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BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD

Office of the Director
Directorate of Staff Development
Rahman Chamber (9th Floor),
12-13 Motijheel CIA. Dhaka -1000.
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বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

50001 g. B,g. dinv`
50002 mydj Kzgvi miKvi
50003 ‡gvt RvwKi †nv‡mb
50004 ‣mq` kvwnb Avnv‡¤§`
50005 ‡gvt gwnDwÏb
50006 wjwj Av³vi
50007 iv‡eqv myjZvbv
50008 Avwe`v myjZvbv
50009 ‡gvt jyrdyi ingvb
50010 ‡`Iqvb g‡bvqvi †nv‡mb
50011 ‡gvt KvDmvi Avn‡g` fBqv
50012 ‡gvt Avãym mvËvi †eM
50013 ‡gvt †g‡n`x nvmvb
50014 ‡gvt Kvgvj †nv‡mb
50015 Gg, wRqvDi ingvb
50016 wejwKm Av³vi
50017 ‡iRvDj Kwig
50018 ‡gvt †Zvwn`yj Bmjvg
50019 ivRxe Kzgvi †Nvl
50020 ‡gvt gvRnvi“j Bmjvg f~Bqv
50021 bvw`iv Av³vi
50022 ‡gvt †mv‡nj ivbv
50023 ‡gvt gvmy`yi ingvb
50024 ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb
50025 myw¯§Zv mvnv
50026 Bqvmwgb Av³vi
50027 Gm Gg wgRvbyi ingvb
50028 Ave`yj-vn Avj Bgvg
50029 ‡gvt bvRgym mvwKe
50030 gynv&¤§` gvndzRyi ingvb
50031 Zvnwg`v RvwKqv
50032 ‡gvt kixdzj Bmjvg f~Bqv
50033 ‡gvt †iRvDj nK

‡gvt gvRnvi“j Bmjvg
‡gvQvt dwi`v †eMg
D‡c›`ª bv_ miKvi
Agjv ivbx miKvi
‡gvt kwd Dj-¨vn
iwngv †eMg
‡gvt kvwn` DwÏb Avn‡¤§`
g„Z-kvnbvR †eMg
‡gvt i“ûj Avwgb
dv‡Zgv Av³vi
jvj gvgy`
‡Lv‡`Rv gvgy`
‡ivKby¾vgvb
‡iwRqv Av³vi
‡gvt kwdKzj Bmjvg
‡iwRqv Av³vi
‡gvt byi“j Bmjvg
mvnviv †eMg
‡`Iqvb b~i“j Bmjvg
gÄyqviv †eMg
‡gvt Kvgvj DwÏb f~Bqv
iZb †eMg
bvbœy wgqv †eM
‡gvQvt mywiqv †eMg
‡gvt †gvm‡jg DwÏb miKvi
‡gvQvt nv‡Riv †eMg
‡gvt wmivRyj Bmjvg gv`ei
Pvby Av³vi
Gg, gymv wgTv
‡gvmvt †gv‡gRv †eMg
Avãyj nvwg`
kvnbvR cvifxb
‡gvRnvi“j Kwig
g„Z †Mvjkvb Aviv Lvbg
g„Z-AvgRv` Avjx
mv‡q`v †eMg
`xcK Kzgvi †Nvl
Pvqbv ivbx †Nvl
‡gvt Avãyi ie f~Bqv
Av‡bvqviv †eMg
g„Z- †gvt b~i“j nK
Avd‡ivRv nK
G, ‡K, Gg, Qwdi DwÏb
‡gvQvt †ivwRbv Qwdi
‡gvt iwdKzj Bmjvg
mvwn`v †eMg
‡gvt gwdR DwÏb
AvÄyqviv †eMg
¯^cb Kzgvi mvnv
wgbv mvnv
‡gvt wmivR Dj-vn
Kzjmyg †eMg
Gm Gg kvnRvnvb
‡Rmwgb †eMg
Kvgi“j gwR`
AvKwjgv †eMg
‡gvt †gv¯Zdv Kvgvj
g„Z-Av‡qkv †eMg
‡gvt nvwjg gvZzeŸi
wg‡mm jvqjv AvLZvi
‡gvt wiqvRywÏb wgqv
ivwngv LvZzb
‡gvt eRjyi ikx` f~Bqv
mvgQybvœ nvi
‡gvt Ave`yj gvbœvb
wg‡mm mvnvbviv †eMg
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28/11/1983
11/11/1984
01/01/1985
30/06/1981
07/06/1983
05/08/1983
11/11/1981
06/12/1983
01/01/1984
25/10/1981
01/03/1987
01/11/1983
18/07/1983
01/01/1984
13/06/1983
16/05/1985
01/11/1983
01/01/1985
27/01/1984
01/01/1986
01/01/1983
18/05/1983
18/07/1982
11/07/1983
25/12/1982
31/12/1984
16/071983
07/11/1985
15/01/1986
10/8/1981
31/12/1982
01/01/1986
14/01/1983
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(১)

(২)

(৩)
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50034 ‡nvm‡b Aviv

29/10/1981

50035

03/2/1984

50036
50037
50038
50039
50040
50041
50042
50043
50044
50045
50046
50047
50048
50049
50050
50051
50052
50053
50054
50055
50056
50057
50058
50059
50060
50061
50062
50063
50064
50065
50066

‡gvt †evinvb DwÏb
nv‡Riv †eMg
D¾j Kzgvi
M‡b›`ª bv_ miKvi
b›` ivbx miKvi
ivqnvbv myjZvbv
‡gvt kvnv`vZ †nv‡mb
‡iv‡Kqv Lvbg
‡gvt dinv` †nv‡mb
‡gvt Avãym mvgv`
‡gvQvt AvwRgv LvZzb
‡gvt Kvgviƒj nvmvb
‡gvt BmnvK Avjx
wg‡mm kvgmybvœ nvi †eMg
mvw`qv kvigxb
GBP, †K, Gg BmnvK
mvbwR`v Avn‡g`
‡gvt †gv¯ZvwdRyi ingvb
‡gvt Av&Bbyj nK
‡gvQvt b~i“b †bQv †eMg
bRi“j Bmjvg
‡gvt nvweeyi ingvb
Avw¤^qv Av³vi
Zvwbqv myjZvbv
‡gvt Rvgvj DwÏb
g‡bvqviv Rvgvj
†gvt Bgivb nvmvb
‡gvt †Zv¾v‡¤§j †nv‡mb
‡iLv †nv‡mb
Avd‡ivRv LvZzb
‡kL Avãyj AvwRR
Rvnvbviv ‡eMg
‡kL QvweŸi †nv‡mb
‡kL Avãyj gwZb
‡iv‡Kqv LvZzb
cv_© mvi_x
‡`eeªZ `vm
¯^cœv Ki
kixdv myjZvbv
Gm.Gg.Gg. Beªvnxg gvngy`
jwZdv †eMg
†gvt Avjxg Avj †Z․wn`
‡gvt Avãyj Lv‡jK
‡gvQvt Avqkv LvZzb
Gm.Gg.RyjwdKvi nvwee
miKvi gvhvnvi“j Bmjvg
Rvnvbviv Bmjvg
‡gvt eRjyi ikx`
‡gvt wcqvi Avjx
mywiqv
‡gvt kvgmy¾vgvb gwj-K
†gvt Avmv`y¾vgvb gwj-K
kvgmybvœ nvi
‡gvt dzqv` Avjx
‡gvt Avt Kwig
‡gvmvt †bvdziv †eMg
†gvnv¤§` Avey Beªvnxg
‡gvt Rqbvj Av‡e`xb
Rvnvbviv †eMg
Lvqi“j Kwei mygb
Avãyj MwY
g‡bvqviv †eMg
†gvt Avwgi nvgRv
‡gvt evnvi“j Bmjvg
‡gvQvt g‡bvqviv †eMg
`xwß Bqvmwgb
‡gvt bvwmi DwÏb wek¦vm
giûgv Av‡qkv wek¦vm
Aveyj evkvi †gvt kwdKzi ingvb ‡gvt Avey Zv‡ni
D‡¤§ mv‡jnv †eMg
†gvt gvgyb MvRx
‡gvt BmgvBj MvRx
wg‡mm Av‡bvqviv †eMg
†gvt g‡bvqvi“j Kwig
‡gvt †iRvDj Kwig
‡gvmvt g‡bvqviv LvZzb
kv¤§x Av³vi
‡gvt dwi` DwÏb
‡cqviv Lvbg
dvnwg`v gvnRvexb
mvgïj Avjg †P․ayix
mvnbvR †eMg
†gvt b~i-B-Avjg
‡gvt †Mvjvg gnmxb
mwLbv †eMg
†gvt ivwKeyj nvmvb
‡gvt jyrdi ingvb
Lvw`Rv †eMg
Avãyj Mdzi
‡gvt ZvBRyj Bmjvg
‡gvQvt kwidv LvZzb
‡gvt Avkivdzj Bmjvg
‡gvt Avwgbyj Bmjvg
`xj Avd‡ivRv cvifxb
†gvt mwdKzj Bmjvg
‡gvt Zv‡ni DwÏb
‡gvmvt iwgRv †eMg
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01/01/1981
25/08/1982
25/11/1984
20/01/1987
25/08/1981
01/10/1982
25/09/1983
17/01/1983
10/12/1983
01/01/1985
13/02/1986
30/08/1982
28/11/1983
12/05/1982
06/07/1985
10/11/1986
31/12/1985
03/06/1982
25/12/1985
03/12/1984
27/02/1983
31/01/1985
28/06/1980
18/10/1981
25/01/1985
15/07/1980
15/07/1985
14/06/1985
01/12/1982
01/01/1984
28/11/1983
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50067 †gvt AvwkKzi ingvb
50068 †gvmvt bvwmgv Av³vi
50069 wR.Gg.Avnmvb nvwee
50070 †gvt Ry‡qj †nv‡mb
50071 Kvgi“b bvnvi
50072 Rvgvj Avn‡g`
50073 ‡gvt †Zvdv¾j †nv‡mb
50074 ‡gvt nvmvb iwk`
50075 ‡gvt iv‡mj-Di-ingvb
50076 ‡gvt Lvqi“j nvmvb
50077 ‡gvt gwkDi ingvb
50078 ‡gvt Rwni“j Bmjvg
50079 ‡gvt byi“¾vgvb
50080 Gm.Gg.Avj Avgxb
50081 ivwRe nvmvb
50082 ‡gvt KvDQvi wgqv
50083 ‡gvt wMqvm DwÏvb wgqv
50084 ‡gvnv¤§` BDmyd nvIjv`vi
50085 wicb Kzgvi ivq
50086 ‡gvt dvwng DwÏb
50087 byi“b bvnvi gybœx
50088 wicb P›`ª miKvi
50089 ‡gvt †ZveviK †nv‡mb
50090 ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb
50091 ‡gvt Avwbmyi ingvb
50092 Gm Gg †gv‡k©`yj nvwmb
50093 ‡gvt gwReyj †nv‡mb
50094 PÂj Kzgvi ivq
50095 ‡gvt Aveyj evmvi Lvb
50096 ‡gvt gbRyi ingvb
50097 ‡gvt bRi“j Bmjvg
50098 Avey Rvdi †gvt Qv‡qd Dj-vn
50099 ‡gvt bvRg~j nK

‡gvt nvwKgyj Bmjvg
jwZdv †eMg
‡gvt kvnveyÏxb g„av
‡gvmvt nvwjgv †eMg
wR.Gg.AvwRRyi ingvb
wg‡mm †g‡ni“‡bœmv
‡gvt AvQjvZ Rvgvb
‡gvQvt gvQygv Av³vi
Ave`yj gvbœvb
bvRgyb bvnvi
‡gvt †mvjvgvb wgqv
bwdmv Bqvmwgb
‡gvt Aveyj †nv‡mb
‡gvQvt †Mw`Rvb wewe
G.†K.Gg. Av‡bvqvi †nv‡mb
wg‡mm Av³vi“b bvnvi
‡gvt nvweeyi ingvb
‡gvQvt gwiqg †eMg
‡gvt iwdK Dj-¨vn
AvbRygv †eMg
‡gvt gwZqvi ingvb
‡gvQvt Zv‡niv LvZzb
‡gvt kv‡n` Avjx
kvgQyb bvnvi
‡gvt knx`yj-vn
‡gvmvt byi Av³vi
Gm.Gg. gwdR DwÏb
b~iRvnvb
g„Z gwRei ingvb
‡gvQvt ivwk`v LvZzb
‡gvt gvndz¾vgvb
‡ibyqqviv †eMg
Avãyj Kv‡`i wgqv
‡gvQvt mywdqv †eMg
‡gvnv¤§` Ave`yj KzÏym nvIjv`vi
‡gvQvt Avwgbv †eMg
ivg Pib ivq
Avqbv ivYx ivq
‡gvt Kvgvj DwÏb
‡gvmvt dv‡Zgv †e‡Mg
wmivRyj gwgb Lvb
‡gi“bv Av³vi
wegj P›`ª miKvi
kvšZbv ivbx miKvi
‡gvt †gveviK †nv‡mb
‡gvmv¤§r wjwcqv †eMg
‡gvt Ave`~i iwk`
‡gvQvt Av‡R©bv †eMg
‡gvt Avey e°vi ‡gvj-v
wiwRqv LvZzb
‡gvt knx`yj & Bmjvg
‡gvQvt g‡bvqviv †eMg
‡gvt AvgRv` †nv‡mb
‡gvQvt Znwgbv †eMg
K‡jb P›`ª ivq
cÖfv ivbx ivq
‡gvt Ave`ym mvËvi Lvb
‡gvt mvgmyb bvnvi
‡gvt iƒcPuv` gÛj
gwiqg †eMg
‡gvt Ave`~m mvËvi nvIjv`vi
mvnviv LvZzb
‡gvnv¤§` Ave`yj Iqv`ya
wRqvDj gnj ‡Kvwnbyi
‡gvt gwRei ingvb
‡gvQvt †eûjv wewe
Page 3 of 467

10/08/1982
02/09/1982
01/03/1982
30/04/1985
12/04/1983
12/12/1981
20/08/1986
27/11/1984
06/08/1985
11/12/1983
01/10/1983
30/11/1984
01/06/1982
31/12/1981
31/12/1985
04/02/1984
10/12/1982
29/11/1983
04/07/1986
01/02/1986
01/12/1984
06/06/1988
01/01/1983
21/09/1982
20/08/1982
28/071984
01/01/1985
07/05/1981
10/11/1982
11/01/1982
06/08/1981
01/03/1982
21/08/1982
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(২)

(৩)

(৪)
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50100 ‡gvt dvnv` web nvwdR
50101 kvqjv Av³vi
50102 gwR©bv †eMg
50103 ‡gvt †Mvjvg †gv¯Zdv
50104 ‡gvnv¤§` dRjyi ingvb
50105 wW Gg Avwid ieŸvbx
50106 ‡gvt †g‡n`x nvmvb gÛj
50107 ‡gvnv¤§` †Z․wdKzj Bmjvg
50108 G, Avi, Gg, †gvRvwn`yj nK
50109 ‡gvt dvBRyi ingvb Ry‡qj
50110 ‡gvt kwiqZzj-vn
50111 Ave Avj Ggivb gynv¤§`
mv‡`Kzj Bmjvg
50112 AvBwib myjZvbv
50113 ‡gvt wicby¾vgvb
50114 ‡gvt RvwKi †nv‡mb Lvb
50115 ‡gvQvt bvRgv LvZzb
50116 ‡gvt iv‡k`~i ingvb
50117 ‡gvt gvmy`yi ingvb
50118 ‡gvt mvBdzj Bmjvg
50119 Avey mywdqvb
50120 ‡gvt Iwn`yj Bmjvg
50121 cv_© Kzgvi †`ebv_
50122 ‡gvt mv‡R`yj Bmjvg
50123 iv‡eqv myjZvbv
50124 †gv&t dvBRyi invgvb
50125 ‡gvt gvgyb
50126 Avey Zv‡ni
50127 wgRvbyi ingvb
50128 ‡gvmvt wbjydv Bqvmgxb
50129 mvvwgnv Zvhwib ¯^cœv
50130 ZvbwR` Avng`
50131 ‡gvnv¤§` IevB`yi ingvb
50132 wcbvK KvwšZ †`e

‡gvt nvwdRyi ingvb
KvwbR dv‡Zgv
‡gvt b~i“j nK
wejwKm †eMg
gwRei ingvb
Rvnvbviv †eMg
‡gvt AvgRv` †nv‡mb miKvi
‡gvQvt g‡bvqviv †eMg
Avãyj Rwjj †gvj-v
Av‡qkv †eMg
‡gvt `wei DÏb
‡gvQvt kvgQybvœ nvi
‡gvt gKeyj †nv‡mb gÛj
‡gvQvt jwZdb †eMg
‡gvnv¤§` Avãyj nvwg`
ivwk`v †eMg
‡gvt †gvRv‡¤§j nK
mvjgv nK
‡gvt Avãyj ie
‡gvmvt wd‡ivRv ie
Ave`ym QvËvi wgqv
Av‡bvqviv †eMg
gynv¤§` wmivRyj Bmjvg
wgbviv Bmjvg
‡gvt †iRvDj Kwig
‡iv‡Kqv LvZzb
g„Z-Ave`yi iv¾vK
byi Rvnvb
myjZvb Avn‡g` Lvb
‡gvmvt Av‡bvqviv †eMg
g„Z †gvKv‡Ïm †nv‡mb miKKvi
b~i“bvnvi †eMg
‡gvt AvjZvd †nv‡mb
‡gvQvt myjZvbv ivwRqv
‡gvnv¤§` Avjx kvn&
‡gvQvt †g‡ni †bMvi
‡gvt bvBi“¾vgvb
wg‡mm gvneyev Rvgvb
Av‡qb D&wÏ&b †kL
iIkb Aviv †eMg
‡gvt AvdQvi Avjx
Rûiv LvZzb
ZiYx Kvš— †`ebv_
Abycgv †e`bv_
‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`
wkwib AvRv`
giûg †gvnv¤§` Avjx
‡iwRqv Av³vi
‡gvt dRjyi ingvb
dv‡Zgv Av³vi
Ave`yj Lv‡jK
bvRgv †eMg
GmKv›`vi Avjx
mvnvbv †eMg
‡gvt AvgRv` †nv‡mb
‡gvmvt Av‡bvqviv †eMg
‡gvt Gbv‡qZ †nv‡mb
‡nvm‡bqviv †eMg
¯^vgx-‡K.GBP.ivwRg~j Kwig
Lvw`Rv †eMg
‡gvt byi“¾vgvb
Rvnvbviv †eMg
‡gvt dRjyi ingvb
dv‡Zgv Av³vi LvZzb
cÖ‡Rk P›`ª †`e
gvqv †`e
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01/01/1984
31/12/1984
01/01/1983
01/01/1983
07/03/0983
01/10/1984
16/01/1983
30/03/1985
14/10/1981
29/12/1982
01/06/1986
01/12/1979
16/08/1984
01/01/1985
20/121982
30/01/1986
22/11/1981
25/12/1982
10/12/1983
07/10/1984
20/12/1984
26/11/1981
31/12/1982
11/11/1981
09/06/1981
02/01/1985
01/01/1985
10/10/1981
21/12/1982
07/01/1985
02/07/1985
21/01/1983
08/02/1983

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

50133 †gvt Avkivdyj Bmjvg
50134 Avey ivqnvb
50135 csKR Kzgvi mvnv
50136 ‡gvt midivR ieŸvbx
50137 dinv`~i †iRv
50138 wRqvDi ingvb
50139 AwfwRr Kzgvi wek¦m
50140 Avwe`v myjZvbv
50141 ‡gvt bRi“j Bmjvg
50142 †gvt mvLvIqvr †nv‡mb
50143 ‡gvt gvB`yj Bmjvg
50144 gvndzRv Lvbg
50145 bvRg~j Avjg kvIb
50146 ‡gvt AvwKKjy Bmjvg
50147 mvweŸi Avn‡g`
50148 ‡gvnv¤§` mvB`y¾vgvb
50149 dvivn gvmy`
50150 †gvt wiqvRyj Bmjvg
50151 ‡gvt Avwgi“j Bmjvg
50152 ‡gvQvt kvwnbv AvLZvi
50153 ‡gvt gwdRyj Bmjvg
50154 Awb‡gl P›`ª †Nvl
50155 ‡m․if mvnv
50156 mvwebv Bmjvg
50157 ‡gvt Bgivb Lvb
50158 b~cyi PµeZx©
50159 ‡gvt Avãyj Avjxg
50160 ‡gvt AvwbQy¾vgvb
50161 ‡gvnv¤§` †gv¯Zdv Kvgvj
50162 Lv‡j`v Av³vi
50163 ‡gvt ewb Avwgb †kL
50164 Kgj Kzgvi eg©b
50165 ‡gvt Rv‡e`

‡gvt †Kvev` Avjx
‡gvQvt kvgmyb bvnvi
Avãyi ingvb
‡gvQvt nvweqv LvZzb
n‡i K…ò mvnv
cÖwZgv ivbx mvnv
‡gvt †Mvjvg ieŸvbx
bvRgyb bvnvi jxgy
Avãyi iv¾vK wgqv
dwi`v †eMg
g½j nvIjv`vi
Qv‡niv LvZzb
webq Kzgvi wek¦vm
gyw³ ivYx wek¦m
‡gvt kwdKzj &Bmjvg
‡iwRqv Av³vi
KvRx Aveyj nv‡kg
‡gvmvt Av‡jqv †eMg
‡gvt jyrdi ingvb
‡gvQvt gbRygv †eMg
‡gvt Avãyj gwZb
‡gvQvt †R‡jLv LvZzb
‡gv`v‡”Qi Avjx kixd
iv‡eqv †eMg
‡gvnv¤§` Avãyj gv‡jK wgqv
Lv‡j`v cvifxb
‡gvt kwdDj Bmjvg
Avmgv LvZzb
‡gvt wbRvg DwÏb
‡gvQvt mvjgv †eMg
‡gvnv¤§` †gvkviid †nv‡mb
kvevbv †eMg
‡gvt gvmy`yi ingvb
mvwn`v ingvb
‡gvt AvjgMxi †nv‡mb ivox
‡i‡nbv †eMg
‡gvt Avt QvËvi dwKi
Av‡bvqviv †eMg (fvby wewe)
‡gvt wmivRyj Bmjvg
‡Reyb †bQv
‡gvt Avãyj gwR` gnvj`vi
‡gvQvt wiwRqv LvZzb
mbvZb P›` †Nvl
mÜ¨v ivbx †Nvl
cxhyl KvwšZ mvnv
¯^cœv mvnv
‡gvt kwn`yj Bmjvg
gywRev Bmjvg
‡gvt eveyj †nv‡mb Lvb
‡Lv‡`Rv †eMgÔ
evYx PµeZx©
kxjv PµeZ©x
g„Z Avey †mvnive
‡gvQvt Av‡gbv LvZzb
g„Z †Mvjvg †gv¯Zdv
mywdqv †eMg
‡gvnv¤§` Av‡°j Avjx
nvIqv
Avãyj Lv‡jK wgTv
Awgbv †eMg
‡gvt Avãyj Avwjg
wejwKm †eMg
‡cÖgnwi eg©b
cÖwgjv †`ex
‡gvt gvKmy`yi ingvb
bvmwib †eMg
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01/01/1983
03/01/1982
09/07/1981
10/12/1982
02/02/1984
01/12/1983
28/12/1981
06/12/1983
01/10/1984
20/01/1983
17/11/1984
10/10/1987
01/08/1986
10/09/1984
01/02/1980
01/01/1984
21/01/1984
18/06/1983
01/03/1984
30/12/1981
06/04/1981
02/07/1981
01/06/1984
23/12/1985
20/01/1983
13/10/1984
04/10/1982
01/05/1983
01/01/1985
31/10/1982
15/10/1983
01/12/1979
01/03/1983

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

‡gvt Avey Zv‡je gÛj
nv‡Riv
Kvgvj cvkv
wg‡mm Avmgv cvkv
‡gvt kwn`yj Bmjvg
‡ikgv †eMg
Gg.G. KzÏym
iwngv †eMg
cÂvbb †P․ayix
‡hvMgvqv †P․ayix
†gvt Avwid DwÏb cÖvs
‡gvQvt †miRvb wewe
g„Z Bw`ªm Avjx †gvj-v
‡eMg jvqjv Bw`ªm
gwb›`ª bv_ `vm
wbg©jv ivbx `vm
Ave`ym mvËvi AvmKvix
‡nvm‡b Aviv †eMg
¯^vgxi bvg- †gvt gymvweŸi nvmvb AvL›`
ivwk`v †eMg
†gvt Aveyj Kvjvg AvRv`
ggZvR †eMg
gwQn DwÏb Avn‡g`
D‡¤§ Kzjmyg
†gvt Avãyj Mdzi
mvwn`v Lvbg
Avãyj jwZd
Zwngv Avd‡ivR
†gvt †mvjvBgvb Avjx
†gvQvt Av‡jdv †eMg
Ave`ym mvËvi AvmKvix
‡nvm‡b Aviv †eMg
myi_ Kzgvi mvnv
AÄbv mvnv
†gvt Beªvwng KvRx
†nbv †eMg
†gvnv¤§` gvneyeyj nK
g‡bvqviv nK
Av.b.g. Bwjqvm
ivweqv LvZzb
†gvnv¤§` jyrdi ingvb Lvb
D‡¤§ Kzjmyg
†gvt ggZvR Avjx
wg‡mm mwdqb †bQv
†gvt e`i“j Avjg
†gvQvt Rvwgbv †eMg
gyn¤§` Imgvb DwÏb
‡n‡jbv Av³vi
wmivRyj Bmjvg miKvi
Lv‡j`v †eMg
†gvt dRjyi ingvb
†n‡jbv †eMg
VvKzi Pvu` nvIjv`vi
M½v ivbx nvIjv`vi
Avãym mvjvg mvwK`vi
‡mZviv †eMg
†gvt KvwRg DwÏb
iv‡eqv Av³vi
†gvt bRi“j Bmjvg
†gvQvt Qviv †eMg
†gvt AvjvDwÏb Lvb
Rvnvbviv †eMg
Avãyj gwR` Avn‡g`
Av‡qkv LvZzb
†gvt Avãyj Mdzi
dwi`v Bqvmgxb

01/03/1984

50166

†gvt RvKvwiqv gÛj

50167 Kvgi“b bvnvi Kwj
50168 ‡gvt gvmy` ivbv
50169 bvRgv cvifxb
50170 iex›`ª bv_ †P․ayix
50171

†gvt Ievq`yj Bmjvg

50172

†gvt iwKeyj nvmvb

50173 cÖ`y¨r Kzgvi `vm
50174 Kvgi“b bvnvi
50175 Avd‡ivRv Av³vi
50176 AvuwL Av³vi
50177 ‡gvQvt Kvgi“b bvnvi
50178

†mwjbv cvifxb

50179

†gvnvt ZvInx`yj Bmjvg

50180 ‡gvt Avãyj nvbœvb
50181 mvgmyb bvnvi
50182 mywRZ Kzgvi mvnv
50183 KvRx †njvj DwÏb
50184 ‡di‡`․wm wkK`vi
50185 gwbiv w`jkv`
50186 ‡gvnv¤§` nvweeyi ingvb Lvb
50187 ‡gvt mv`vKvZzj evwi
50188 ‡gvt myjZvb-G-‡kL dwi`
50189 gyn¤§` kvwKj-Dj-Avjg
50190 Avj-Avwgb miKvi
50191 ‡gvt kvnv`Z †nv‡mb
50192 fe iÄb nvIjv`vi
50193 ‡gvt bvCg Avn‡g`
50194 ‡gvt mv‡ivqvi Rvnvb
50195 ‡gvt jyrdi ingvb
50196 mygbv kviwgb kvIb
50197 dvnwg`v bxMvi
50198 ‡gvt iv‡m`yj Bmjvg
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20/11/1983
18/04/1982
05/05/1984
02/01/1983
18/08/1983
20/09/1983
20/06/1981
30/08/1982
21/06/1982
02/12/1985
30/04/1984
08/06/1983
25/02/1984
28/11/1981
30/09/1980
01/01/1983
01/01/1982
01/01/1982
29/09/1985
05/01/1984
10/06/1982
08/12/1984
14/09/1981
01/01/1984
12/12/1984
15/07/1982
16/05/1985
11/12/1984
30/09/1985
18/09/1986
06/06/1981
25/06/1984

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

50199 ‡gvt nvmvb Bgvg
50200 Gg ivRy Avn‡g`
50201 Zvwbqv myjZvbv
50202 myRq Kzgvi KzÛy
50203 gy kwidzj Bmjvg
50204 ‡gvt wUcy myjZvb
50205 Rûi“j Bmjvg
50206 ‡gvt Avey Lv‡qi
50207 KvImvi Lvb
50208 cëz gªs
50209 ivRb Kzgvi mvnv
50210 gynv¤§` BKevj gvngy`
50211 L›`Kvi †gvt †gvev‡k¦i
‡nv‡mb
50212 ‡gvt Kvgi“¾vgvb Lvb
50213 wbg©j nvj`vi
50214 ‡gvt gvnveyeyj Bmjvg
50215 ‡gvt AvwZKzi ingvb
50216 ‡gvt gwbi“¾vgvb
50217 ‡gvt Avjx nvq`vi
50218 ‡gvt iweDj Bmjvg
50219 ‡gvt nvweeyi ingvb nvwee
50220 ‡gvt RR wgqv
50221 †gvt b~‡i Avjg wmwÏKx
50222 csKR KvwšZ `vk
50223 gynv¤§` AvjgMxi ûmvBb
50224 kvnvbv †di‡`․m k¤úv
50225 ‡gvt bvRg~j Avjg L›`Kvi
50226 ‡gv‡k©`v Lvbg i“gx
50227 Zvnwgbv †di‡`․m
50228 ‡gvt AvwZKzj Avjg
50229 mvC`v LvZzb
50230 wknve gvngy`
50231 wkwki P›`ª cvBK

gynv¤§` Avjx wmwÏKx
¸jbvnvi
‡gvt KvDmvi Avjx
dvwZgv LvZzb
Gm, Gg, G mvËvi
ivwk`v mvËvi
myKzgvi P›`ª KzÛy
A‡jvKv ivbx KzÛy
gyt Av‡bvqvi †nv‡mb
mv‡jnv LvZzb
‡gvt Lqevi †nv‡mb Lvb
‡gvQvt Rvnvbviv LvZzb
‡gvt kvgQyj nK
‡gvQvt Sibv †eMg
g„Z gyb‡Qi Avjx cÖvgvwbK
‡gvQvt Av‡bvqviv LvZzb
gvneyeyj nK Lvb
kvgmyb bvnvi
bwjb Pv¤^yMs
wcD wd‡jvwgbv g&ªs
ibwRZ Kzgvi mvnv
bwgZv ivbx mvnv
gynv¤§` gwnDwÏb wgqv
mywdqv †eMg
‡gvnv¤§` Dj¨vn
‡cqviv †eMg
‡gvt mvg‡ivR Lvb
‡gvmvt Kz`ivZzb bvnvi
nwic` nvj`vi
c~Y©j¶x nj`vi
‡gvt iwdKzj Bmjvg
‡gvQvt gwR`v LvZzb
‡gvt Avwbmyi ingvb
wg‡mm †Rvmbv †eMg
‡gvt ggZvR DwÏb
‡gvQvt Av‡qkv LvZzb
gvngy` Avn‡g`
kvgmyb bvnvi
‡gvt Avãyi Mdzi
‡gvQvt gv‡R`v LvZzb
‡gvt †mvnive †nv‡mb
‡gvQvt ivwRqv †eMg
‡gvt AvwZqvi ingvb
Rvwn`v †eMg
‡gvt kwn`~i ingvb
Gg.Gb.ingvb
c‡ik P›`ª `vk
cviƒj ivbx `vk
gynv¤§` byi Avjx mi`vi
b~iRvnvb †eMg
Avãym mvËvi †bMvevb
wg‡mm mvwdqv
‡gvt Avt QvËvi L›`Kvi
wg‡mm Rvnvbviv †eMg
‡gvt Ave`yj Inve
nvm‡b Aviv Lvbg
G.†K.Gg. IqvwQg Dw&Ïb
Lv‡j`v Av³vi
Gm.Gg. Kvq‡Kvev`
‡i‡nbv Av³vi
‡gvt BqvR DwÏb
ev‡bQv LvZzb
‡gvt Lwjjyi ingvb
‡gvQvt gvngy`v LvZzb
mybxj Kzgvi cvBK
Awbgv ivYx cvBK
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01/01/1984
01/07/1983
13/10/1983
01/11/1983
28/05/1985
03/10/1982
28/10/1981
17/12/1983
23/05/1982
22/09/1982
15/08/1982
25/02/1983
28/02/1982
24/10/1982
06/06/1984
20/10/1986
19/06/1983
01/01/1985
23/12/1985
04/01/1984
03/01/1982
10/01/1984
10/10/1985
20/03/1982
10/01/1985
15/08/1981
01/06/1979
02/05/1983
21/07/1982
01/01/1986
20/11/1983
06/09/1984
15/02/1987
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(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

50232 ‡gvt †ejvj †nv‡mb
50233 ‡gvnv¤§` †g‡n`x gvmy`
50234 Aiƒc MvBb
50235 GBP. Gg. Avwidzi ingvb
50236 Av‡bvqviv Av³vi
50237 ‡gvt †iRvDj Kwig
50238 gynv¤§` IwjDj-vn
50239 ‡gvt Kvgi“j nvmvb
50240 ‡gvt Bgi“j nvmvb
50241 D‡¤§ mvjgv
50242 ‡gvt AvKZvi“¾vgvb
50243 ‡gvnv¤§` bvRg~j †nv‡mb
50244 RvbœvZzj †di‡`․m
50245 KvRx Av`bvb ivqnvb
50246 Agj P›`ª gwY`vm
50247 ‡gvt Avmv`y¾vgvb
50248 AvRgj †nv‡mb
50249 ‡gvt gvi“dzi ingvb
50250 we_xKv ivbx `vm
50251 f‡ek P›`ª ivq
50252 ‡gvt iBQ Avj Avgxb w`bvi
50253 ‡gvt Avve`yj gvbœvb
50254 ‡g‡n`x nvmvb
50255 ‡gvt Zvwidzj Bmjvg
50256 ‡gvt mv¾v`~i ingvb
50257 gwbi“¾vgvb
50258 ‡gvt Aveyj †nv‡mb
50259 ‡gvnv¤§` Igi dvi“K
50260 ‡gvQvt wbMvi myjZvbv
50261 Avj gvgyb
50262 myjZvbv cviwfb
50263 ‡gvt nvwPeyi ingvb DwKj
50264 ‡gvt wRqvDi ingvb

‡gvt †gvwgbyj nK
m~qvab †eMg
‡gvnv¤§` Ave`yj nvwjg
gvwdqv LvZzb
mywRZ MvBb
wjwcKv MvBb
‡gvt Avjx AvKei
nvIjv`vi
kvgmyjbAvDqvj
bvnvi †eMg
Avãy
wcqviv †eMg
g„Z †gvt Avãyi iDd
mywdqv †eMg
gynv¤§` Avãyj nvwKg
iv‡eqv †eMg
‡gvt kvgmyj nK
AvLZvi Rvnvb
‡gvt i“ûj Avgxb
‡gvQvt mywdqv †eMg
dwi` Avn‡¤§`
‡n‡jbv dwi`
‡gvt Avãyi iv¾vK
‡gvmvt AvwRRv LvZzb
G.†K.Gg.AvgRv` †nv‡mb
bvwn`v †eMg
‡gvt nvwbd
g‡bvqviv †eMg
g„Z iwdKzj Bmjvg
‡invbv Bmjvg
ïKwejvm P›`ª gwY`vm
gvjZx ivYx
‡gvt kvnRvnvb wmivR
weDwU wmivR
BqvKze †nv‡mb
Av‡bvqviv †eMg
‡gvt †gvRv‡¤§j nK
‡iv‡Kqv †eMg
wbwLj P›`ª `vm
SY©v ivYx `vm
iv‡R›`ª bv_ ivq
Zi“ evjv †`ex
giûg i“ûj Avwgb †gv¯Zdv
‡gvZvnviv Avwgb
g„Z †gvt †gvm‡jg Avjx Lvb
wiwRqv †eMg
AvIjv` †nv‡mb
AvÄy †eMg
‡gvt Ave`yj Lwei
Bqvmwgb myjZvbv
‡gvt gwRei ingvb
mvjgv †eMg
bvRvZ Avjx
Av‡gbv LvZzb
‡gvt Kwei †nv‡mb
Rwgjv †eMg
‡gvt Avt nvwKg Xvjx
‡gvQvt iIkb Aviv
g„Z-‡gvt byi“j Bmjvg
‡gvQvt kvgmybvœ nvi
Avãym mvwn` †gvj¨v
‡gvQvt ûwiqv †eMg
Ave`yj gwR` †kL
Av‡bvqviv †eMg
g„Z-Kvjy wgqv DwK¬j
wg‡mm wd‡ivRv †eMg
‡gvt Avãyj Kwig
‡gvQvt by‡Rgv †eMg
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01/05/1985
06/04/1981
07/11/1981
02/02/1985
01/01/1985
04/08/1983
01/03/1985
01/07/1985
01/03/1983
09/09/1985
01/02/1984
01/03/1980
12/12/1984
29/04/1983
15/03/1983
15/9/1984
02/07/1981
01/01/1983
02/07/1984
09/08/1983
31/12/1984
01/10/1985
05/04/1983
02/12/1984
10/06/1982
05/05/1984
29/03/1982
31/12/1981
01/11/1985
01/08/1986
13/01/1984
01/01/1982
18/08/1981
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50265 Avey nvh`vi †gvt iweDj
nvmvb
50266 Avkivdzj Bmjvg
50267 gvndzRv Av³vi
50268 gvwjnvZz KziivZz AvBbx
50269 ivBmyj Bmjvg
50270 ‡kL wej-vj †nv‡mb
50271 ‡gvt †Mvjvg †gv¯Zdv
50272 ‡gvt Avey ev°vi wmwÏK
50273 Ave`yi iv¾vK iwb
50274 nvweeyi ingvb
50275 ‡gvt Md&dvi DwÏb
50276 Avj Avwgb
50277 ‡gvt dLi DwÏb
50278 ‡gvt iwdKzj Bmjvg
50279 ‡gvt Kwei DwÏb Avn‡g`
50280 ‡gvt iwdKzj Bmjvg
50281 ‡gvt dvi“K †nv‡mb
50282 ‡gvt nvweeyi ingvb
50283 gwbKv ivq
50284 ‡Z․wQd Avn‡g`
50285 dviRvbv gnj
50286 ‡gvt kwdDj Avjg †gneye
50287 gyw³ ivbx kxj
50288 Avve`yj-vn Avj gvgyb
50289 ibRy Avnv‡g`
50290 ‡gv¯ZvwdRyi ingvb
50291 ‡gvt †Lvi‡k` Avjg
50292 ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb wZZvm
50293 cÖKvk P›`ª ivq
50294 ‡gvnv¤§` Rvnv½xi Avjg Lvb
50295 ‡gvt wgKvZz¾vgvb
50296 ‡gvt gwbi“j Bmjvg
50297 nwic` ivq

Avey nvq`vi †gvt AvZvDi
ingvb
wg‡mm
iv‡k`v ingvb
Avey
j Kv‡kg,
KvwbR dv‡Zdv
bvRg~j Avwid
gvngy`v Av³vi
‡gvnv¤§` Kzievb Avjx Lvb
wg‡mm iv‡eqv Avjx Lvb
Ave`yj ReŸvi g„av
‡Kvwnbyi †eMg
‡kL bRi“j Bmjvg
‡iv‡Kqv †eMg
Rvjvj DÏxb Avn‡g`
mywdqv LvZzb
‡gvt e‡qR DwÏb
‡gvQvt gv‡R`v †eMg
‡gvt AvjgMxi †nv‡mb
‡eMg ivbx Avjg
Rvjvj DÏxb
‡eMg Lvbg
‡gvt AvjZvd †nv‡mb g„av
‡gvmvt †nvm‡bqviv †eMg
‡gvt m‡ivqvi †nv‡mb
dvqRyb †bQv
Ave`yj Iqv‡n`
iv‡eqv LvZzb
‡gvt gwgbyj Bmjvg
‡gvmvt †cqviv †eMg
Rvjvj DÏxb Avn‡g`
‡gvQvt nvwQbv LvZzb
‡gvt Ave`yj gv‡jK
‡gvQvt kvšZx †eM‡g
‡gvt Ave`~i iwng cÖvs
‡gvQvt wd‡ivRv LvZzb
‡gvt Avwgbyj Bmjvg
‡gvt nvwdRv †eMg
mygšZ Kygvi gnš—
wbqwZ ivq
‡gvt Ave`yj ReŸvi ZvjyK`vi
nvweev Lvbg
G, ‡K, Gg, Lv‡`g~j gymv‡qK
wg‡mm wRbœvZ gnj
‡gvt Ave`yj nvwg` gwj-K
nv‡Riv †eMg
mykxj bÄb kxj
wgby ivbx kxj
AvjgMxi wek¦vk
mvwebv Bqvmwgb
‡gvt BgviZ †nv‡mb
‡gvQvt Avmgv LvZzb
Rvjvj DwÏb
AvwQqv LvZzb
‡gvt byi“j Bmjvg
‡gvQvt gwR©bv LvZzb
‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`
‡gvQvt ZvKwjgv AvRv`
ax‡i›`ª bv_ ivq
g„Z m~PxÎv ivbx ivq
‡gvnv¤§` †gvkvid Avjx Lvb
cvi“j Av³vi
‡gvt iwdKzi ingvb
mv‡niv Rvgvb
‡gvt kvnRvnvb Avjx
‡gvQvt dwi`v LvZzb
cÖvYKò ivq
wn‡ivevjv ivq
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11/03/1983
03/01/1983
14/01/1984
04/02/1984
10/09/1985
19/09/1983
15/10/1981
12/10/1982
07/01/1982
01/01/1982
30/01/1983
05/06/1986
15/12/1979
31/12/1983
21/07/1984
17/04/1981
31/12/1982
21/03/1983
01/09/1982
27/07/1984
13/10/1981
05/06/1981
24/12/1982
2812/1983
16/12/1984
02/11/1986
15/10/1983
01/01/1980
25/02/1984
05/04/1981
25/06/1986
01/01/1982
04/03/1983
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50298 ‡gvnv¤§` RvwKi †nv‡mb
50299 ‡gvt kv‡n` Bmjvg
50300 ‡gvt gvmyg wgqv
50301 ‡gvt Kvgi“j û`v
50302 ‡gvnv¤§` AvwZKzj nK
50303 ‡gvwgbyj Bmjvg
50304 ‡gvt mvC`yj nvmvb
50305 gynv¤§` Aveyj Kv‡kg
50306 ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb
50307 Ry‡qj `vm
50308 Avbmvi Avjx
50309 ‡gvt †Z․wn`yi ingvb
50310 ‡gvt Bd‡ZLvi“j Avjg
50311 ‡gvt Bebyi ingvb
50312 ‡gvt Avj gvgyb
50313 wR, Gg, kvKzi
50314 ‡gvnv¤§` †gvRv‡¤§j †nv‡mb
50315 ‡gvt gwbi“¾vgvb
50316 ‡gvt gvngy`yj nvmvb
50317 ‡gvt AvwkKzRRvgvb
50318 ‡gvt kvgmyj Avjg
50319 ‡gv¯ZvwdRviv gwb
50320 ‡gvt Rwni“j Bmjvg
50321 ‡gvt †g‡n`x nvmvb
50322 ‡gvt gvi“d Avj nvmvb
50323 kvgxg Avn‡g`
50324 ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb
50325 iIkb Aviv
50326 i“gv Av³vi
50327 ‡gvt ‡mwjg
50328 ‡gvt ev‡qwR` †ev¯Zvgx
50329 ‡gvt iweDj evix
50330 gvmy` KvRx

‡gvt Avãyj nvwKg
Rvnvbviv †eMg
‡gvt byi Bmjvg
‡gvQvt †iv‡Kqv Bmjvg
‡gvt Avey eKi wmwÏK
myiRvnvb †eMg
‡gvt gwZDi ingvb miKvi
‡gvQvt †di‡`․mx †eMg
‡gvnv¤§` dRjyj nK
jwZdv †eMg
‡gvt †gvRvnvi Avjx
‡gvQv¤§Z Rwibv †eMg
‡gvt AvwRRyi ingvb
dRy qviv LvZzb
gynv¤§` Zviv wgqA
Av‡e`v LvZzb
g„Z-gvwQg †gvj-v
‡gvQvt Zviv evby
aiYx Kvš— `vm
cÖwZgv ivbx `vm
‣mq` AvZi Avjx
Rvnvbviv †eMg
‡gvt Avãyj nvwg`
Av‡bvqviv †eMg
‡gvt Lwjjyi ingvb
jvqjv Av³vi
‡gvt gywRei ingvb
ggZv ingvb
‡gvt Ave`yj Lv‡jK
kvgmyb bvnvi
‡gvt ‡gvkv‡id †nv‡mb
mvwn`v †eMg
‡gvnv¤§` Avjg †nv‡mb
‡gvmvt AvKwjgv LvZzb
‡gvt †Kvev` Avjx
‡gvmvt †jKRvb
‡gvt Ave`~i iwk`
‡gvQvt jwZdv †eMg
‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb
mvwn`v w`jy
‡gvt †Zvdv¾j †nv‡mb
‡gvQvt kvgmyb bvnvb
‡gvt †Mvjvg †gv¯Zdv
Av‡gbv Av³vi
‡gvt kwn`yj Bmjvg †gvj-v
Zv‡niv Bmjvg
‡gvt Rqbvj Av‡e`xb
wg‡mm wd‡ivRv †eMg
‡gvt Avãj gv‡jK
gwiqg †eMg
‡gvnv¤§` Bdmyd Avjx
Znwgbv Bdmyd
‡gvt Gikv` Dj-vn
mwn`v †eMg
‡gvt mvBdzyj-vn
nvwmbv AvKZvi dvi“Kx
Aveyj nv‡kg
‡eex bviwMm
‡gvt wmi“ wgqv
‡gvmvt Av‡bvqviv †eMg
‡gvt AvgRv` †nv‡mb
‡gvQvt g‡bvqviv †eMg
‡gvt AvBqye Avjx gÛj
‡gvQvt dv‡Zgv †eMg
dRjyj nK KvRx
Av‡bvqviv †eMg
Page 10 of 467

30/10/1981
21/10/1981
31/12/1985
05/01/1982
01/01/1983
02/01/1986
29/11/1980
02/02/1986
25/09/1982
09/11/1984
08/07/1984
25/01/1985
30/06/1982
11/08/1981
15/11/1987
014/10/1984
2802/1982
01/01/1984
01/01/1984
12/12/1982
25/07/1982
15/11/1984
06/01/1982
01/12/1985
09/02/1983
28/01/1985
01/03/1982
27/10/1982
08/11/1981
30/12/1981
15/01/1984
31/12/1984
05/10/1984
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50331 ‡gvt Avey mwdqvb
50332 ‡gvt wd‡ivRyj Bmjvg
50333 ‡gt †gv¯ZvwdRyi ingvb
50334 Zvmwjgv AvKZvi
50335 G †K Gg †iRvDj Kexi Lvb
50336 G,Gd,Gg ZvRyj Bmjvg
50337 ‡gvt Lwjjyi ingvb
50338 ‡gvt wmivRyj Bmjvg
50339 ‡gvt Rvdi Dj-vn&
50340 KvRx kvLvIqvZ †nv‡mb
50341 G.†K.Gg.Lmi“
50342 gÄyi“j nK
50343 ‡gvt Avwgbyi ingvb
50344 ‡gvt m`i“j Avjg miKvi
50345 KvRx AvwZKzi ingvb
50346 dvinvbv bvmixb
50347 ‡gvt gwbi“j Bmjvg
50348 ksKi Kzgvi gÛj
50349 ‡gvt gwkDi ingvb
50350 ‡gvt AvwZKzi ingvb
50351 ‡gvt ivwKeyj Bmjvg Lvb
50352

Avwidv Rûiv

50353 kvwn`v cvifxb
50354 ‡gvt ûgvqyb Kexi
50355 ‡gvt mvnveyj Bmjvg
50356 gynv¤§` †Mvjvg †gv¯Ídv
50357 i“c Kzgvi miKvi
50358

cjvk KvwšÍ `vm

50359 ‡gvt †Rvbv‡q` nvwbd
50360 ‡gvt Rwmg DwÏb
50361

A‡kvK Kzgvi miKvi

50362 bvRgyj Avwid
50363 gvbmyiv ingvb Zš^x

G †K Gg dRjyj nK
‡gvQvt mwndv LvZzb
G,‡R Gg gCbywÏb (ev”Pz)
ggZvR †eMg
Ave`ym mvËvi AvK›`
Rqbe †eMg
gybRyi †nv‡mb
mv‡R`v †eMg
‡gvt Ave`yj Rwjj Lvb
‡gvQvt iv‡eqv myjZvbv †eMg
‡gvt Avãyj evix
‡nbv †eMg
‡gvt QvB`~i ingvb
‡Rv‡e`v LvZzb
‡gvt gË©Rv
‡eMg mywdqv
‡gvt Rvjvj Avn‡g`
Rvnvbviv †eMg
KvRx dRjyi ingvb
‡gvmvt mvgQybvœ nvi
‡gvt Beªvwng †nv‡mb
wg‡mm †Lv‡`Rv †eMg
gwnDwÏb
AvwKKzm m~jZvbv
g„Z evei DwÏb e¨vcvix
‡gvQvt byiRvnvb
‡gvt kvgQy‡Ïvnv miKvi
wg‡mm gvngy`v †eMg
KvRx AvwbQyi ingvb
dv‡Zgv †eMg
†gvt nvweeyi ingv&b
jyrdzb bvnvi
AvdZve DwÏb
Rvwgjv LvZzb
k„xc` gÛj
kªxgwZ cwP ivbx gÛj
‡gvt AvwRRyj Avjg
‡gvmvt ivwRqv †eMg
‡gvt AvdvR DwÏb
‡gvQvt mv‡qiv †eMg
‡gvt Avey QvC` Lvb
‡gvQvt Lvw`Rv †eMg
†gvt Lwjjyi ingvb
byiRvnvb †eMg
†gvt kvnv`r †nv‡mb
i“weqv †eMg
Ave`yi ikx` nvIjv`vi
‡gvmvt Avwgi“b †eMg
†gvt bvwmi DwÏb
†gvQvt Av‡e`v LvZzb
gynv¤§` Kvqmvi Avjg miKvi
iIkb Aviv Avjg
‡Mvwe›` Kzgvi miKvi
mi¯^Zx ivbx miKvi
nwi c` `vm
d¨vÝx `vm
†gvt nvwbd
nv‡Riv †eMg
†gvt i“ûj Avwgb
†Mv‡j Rvnvb
AwLj P›`ª miKvi
wgbv ivbx miKvi
dRjyj nK
gvKmy`v †eMg
gKmy`~i ingvb Lvb
hyw_Kv eyje~j
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27/11/1983
13/07/1981
01/01/1985
03/01/1983
29/12/1981
31/12/1984
10/08/1981
01/05/1983
10/07/1981
01/01/1983
31/12/1982
08/08/1981
01/02/1983
18/10/1981
20/12/1981
02/01/1982
06/10/1981
25/08/1981
15/08/1981
25/08/1983
26/12/1984
13/12/1985
31/12/1980
12/04/1984
16/12/1981
15/12/1981
28/11/1981
30/12/1984
01/12/1983
01/05/1983
20/11/1982
15/02/1983
20/06/1985
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50364 kixdzj Bmjvg
50365 ‡gvt gwbi“j Bmjvg
50366 ‡gvt gvneye Rvgvb Lvb
50367 ‡gv¯ÍvK Avn‡g`
50368 ‡gvt AveyZvB‡qe
50369 ‡gvnv¤§` †kvqv‡qe nvmvb
50370 ‡gvt Avãyj Kvw`i
50371

Aveyj Kv‡kg

50372 Zzlvi Kzgvi nvjv`vi
50373 ‡gvt •Zqeyi ingvb
50374 ‡gvnv¤§` evwQiDwÏb
50375 ‡gvt gvmy` †nv‡mb
50376 kvnRv`x †Rey‡bœQv
50377 ‡gv&t bvwn` Rvwgb
50378 wgjUb gÛj
50379 G.GBP.&Gg.†Mvjvg gvIjv
miKvi
50380 ‡gvQvt wkwib Avd‡ivR
50381 mvigxb BqvQgxb
50382 gynv¤§` BqvwQb
50383 Avwgbyj nK
50384 ‡gvt KvImvi Avn‡¤§` Lvb
50385 dwi`v Bqvmwgb
50386 ‡Rwbdv Avjg
50387 RvwKqv LvZzb
50388 ‡gvQvt kvwnbv Av³vi
50389 ‡gvt bvRgyj nvmvb
50390 ‡gvt kv‡n Avjg
50391 ‡g‡n`x nvmvb
50392 wgm ivweqv Bqvmwgb
50393 Kvgi“j nvmvb
50394 nvwmbv †eMg
50395 ‡gvt †Mvjvg imyj
50396 ‡gvnv¤§` Avwidzj Bmjvg

‡gvdv¾j †nv‡mb
mgjv †eMg
bv‡`i Avjx gwj-K
AvwQqv LvZzb
‡gvt Rvnv½xi Lvb
‡gvQvt gvneyev LvZzb
‡gvt wgRvbyi ingvb
Avd‡ivRv †eMg
GmKv›`vi Avjx
‡gvmvt kvnvbv †eMg
Avkivd Avjx †gvjjv
Avd‡ivRv †eMg
‡gvt byi“j nK Zcv`vi
kixqvZzb †bQv
Avãyj Lv‡jK wgqvRx
mv‡q`v LvZzb
Zcb Kzgvi nvjv`vi
cywY©gv nvj`vi
‡gvt AvbQvi Avjx gÛj
‡gvQvt mv‡n`v LvZyb
‡gvt dRyjyj nK
ggZvR †eMg
643, mivB gmwRZ †ivW, awbqv,
K`gZjx, XvKv-1236
¯§vgxi bvgt dvi“K Avn‡g`
g„Z byiRvnvb †eMg
‡gvt Avãym mvjvg
w`ji¤^ev †eMg
myfvl P›`ª gÛj
Kgjv ivbx gÛj
‡gvt Rvgvj DwÏb miKvi
‡gvQvt g‡n`v †eMg
Gg.Gg. Avwgb DwÏb
Av‡qkv Avwgb
†gvt knx`yj-vn
ggZvR †eMg
gynv¤§` dvi“K
gy‡gbv Lvbg
byi“j Avwgb
bvwQgv †eMg
‡gvt myjZvb Avn‡¤§` Lvb
KvwbR dv‡Zgv
Avey Rvdi Lvb
‡kdvjx Lvbg
‡gvt Rvnvs½xi Avjg
bvRgv †eMg
Rvgvj DwÏb
‡di‡`․mx †eMg
‡gvt Avãym mvËvi
KvwbR dv‡Zgv
‡gvt Avãyi iv¾vK
Av³vi Rvnvb
‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb
‡g‡niRvb
Avey gymv ZvjyK`vi
‡g‡ni“b ‡bmv
‡gvt Gikv` Dj-¨vn
‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg
Avãyi nvwKg
wg‡mm nvIqv wewe
nvwdRyi ingvb
bvRgyb bvnvi
‡gvt AvKei Avjx gÛj
‡gvQvt gwR©bv wewe
‡gvt AvwRRyi ingvb
mv‡eiv ingvb
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02/03/1985
31/12/1982
01/01/1982
28/11/1984
01/01/1987
02/01/1982
06/01/1984
21/10/1984
01/01/1983
20/11/1983
20/01/1984
31/12/1982
31/12/1982
01/11/1982
01/12/1982
21/12/1981
20/10/1984
09/02/1981
16/01/1985
01/11/1982
08/02/1985
29/10/1985
31/07/1985
16/04/1985
24/11/1984
01/01/1986
02/01/1982
29/12/1987
28/11/1985
07/06/1981
08/10/1984
28/10/1984
02/01/1985
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50397 ‡gvt Avmv`~i ingvb
50398 ‡gvt wej-vj †nv‡mb
50399 AvwZqvi ingvb
50400 mvBd Avn‡g` kvwKj
50401 kvn Avjg †gvt AvLZvi“j
Bmjvg
50402 ‡gvt Rwni“j &Bmjvg
50403 gynv¤§`yj-vn Lvb RvKx
50404 gynv¤§` AvwRRyj Avjg
50405 gvngy`yj nvQvb
50406 Gg.G.Lv‡jK
50407 ‡gvt Lv‡jKz¾vgvb
50408 †gvt AvQveyi ingvb
50409 kvnwiqvi Avj nvmvb
50410 ‡gvt b~i Avjg
50411 kvwgqv Kexi
50412 kw³ cÖmv` mvnv
50413 kwidzj Bmjvg
50414 ‡gvt kwdDj evmvi
50415 gbxlv miKvi
50416 †gvt wbqvgZ Dj-¨v
50417 ‡gvt kwdKzj Bmjvg
50418 gvmy`yj Bmjvg gRyg`vi
50419 mvwRqv Avdwib
50420 ‡gvt BmgvBj †nv‡mb
50421 ‡gvt ZwiKzj Bmjvg
50422 †gvt kIKZ Avjx
50423 ‡gvt iv‡k`yj Kwig
50424 ‡gvnv¤§` Rwni“j Bmjvg
50425 Kvgi“bœvnvi
50426 ‡gvt eveyj †nv‡mb
50427 ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`
50428 mviwgb myjZvbv
50429 ‡gvQvt KvRj jZv

‡gvt †Mvjvg †gv¯Zdv
‡gvmvt RvwKqv Av³vi
‡gvt Aveyj Kvjvg
wewe ivwngv
Avwbm wmK`vi
gwiqg †eMg
wW.Gg. Aveyj †nv‡mb
iwgmv †eMg
‡gvt †gvkviid †nv‡mb
‡gvQvt Avd‡ivRv †eMg
‡gvt bv‡qe Avjx
Av‡bvqviv LvZzb
‡gvt AvwZKzi ingvb
Lvqi“bœvnvi
gynv¤§` b~i“j Avwgb
‡gvQvt iv‡eqv †eMg
‡gvt gymwjg Lvb
Rwibv †eMg
‡gvt Avãyj †gvËv‡je
‡gvQvt mywdqv †eMg
‡gvt †gvRv‡¤§j nK
‡gvQvt Av‡bvqviv LvZzb
‡gvt Beªvwng Lwjj
‡gvQvt Lvw`Rv LvZzb
‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb
cvifxb w`ji“ev
‡gvt Avt ikx` wgqv
‡gvmvt wcqviv †eMg
‡gvt Rwmg DwÏb
‡n‡jbv Av³vi
bvivqb P›`ª mvnv
gvqv ivYx mvnv
‡gvt Qvdvi DwÏb
‡iv‡Kqv Lvbg
Gg.G.iv¾vK
Lvw`Rv †eMg
hwZb›`ªbvZ miKvi
eKzj ivYx miKvi
‡gvt kvwn`yb bex
‡eMg nvdQv gÄyiv
‡gvt Avwgi ‡nv‡mb
‡gvQvt mywdqv LvZzb
wmivRyj Bmjvg gRyg`vi
nvmbv Av³vi
¯^vgx- kvgxg Avn‡g`
wmwÏKx
g‡bvqviv
†eMg†nv‡mb
‡gvt
†`‡jvqvi
gwR©bv LvZzb
‡gvt wmivRyj Bmjvg
bweib †bmv
‡gvt Avãym mvËvi
wg‡mm gvweqv mvËvi
‡gvt †iRvDj Kwig
‡gvmvt byiRvnvb †eMg
‡gvnv¤§` `wjj DwÏb
iwngv LvZzb
‡gvt Avãyj nvwjg Lvb
jyrdv Lvbg
‡gvt AvgRv` †nv‡mb
‡gvQvt evwQi“‡bœQv
Aveyj nv‡mg wgqv
i“weqv †eMg
Aveyj evkvi
‡iv‡Kqv evkvi
‡gvt Aveyj Kv‡kg
A‡R`v †eMg
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25/12/1982
30/01/1984
15/06/1981
23/10/1986
17/10/1985
15/03/1985
27/10/1981
01/03/1982
01/03/1983
01/03/1982
12/11/1983
02/07/1984
01/03/1983
12/02/1983
01/07/1983
02/05/1983
01/03/1985
13/10/1984
15/10/1985
05/11/1981
01/01/1987
01/01/1982
05/02/1982
24/09/1984
10/07/1983
03/09/1982
24/09/1981
02/07/1983
11/10/1983
23/10/1982
10/11/1982
30/10/1983
22/04/1984
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50430 ‡gvt gvndzRvi ingvb
50431 ‡gvt nvweeyj Bmjvg
50432 ‡gvnv¤§` †mwjg
50433 ‡invbv Av³vi
50434 ‡gvt wgmevûj Bmjvg
50435 ‡gvt Avkivdzj Bmjvg
50436 ‡gvt AvvZvDi ingvb gÛj
50437 K…cvwm›`y `vm
50438 ‡gvt byi“j Bmjvg
50439 ‡gvt AvbRygvb Aviv †eMg
50440 bvw`iv myjZvbv
50441 wjUb P›`ª miKvi
50442 ‡gvt bvwn`ybœex
50443 ‡gvt AvBqye †nv‡mb
50444 ‡gvt Ave`yj-vn Lvb
50445 ‡gvnv¤§` †iRvDj Bmjvg
50446 ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb
50447 ‡gvt †Mvjvg Avnmvb Lvb
50448 ‡gvt Avwidzj Bmjvg
50449

†gvt iweDj Bmjvg

50450

†gvt mvBdzi ingvb

50451 G,Gm,Gg mv¾v` †nv‡mb
50452

†`evkxl e¨vbvRx©

50453 Abyc Kzgvi †Nvl
50454

†gvt Ave`ym meyi

50455

†gvQvt gvgbyb Aviv

50456

†gvt wjqvKZ AvKei

50457 weRq K…ò †Nvl
50458 Avkivdzj Avjg
50459 ‡gvt eveyj †nv‡mb
50460 ‡gvt iyûj Avwgb
50461 ‡gvt Avãyi iv¾vK
50462 ‡gvt Aveyj Kv‡kg

‡gvt nvweeyi ingvb
wg‡mm gwR©bv ingvb
‡gvt gm‡jg †kL
‡iv‡Kqv †eMg
e`i“j Avjg †gvj¨v
D‡¤§ mvjgv(i“wjÑ
‡gvt iIkb Avjx wgqv
‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg
g„Z-Ave`yj nvwKg
‡gvQvt gwR©bv †eMg
‡gvt Avt iwng
‡gvQvt †iwRqv †eMg
‡gvt AvwRRyj Bmjvg gÛj
‡gvQvt mvjgv Bmjvg
Aiwe›`y `vm
w`cvjx ivbx `vm
‡gvt Bw`ªm wgqv
‡gvmvt gwiqg Av³vi
‡gvt mvB`y¾vgvb
‡gvQvt †i․kbviv
m„Z-gxi bRi“j Bmjvg
bvwRbv †eMg
mykxj P›`ª miKvi
‡iLv ivbx miKvi
‡gvt Av³vi“¾vgvb
‡gvQvt byi“bœvnvi †eMg
‡gvt AvwRRvi ingvb
‡gvQvt mvwn`v ingvb
‡gvt Rvwn`y¾vgvb
iIkb Aviv †eMg
b~i“j Bmjvg †gvj-v
gvngy`v †eMg
‡gvt †m‡K›`v Avjx
‡gvQvt Lvw`Rv LvZzb
‡gvt Avãyi iv¾vK Lvb
byiRvnvb cvifxb
†gvt Av‡kK Avjx
†gvQvt Av‡qkv †eMg
†gvt Lwei DwÏb
†gvQvt g‡gbv LvZzb
†gvt kvgmyj Avjg
†mZviv †eMg
†gvt AvKivg †nv‡mb
kvwn`v †eMg
mybxj weKvk e¨vbvR©x
ebvbx e¨vbvR©x
†Mvwe›` P›`ª †Nvl
KbK cÖfv †Nvl
‡gvt Ave`yj Kv‡`i
‡Lv‡`Rv †eMg
†gvt Rvwn`yj Bmjvg
‡gvQvt gv‡R`v evby
‡gvt †gvRv‡¤§j nK
‡gvQvt wbjydv †eMg
Ag~j¨ iZb †Nvl
A‡gjv evjv †Nvl
‡gvnv¤§` AvZi Avjx
†gvQvt mv‡R`v †eMg
g„Z-Ave`yj Kvw`i †kL
ggZvR †eMg
‡gvt GKivg †nv‡mb
‡eMg dwRjvZzb †bQv
‡gvt Avãyi ingvb
‡gvQvt iIkbviv †eMg
‡gvt Avãyj gvbœvb
Av‡qkv †eMg
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15/11/1984
01/03/1982
07/01/1984
07/03/1982
20/12/1982
07/07/1981
17/09/182
21/09/1979
17/02/1982
06/06/1981
30/01/1983
01/01/1982
28/11/1980
20/10/1982
02/02/1987
06/06/1981
10/10/1983
01/01/1982
15/10/1984
27/10/1981
05/06/1982
10/06/1983
20/09/1984
01/11/1985
26/12/1981
23/11/1984
31/10/1982
28/08/1983
10/02/1984
01/01/1985
21/09/1980
04/11/1985
05/01/1982
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50463 Avey bv‡mi †gvt QvBd Dj-vn
50464 ‡gvnv¤§` GKivg D` †`․jv
50465 Drcj `vm
50466 ‡gvt gwd`yj Bmjvg
50467 ‣mq` d‡qRyj Bmjvg
50468 GBP.Gg. ew`D¾vgvb
50469 †gvt Kvgi“j û`v
50470 ‡gvt gwbi“¾vgvb
50471 kixdzj Bmjvg
50472 ‡kL nvwmbv
50473 Z…òv miKvi
50474 m¤úv cvj
50475 ‡gvt gvnveyeyj Kwig
50476 †gvt Rvnv½xi †nvmvBb
50477 wgqv gvngy`yj nK
50478 wg_yb cvj
50479 ‡gvt †g‡n`x nvmvb iv‡mj
50480 gwkDi ingvb f~Buqv
50481 ‡gvt Bdmyd
50482 nvweeyi ingvb Acy
50483 ‡gvnvt kvgxg †iRv
50484 gwbKv `vm
50485 ‡gvt dvwng
50486 RvbœvZzj †di‡`․m
50487 L›`Kvi iweDj AvivdvZ
50488 nvwmbv †eMg
50489 BgwZqvR †P․ayix
50490 Avjx bIkv` †gvt
†gvK‡Q`yi ingvb
50491 gynv¤§` gÄyi“j Bmjvg
50492 †gvt Avãym †mwjg miKvi
50493 ‡gvt ZvwiKzj Bmjvg †P․ayix
50494 ‡gvt †mv‡nj ivbv
50495 ‡gvt ingZ &Dj-vnAvj-dvi“K

‡gvt Imgvb MwY gÛj
‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg
‡gvnv¤§` AvãyQ Qvgv`
‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg
‡R¨vZxl P›`ª `vm
jwjZv ivbx `vm
‡gvt †Mvjvg ieŸvbx
‡gvQvt Av‡e`v
‣mq` dRjyj nK
‡gvmv¤§r DjdvZzb †bQv
Avey Zvwje nvIjv`vi
jdz‡bœQv †eMg
‡gvt AvjZvd †nv‡mb
kvnvbvR cvifxb
g„Z †gvkvid †nv‡mb
g‡bvqvev †eMg
‡gvt Beªvwng
Rvnvbviv Av³vi
‡kL †gvt Aveyj nvmvb
myivBqv nvmvb
cwigj miKvi
Awbgv miKvi
myevl P›`ª cvj
wbqwZ cvj
‡gvt bvRg~j Kwig
gwiqg ‡eMg
b~I †gvnv¤§` nvIjv`vi
‡gvmvt Rvnvbviv ‡eMg
wgqv wRqvDj nK
gvngy`v Bqvmgxb
iYwRr Kzgvi cvj
‡iby Kbv cvj
eRjyi iwk`
nvwmbv †eMg
wRj-yi ingvb fyBuqv
dwi`v ingvb
‡gvt Qvbv Dj-vn
nvIqv †eMg
‡gvt dwi` DwÏb
‡ibyKv †eMg
‡gvt kwn` Avjx
kvwšZ †eMg
ibwRr Kzgvi `vm
gxiv `vm
‡gvt Avãym mvjvg
D‡¤§ Kzjmyg
gyimvwjb nK Rybv‡q`
gvkû`v Rvgvb
L›`Kvi kwdKzj Avjg
wbjydv Bqvmwgb
Aveyj evmvi
kixdv †eMg
AvkZvDi ingvb †P․ayix
gnwmbv Av³vi †P․ayix
‡gvt †gvmv‡ÏK †nv‡mb
miKvi
b
gy‡gvmvt
nv¤§` Avwgbv
wmivRyjLvZz
Bmjvg
‡iv‡Kqv Av³vi
‡gvt AvjZvd †nv‡mb †gvQvt A‡iQv
†eMg
‡gvt Avãym meyi †P․„ayix
‡gvmvt ggZv †P․ayix
‡gvt BbQvb Avjx
‡mwjbv †eMg
‡gvt nvq`vi Avjx miKvi
iIkb Aviv †eMg
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01/01/1983
01/06/1982
28/19/1983
16/04/1983
10/10/1982
31/12/1983
15/10/1984
31/12/1981
01/10/1985
10/06/1984
12/10/1983
10/01/1985
14/12/1981
01/02/1983
27/10/1983
23/12/1983
15/12/1985
01/01/1982
11/08/1985
01/01/1980
12/08/1981
20/10/1981
01/12/1983
05/02/1985
15/08/1982
31/01/1982
12/02/1982
31/11/1985
30/11/1982
01/01/1982
27/12/1983
01/01/1984
01/01/1983
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50496 ‡gvt mvjvnDwÏb

‡gvt e`iDwÏb
nvwmbv AvLZvi
50497 †gvt bvCg DwÏb Lvb
‡gvt bvwmi DwÏb Lvb
wg‡mm Av‡qkv Lvbg
50498 G.†K.Gg. RvwKD¾vgvb
G.†K.Gg.myi“ZD¾vgvb
‡gvQvt Rvnvbviv †eMg
50499 Gm.Gg.BmwZqvi nK
‡gvt BQvK Avjx miKvi
nvweey‡bœQv
50500 ‡gvt AvwkK Bd‡ZLvi wjqb
‡gvt mwn`yj &Bmjvg
kvwn`ybbvnvi
50501 ‡gvt AvwZKzj nvq`vi
‡gvt †Mvjvg nvq`vi
BqvQwgb myjZvbv
50502 ‡gvnv¤§` Kvgi“¾vgvb
‡gvnv¤§` AvLZvi“¾vgvb
‡eMg gvmy`v Av³vi
50503 †gvt Lwjjyi ingvb
‡gvt Avãyj gZ‡je
b~iRvnvb †eMg
50504 Avng` Rvwn` RvwK
‡Mvjvg mv‡`K
Rybœyb bvnvi †P․ayix
50505 myeY©v †evm
M‡Yk P›`ª †evm
‡kdvjx †evm
50506 Av‡cj gvngy`
‡gvt †jvKgvb nvwKg
‡`‡jvqviv †eMg
50507 ‡gvnv¤§` gwbi“¾vgvb
‡gvt Aveyj nv‡mg Lvb
g‡bvqviv †eMg
50508 mvLvIqvZ †nv‡mb wgkb
‡gvt Avt gvbœvb kixd
Av‡gbv †eMg
50509 ‡gvnv¤§` nvwdRyi ingvb
Avãyj nvwjg gvZzeŸi
jvqjv AvLZvi
50510 ‡kvfb mgÏvi
Awejvk mgÏvi
mywgÎv mgÏvi
50511 †gvt Kvqmvi wiRfx †Kviv‡qkx ‡gvt Avwgbyj nK
dv‡Zgv ‡eMg
50512 ‡gvt `yjvj evnv`yi
‡gvt bRi“j Bmjvg
Kzjmyg †eMg
50513 bvRbxb bvnvi
Avãyi iv¾vK
bvRgv †eMg
50514 ‡gvt dqmvj Avn‡¤§`
‡gvt Rvnv½xi ‡nv‡mb
wd‡ivRv †eMg
50515 ‡gvnv¤§` kvwidzj Bmjvg
‡gvnv¤§` Aveyj Kv‡kg
ggZvR †eMg
50516 Aveyj Kvjvg
AvKei †gvj¨v
Rvnvbviv †eMg
50517 ‡gvt Avkivdzj Kwig
‡gvt Aveyj †nvmvBb
‡mwjbv LvZzb
50518 ‡gvt AvRv` Avjx
‡gvt j¯‥i Avjx
‡gvQvt †iwRqv LvZzb
50519 ‡gvt †gvkvi“j Bmjvg
‡gvt ivmZzj gÛj
‡gvQvt †mvbvfvb †bQv
50520 ‡gvt byi“¾vgvb
‡gvt gwZqi ingvb
‡gvmvt byi“b †bmv
50521 ‡gvt Kwdj DwÏb
‡gvt †gvL‡jQyi ingvb †P․ayix
gvngy` †P․ayix
Av‡gbv †eMg
50522 Gm.Gg Bgivb †nv‡mb
Gm.Gg AvjZvd †nv‡mb
wg‡mm wbjydv AvjZvd
50523 ‡gvQvt mvwebv Bqvmwgb
‡kL nvi“b Ai iwk`
‡gvQvt Zweev Bqvmwgb
50524 ‡gvt Avey Rvdi wmwÏK
‡gvt AvwRRyj nK cÖvgvwbK
‡gvQvt nvwg`v †eMg
50525 Avey mv‡qg
‡gvt AvbQvi Avjx
Avd‡ivRv LvZzb
50526 G Gg Gg gvneyeyi ingvb
‡gvt Avãyj jwZd
‡gvmvt †iv‡Kqv LvZzb
50527 Gm Gg Zvnwmbyj nK
‡gvt dRjyj nK
bvmixb Av³vi
50528 ‡gvt kvnv`Z †nvmvBb
Avãyj Mdzi wmK`vi
‡gvmvt myivBqv †eMg
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01/01/1983
05/01/1984
11/12/1980
15/07/1981
01/01/1983
01/01/1984
31/12/1981
10/01/1986
23/05/1986
22/12/1984
16/07/1985
01/02/1982
01/01/1982
05/07/1984
02/06/1983
30/10/1980
19/02/1985
23/02/1985
25/12/1983
01/01/1984
01/08/1984
01/01/1984
28/05/1982
13/11/1981
27/11/1983
16/12/1981
01/10/1984
26/11/1983
06/04/1983
01/06/1981
01/01/1984
11/07/1984
01/03/1982
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50529 AvbRygvb †bQv

Ave`yj ev‡iK
myjZvbv ivwRqv
50530 mwÄe P›`ª mvnv
ejivg mvnv
cvi“j mvnv
50531 dviRvbv †gvi‡k`
bR‡i †gvi‡k`
dwi`v †gvi‡k`
50532 ‣mq`v †i‡Rvqvbv Avj †nvmvBb ‡gvt gBbyj Bmjvg cjvk
mvwn`v †eMg
50533 ‣mq`v by‡niv †eMg
‣mq` †gkKvZzi ingvb
‡gvQvt Rvnvbviv †eMg
50534 AvÄygvb Aviv i“bv
†gvnv¤§` Avwidz¾vgvb f~Bqv
‡gvQvt mv‡Kiv †eMg
50535 ‡gvt Rûi“j nK
‡gvt K‡ik Avjx
‡gvQvt †Kk LvZyb
50536 ‡gvt Zv‡iK Gnmvb
‡gvt Avãyi iwk` †RvqviÏvi
wg‡mm †Rey‡bœmv LvZzb
50537 ‡gvt mv‡R` mv‡eixb
‡gvt mvgmyÏxb
‡gvQvt mvwn`v evby
50538 ‡gvt Avãyj KvBqyg
g„Z †gvt BqvwQb Avjx
g„Z †gvQvt †`‡jvqviv †eMg
50539 dv‡qK dRj
‡gvt gnmxb Avjx
Rvnvbviv †eMg
50540 ‡gvt BgwZqvR DwÏb
‡gvt wbqvgZ Avjx wgqv
‡gvQvt iwngv LvZzb
50541 mvB`y¾vgvb
nvi“b Ai iwk`
wdi“Rv myjZvbv
50542 ‡g‡n`x †nv‡mb
gv‡ne †nv‡mb mi`vi
Rxeb †bQv jvBjx
50543 L›`. gvndzRv bvmwib
¯^vgxi bvgt KvRx †mvnive †nv‡mb
L›`. iIkb Aviv gvneye
50544 gvmKziv myjZvbv
g„Z Avãyj †gvËv‡je
Av‡qkv †eMg
50545 ‡gvt w``vi“j Avjg
MvRx †gvt Avãyi iDd
‡`jyqviv †eMg
50546 ‡`e`yjvj gyLvR©x
g„Z evey Aaxi Kzgvi gyLvR©x
wbfv ivbx gyLvR©x
50547 weDwU miKvi
Awfgyby¨ miKvi
wkLv ivYx
50548 ‡gvtAvwgbyj Bmjvg ZvjyK`vi ‡gvt Avãyj gvbœvb ZvjyK`vi
‡gvQvt mv‡jgv †eMg
50549 ‡gvt Avãym †mvenvb
g„Z iwk`yj nK
‡gvQvt Kzjmyg †eMg
50550 Avey gynv¤§` Rvgvb
‡gvnv¤§` Avjx
Rvnvbviv gvngy` †eMg
50551 ‡gvt gvi“d †nv‡mb
Gg G gv‡jK
wg‡mm dwi`v †eMg
50552 ‣mq` gwbi“¾vgvb ZvjyK`vi Igi Avjx ZvjyK`vi
‡gvQvt †gvK‡m`v Lvbg
50553 ‡mvgv ivbx †nvo
AwLj P›`ª †nvo
fw³ ivbx †nvo
50554 ‡gvt mv‡bvqi †nv‡mb
g„Z-kvn Avãyj AvDqvj
‡gvQvt gwR©bv †eMg
50555 ‡gvqv‡¾g †nv‡mb
Ave`~i ingvb
‡Mvjvcxi †bQv
50556 bymivZ Rvnvb
Avãyj QvËvi
Rvnvbviv †eMg
50557 dvinvbv ingvb
‡gvt wgRvbyi ingvb
myjZvbv cviwfb
50558 ‡gvt wiqvRyj Bmjvg
‡gvt Avt iwk` wmK`vi
mvwgqv iwk`
50559 ‡RvevB`v †ivKkvb Aviv
wewjqvb Lvb Zcb
byi“bœvnvi
50560 ZvwiKzj Bmjvg
kvnRvnvb Avjx
Zvivevby †eMg
50561 mvBdyj Kwei
ZvBeyi ingvb
‡mwjbv AvKZvi
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27/09/1983
02/03/1982
07/12/1983
20/11/1985
16/06/1982
06/06/1982
22/08/1983
26/11/1982
09/11/1983
05/05/1966
01/12/1981
15/05/1981
17/08/1981
05/11/1983
25/10/1982
31/12/1983
31/12/1984
05/09/1981
28/02/1987
01/01/1984
30/06/1981
01/07/1979
04/10/1985
01/10/1984
02/10/1985
06/12/1982
02/05/1981
06/07/1982
28/12/1982
01/12/1985
10/11/1982
01/01/1984
19/02/1982
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(৩)
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50562 ‡gvt gwbyi“j nvmvb
50563 ‡gvnv¤§` Rvgvj DwÏb
50564 ‡gvt gqbyj Bmjvg
50565 ‡Rvqvi`vi Avey †nv‡mb
50566 ‡gvt dRjyj nK
50567 ‡gvt †Rvevq`~i ingvb
50568 Avkxl Kzgvi miKvi
50569 ‡gvt bvRg~j Bmjvg
50570 ‡gvt KvIQvi wmK`vi
50571 eY©v eo„qv
50572 ‡gvt iv‡mj
50573 ‡gvt i“‡ej gvngy`
50574 ‡gvt ûgvqyb Kexi
50575 ‡Lv›`Kvi Avnv¤§v`yy¾vgvb
50576 gvmygv ingvb
50577 byibœ&vnvi
50578 ‡gvt Avey mywdqvb
50579 bymivZ Bmjvg
50580 ‡gvt AvZvDi ingvb
50581 Kg‡jk nvj`vi
50582 cjvk Kzgvi †Nvl
50583 ‡gvt †jvKgvb †nv‡mb
50584 iweDj Bmjvg
50585 ‡gvt Avjx ‡gvZ©Rv wicb
50586 myifx eo–qv
50587 L›`Kvi kvgxg Avj gvgyb
50588 ‡gvnv¤§` gCb DwÏb
50589 ‡gvt byi“j K‡`i
50590 ‡gvt gwbi“¾vgvb
50591 wRbvZ kviwgb
50592 eveyj wgqv
50593 ‡gvt †iRvDj Kwig
50594 ‡gvt b~ibœex miKvi

‡gvt byi“j Bmjvg
‡gvQvt Qv‡ni“b †bQv
‡gvnv¤§` gwdR DwÏb
nv‡Riv †eMg
‡gvt †Rvev‡qZ †nv‡mb
‡gvQvt dwi`v BqvQwgb
mvwn`yj Bmjvg
mywdqv †eMg
‡gvt BqvKze Avjx mi`vi
mvwn`v LvZzb
‡gvt Rûi“j nK
wg‡mm †invbv evby
bxj Kgj miKvi
AwbZv miKvi
‡gvt iwdKzj Bmjvg
byiRvnvb †eMg
‡gvt bRiyj Bmjvg
‡gvmvt g‡bvqviv †eMg
AwfwRr eo„qv
iƒcbv eo–qv
‡gvt dRjyj nK
mvgmyi bvnvi
g„Z †gvt Aveyj nv‡mg
Av‡bvqviv †eMg
‡gvt Avãyj Rwjj
‡gvQvt ‡Kvwnbyi ‡eMg
‡Lv›`Kvi kvnRvnvi Avjx
‡gvQvt nvwg`v †eMg
gwZDi ingvb
mdziv †eMg
‡gvt byij †nv‡mb
nvwmbv †eMg
‡gvt Avãyj †gvZv‡je
mv‡jnv †eMg
‡gvt Ave`yj †gv‡gb
Av‡bvqviv †eMg
giûg gymv
AvbRy Aviv †eMg
Kvwjc` nvj`vi
Kíbv ivbx nvj`vi
Avï‡Zvl Kzgvi †Nvl
mywPÎv ivbx †Nvl
‡gvt nvwbd
wewe iwngv
kvgmyj nK
gnwmbv LvZzb
kvgmyi ingvb
gnwmbv LvZzb
gvwbK eo–qv
w`cxKv eo–qv
L›`Kvi nvi“b Ai iwk`
byiRvnvb
g„Z †gvnv¤§` bvwRi Avn‡g`
‡gvQvt nv‡Riv †eMg
gvIjvbv byi“j †nvQvBb
Rvnvbviv †eMg
‡gvt gKeyj †nv‡mb
‡gvmvt Rwibv †eMg
‡gvt Rwjjyi ingvb
BmgZ Aviv
Av‡bvqvi Lwjdv
wRbœvZzb †bQv
g„Z gwni DwÏb wgTv
g„Z-‡eMg gwnDwÏb
‡gvt †gvm‡jg DwÏb
‡gvQvt b~iQwjgv †eMg
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01/09/1981
12/01/1982
21/02/1982
01/10/1985
15/09/1984
02/09/1982
09/12/1987
01/01/1986
01/01/1985
15/01/1985
12/07/1983
01/01/1985
27/07/1982
05/06/1982
17/11/1984
30/12/1983
01/01/1984
10/03/1984
01/04/1985
17/09/1982
20/06/1983
20/02/1985
13/01/1982
01/03/1984
28/12/1983
31/08/1983
06/12/1982
01/01/1986
14/04/1981
31/03/1987
01/06/1981
01/01/1982
17/11/1981
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50595 Ave`yj-vn-Avj-gvgyb
50596 gy³v ivYx miKvi
50597 Gg.Gg.dRjyj evix
50598 ‡gvt nvwdRyi ingvb
50599 ‡gvt gwkDi ingvb
50600 ‡gvt Avey eKi wmwÏK
50601 ‡g․mygx myjZvbv
50602 wgÎ jvRb Kzgvi
50603 ‡gvnv¤§` Avwe`yi ingvb
50604 Avãyj-vn Avj gvgyb
50605 ‡gvt Rvwn` †nv‡mb
50606 ‡gvt KvBDg †nvmvBb
50607 ZvwiKzi ingvb
50608 mgi Kzgvi wek¦m
50609 ‡gvnv¤§` nvwg`yi ingvb
50610 ‡`Iqvb jyrdzj wKib
50611 jwZdv Av³vi
50612 ‡gvt mygb Avjx
50613 ‡gvt RvwKi“Rvgvb
50614 †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb MvRx
50615 nvwdRyi ingvb
50616 BmivZ Rvnvb
50617 gKeyj †nv‡mb
50618 †gvnv¤§` g‡bvqvi †nv‡mb
50619 cÖwZgv wkLv ivq
50620 ‡gvnv¤§` Ry‡qj Bmjvg
50621 ‡gvnv¤§` †gvkviid †nv‡mb
50622 Kwdj DwÏb gvngy`
50623 ‡gvt Kvgivb †nv‡mb
50624 kvgxg †iRv
50625 wcsKz †cvÏvi
50626 m¤úv †`
50627 ‡gvt bvwmi DwÏb

gxi Avng`
Av¤^xqv Lvbg
K…ò c` miKvi
mylgv ivYx miKvi
‡gvt wmivRyj Bmjvg
‡gvQvt dwRjvZzb †bQv
‡gvt kvgQyj nK
‡nvm‡b Aviv †eMg
‡gvt Avjx gÛj
‡gvQvt R‡gjv †eMg
‡gvt b~i“j Bmjvg
‡gvmvt mvgmyb bvnvi
‡gvt gbRyi“j Avjg
¸jkvb Aviv
wbg©j Kzgvi wgÎ
w`ev wgÎ
‡gvnv¤§` †g¯ZvwdRyi
ingvb
AvÄyBRvey
gvb jAviv
†eMg
g„wg‡mm
Z KvRx
Lvwj`
g„Z Av‡jqv †eMg
‡gvt Avãyj Avjx
‡iv‡gjv LvZzb
‡gvt †bQvi DwÏb
bvwQgv †eMg
‡gvt ZwgRyi ingvb
kvnxb~i ingvb
cÖdzj- Kzgvi wek¦vm
fviZx wek¦vm
‡gvnv¤§` kvnveywÏb
‡gvQv¤§` nvmbv †nbv
‡`Iqvb Avãyj jwZd
g„Z †ibyqv LvZzb
Avãyj jwZd
mvjgv nK
‡gvt Qwjg DwÏb gÛj
kvnvbviv †eMg
‡gvt Imgvb MwY
‡gvQvt Rvnvbviv LvZzb
‡gvnv¤§` MvRx
wg‡mm Av‡bvqviv †eMg
‡gvt †mvinve Avjx
mv‡jnv †eMg
‡gvt kwdKzj Bmjvg
gvneyev Avd‡ivR
AvgRv` †nv‡mb
Rqbe wewe
‡gvnv¤§` RvgvjDwÏb wgqv
gvmy`v Av³vi
bexb Kzgvi ivq
MxZv ivbx ivq
‡gvt bRi“j Bmjvg
‡gvmvt Rvwgeqv Bmjvg
Avey gyQv †gvt dvi“K
‡eMg g‡bvqviv dvi“K
Ave`yj Kwig wgR©v
by‡ii †bnvi †eMg
‡gvt †gvkviid †nv‡mb
nvwPbv †eMg
L›`Kvi Rvjvj DwÏb
‡eMg iv‡eqv
c‡ik P›`ª †cvÏvi
ivav ivYx †cvÏvi
wec-e Kzgvi ¯^i
mvšZ¡bv †`
g„Z †gvt ev‡bR DwÏb
wg‡mm nvmbv †eMg
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01/03/1983
13/08/1983
10/05/1984
01/10/1986
16/01/1983
01/01/1983
15/11/1983
22/08/1986
13/12/1985
21/08/1984
18/11/1984
08/10/1981
01/01/1982
31/10/1981
22/10/1984
30/12/1983
27/01/1982
07/11/1982
30/06/1982
01/011983
04/01/1985
01/01/1985
12/10/1986
31/12/1983
01/04/1983
30/12/1983
01/03/1985
01/11/1982
15/10/1984
12/10/1983
01/01/1983
06/06/1985
20/06/1983
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50628 wejwKm Avvn‡¤§`
50629 gynv¤§` iv‡k`yj Bmjvg
50630 wek¦wRr f`ª
50631 G.†K.Gg.BDbym gwb
50632 Gm.Gm.mvbvDj Kvwd
50633 ‡gvt GiZvRyj Bmjvg
50634 ‡gvt †iRvDj Kwig Lvb
50635 ‡gvt †gvZv‡je
50636 ‡gvnv¤§` Lvqi“j nvmvb
50637 ‡gvt gBbyj Bmjvg
50638 wgqv gvngy` nvmvb
50639 Gm.Gg RvwKi“j Bmjvg
50640 ‡gvt †bQvi DwÏb
50641 ‡gvt gwbi“¾vgvb
50642 ‡gvt Bqvwmi AvivdvZ
50643 ‡gvQvt RvbœvZzj †di‡`․mx
50644 ‡gvt ûgvqyb Kexi
50645 ‡gvt Kvgi“¾vgvb
50646 Avãyj-vn Avj †Z․wn`
50647 ‡gvt mvBd‚j Bmjvg
50648 †gv³vi †nv‡mb
50649 ‡gvt Avwmd gvngy`
50650 bvRgv LvZzb
50651 ZvwRqv Avkivdx
50652 ‡gvnv¤§` †Z․wn` †di‡`․m
50653 ZvQwcqv Rvnvb
50654 ‡gvt bRi“j Bmjvg
50655 ‡gvnv¤§` wmÏxKzi ingvb
50656 †gvt iwdKzj Bmjvg
50657 ‡gvt Iev‡q`yj nK
50658 kviwgb AvKZvi
50659 ûgvqyb Kwei
50660 `yjvj P›`ª ivq

†gvt AvwRRyj nK
mywdqv †eMg
‡gvt Avjx AvKei
‡gvQvt Rwgjv LvZzb
we›`y evkx f`ª
Avfv ivYx f`ª
Ave`yj gwR`
‡invbv Av³vi
Avãyj-vn Avj Kvwd
‡Reyb †bQv
ew`i DwÏb Avn‡¤§`
iIkb Aviv †eMg
‡gvt Avãyj Rwjj Lvb
iwngv LvZzb
‡gvt kvnRvnvb Avjx
‡iv‡Kqv †eMg
‡gvt mvBdzi ingvb
Av‡jvqv †eMg
g„Z †gvt †Lvi‡k`yj
Bmjvg
g‡bvqviv
‡gvt
Avãym†eMg
mvjvg wgqv
mvjgv †eMg
G.‡K. kixd DwÏb
‡gvQvt dwRjvZz‡bœQv
‡gvt AvdQvi DwÏb
Av‡gbv †eMg
‡gvt Avey Zv‡ni miKvi
‡gvQvt ggZvR †eMg
g„Z dRjyj Kwig
Rvwgjv †eMg
‡gvt bRi“j Bmjvg
ggZvR
‡gvt Avãyj gwR`
nbydv †eMg
‡gvt Ave`yj gwZb
Avn‡g`
ûm‡bnvq`vi
Aviv †eMg
‡gvt
Avjx
‡P․ayix kvn jyrdz‡bœQv
‡gvt knx`yj Bmjvg
‡nvm‡b Aviv †eMg
Aveyj Kv‡kg
wkwibv Av³vi
Avãym mvjvg gxi
‡gvmvt Av‡bvqviv †eMg
‡gvnv¤§` Rvgvj DwÏb
Av‡bvqviv Rvgvj
‡gvt gwnDÏxb mi`vi
‡gvmvt †kdvjx †eMg
‡gvnv¤§` †di‡`․m
Avwidv †di‡`․m
‡gvnv¤§` wgRvbyi ingvb
bvmwib Av³vi
‣mq` Avn‡g` wkK`vi
iIkb Aviv •mq`
AvBb DwÏb Avn‡g`
Rûiv †eMg
‡gvt Avjgvm †nv‡mb
‡gvQvt Aweib †bQv
g„Z †gvt byi“j nK
byi bvnvi †eMg
‡gvt †iRvDj Bmjvg
wejwKm †eMg
Avãyj †gvZv‡je
Lv‡j`v †eMg
g‡bk¦i P›`ª ivq
myav ivbx
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01/01/1984
01/11/1983
01/11/1982
01/04/1987
12/07/1982
31/12/1981
20/10/1983
10/08/1984
03/02/1986
16/02/1983
01/01/1984
16/04/1983
18/11/1981
15/03/1981
02/05/1981
05/101984
01/08/1981
02/11/1983
01/02/1985
01/01/1985
15/10/1981
15/07/1987
06/10/1979
31/12/1982
10/11/1983
30/06/1985
01/01/1981
01/07/1895
15/08/1983
01/06/1980
16/02/1986
05/01/1986
19/09/1982
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50661 kvwd †gvt †Mvjvg AvRg

‡gvt †gvRv‡¤§j †nv‡mb
¸jbvnvi †eMg
50662 mbRq †f․wgK
weòy c` †f․wgK
i“bv †f․wgK
50663 QvwgD¾vgvb wgqv
G.we.Gg. gwbi“¾vgvb
D‡¤§ Qvjgv Lvbg
50664 ‡gvkvid †nv‡mb
‡ejv‡qZ †nv‡mb
ggZvR †eMg
50665 ‡gvnv¤§` Avãyi ingvb Lvb
‡gvt Av‡e` Avjx Lvb
‡gvQvt gv‡R`v LvZzb
50666 ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb Lvb
‡gvt GgviZ †nv‡mb Lvb
‡gvmvt mvjgv †eMg
50667 ‡gvt Kvgi“j Bmjvg
g„Z ‡Mvjvg iveŸvbx
‡gvQvt AvRyqviv †eMg
50668 ‡gvnv¤§` Kvgi“j †nv‡mb gvgyb ‡gvt gy³j †nv‡mb
wg‡mm mvwdqv LvZzb
50669 Bqvmwgb Av³vi
‡gvt AvjgMxi †nv‡mb
‡Rv‡e`v Av³vi
50670 ‡gvQvt i“gvbv Bqvmwgb
‡gvt dwi` Avn‡g`
‡gvQvt Av‡gbv LvZzb
50671 ‡gvt nvi“b Ai ikx`
‡gvt Avãyj nvB wgqv
‡K.Gg.bvwmgv
50672 gynv¤§` †Z․wn`yj Bmjvg
‡gvt mvBR DwÏb
‡`‡jvqviv †eMg
50673 ‡ivwRbv cvifxb
‡gvt KvDmvi †nv‡mb
Rv‡n`v LvZzb
50674 ‡gvt iweDj Bmjvg
‡gvt kvgQyj nK
K‡gjv LvZzb
50675 ‡gvt gCb DwÏb
‡gvt †gvRvnvi“j Bmjvg
wg‡mm †g‡ni“b bvnvi
50676 ‡gvt Avey Avãyj-vn
‡gvt wgRvbyi ingvb
Rvnvbviv †eMg
50677 ‡gvnv¤§` Av‡bvqvi †nv‡mb
‡gvnv¤§` Avãyi ikx`
‡gvmvt g‡bvqviv †eMg
50678 G.we.Gg.ûgvqyb iwk`
G.we.gG.G.KzÏym
mywdqv Lvbg
50679 mvBdzj Bmjvg
wMqvm DwÏb gv`ei
wkwiqv LvZzb
50680 bvwM©m Av³vi
AvdRvj †nv‡mb
dwRjvZzb †bQv
50681 ‡mwjbv Rvgvb
g„Z-‡gvt mvB`y¾vgvb
ivby Rvgvb
50682 wec-e Kzgvi †mb
kvwšZ iÄb †mb
Dlv ivbx
50683 ‡gvtAvãyj †gvbœvd
‡gvt †Mvjvg ieŸvbx
gwiqg †eMg
50684 ‡gvt iv‡mj miKvi
‡gvt mvgQyj nK miKvi
wg‡mm nbydv †eMg
50685 ‡gvt Rv‡f` †nv‡mb
‡gvt Ave`yj jwZd
‡RbœvZzb †bQv
50686 ‡gvt gvIRy` Bgvg
‡gvt kvgmyj û`v
‡gvQvt gvKQy`v †eMg
50687 ‡gvnv¤§` †gvRv‡¤§j †nv‡mb
‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb MvRx
wg‡mm Av‡bvqviv ggZvR
50688 ‡mv‡nj ivbv
wgRvbyi ingvb
dv‡Zgv †eMg
50689 ‡gvt Avwgbyi ingvb
g„Z-jyrdi ingvb
‡mwjbv LvZyb
50690 AvjgMxi û‡mb
‡gvt `viM Avjx
‡gvmvt KzjQyg †eMg
50691 ‡gvt mv‡jb AvRRvg wbqvRx
g„Z bvwmi DÏxb
‡gvQvt Av‡qkv LvZyb
50692 ‡di‡`․m †gvnv¤§` B& givb
‡gvt Av‡qb DwÏb wek¦vm
mvjgv †eMg
50693 KvRx mv‡n`
KvRx Avãyj-v‡nj Kvwd
KvRx mv‡niv LvZzb
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14/10/1985
24/10/1982
03/02/1984
12/02/1981
12/03/1984
08/08/1981
01/02/1983
31/12/1981
01/05/1982
30/12/1984
12/10/1979
06/06/1983
04/09/1987
15/11/1986
14/12/1981
1/012/1985
01/06/1981
01/08/1986
02/01/1983
20/12/1984
11/01/1985
01/02/1982
01/02/1982
06/02/1981
01/07/1987
06/10/1985
01/03/1983
29/05/1985
01/11/1985
23/09/1981
01/01/1986
12/11/1982
24/11/1984
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50694 ‡gvt kvnv`r †nv‡mb

‡gvt AvRvnvi †nv‡mb
‡gvQvt ZvbwRbv †eMg
50695 a‡b&ki¦ P›`ª ivq
ax‡i›`ª bv_ ivq
bbx evjv ivq
50696 ‡gvt gwn`yj Bmjvg
g„Z †gvt AvtIqv‡n` wgqv
‡gvQvt AvKwjgv †eMg
50697 Avbyqi Avj dqmj
dLi“j Bmjvg
Av‡jqv †di‡`․mx
50698 gynv¤§` wgRvbyi ingvb
gynv¤§` kvgmyj nK
‡gvQvt byiRvnvb †eMg
50699 bvw`i †nv‡mb
Gd Gg G gv‡jK
g‡bvqviv †eMg
50700 ‡gvt BmgvBj †nv‡mb
Avnv¤§` Avjx
iv‡njv †eMg
50701 gynv¤§` Av‡bvqvi cvi‡fR
gynv¤§` Rvdi Dj-vn
‡di‡`․wm †eMg
50702 ‡gvt †gv¯ZvK Avn‡g` †gv¯ZvK ‡gvt gay wgqv
‡iv‡Rbv †eMg
50703 iwdKzj Bmjvg
Avãyj Lv‡jK wek¦vm
Avw¤^qv †eMg
50704 ‡gvt dRjyj nK
‡gvt Ave`yj-vn
‡gvQvt gvRybv LvZzb
50705 Avd‡ivRv myjZvbv
‡gvt AvgRv` †nv‡mb
iIkb Aviv †nv‡mb
50706 ‡gvt bvwQg ivbv
‡gvt kwd nvIjv`vi
gvngy`v nvIjv`vi
50707 ‡gvt wbRvg DwÏb
‡gvt kixd wgqv
ivwnjv †eMg
50708 ‡gvt bvRg~j Bmjvg
‡gvt byi“j Bmjvg
‡gvQvt cvi“j Av³vi
50709 wicb Kzgvi mvnv
egv bv_ mvnv
Dwg©jv ivbx mvnv
50710 ‡gvt kvwgDj Bmjvg
‡gvt AvdZvi Avjx
‡gvQvt g‡gvZvR †eMg
50711 ‡gRevn DwÏb
AvjvDwÏb divRx
Avwgi“b †bQv
50712 ‡gvt mv‡R`yj Bmjvg
‡gvt Avãyj jwZd
‡gvt nvwjgv †eMg
50713 ‡gvt Bqvwmi AvivdvZ
‡gvt AvwRRvi ingvb
‡gvQvt Av‡jgv †eMg
50714 IgKvi wek¦vm
iYwRr Kzgvi wek¦vm
igv wek¦vm
50715 gvgyb Lvb
bRi“j Bmjvg Lvb
Lvw`Rv Av³vi
50716 ‡gvt nvmvbyi ingvb
‡gvt nvweeyi ingvbb
nvwmbv ingvb
50717 byi“¾vgvb Lvb nvwg`
Ave`yj nvwdR Lvb
byi“bœvnvi nvwdR
50718 ‡gvt Imgvb MwY
‡gvt †gvRv‡¤§j nK
mggZvR †eMg
50719 ‡gvQvt Bd&dvZ kviwgb
‡gvt Ave`yj nvB
‡gvQvt ivwk`v †eMg
50720 RvbœvZzj †di‡`․m
G, Gm, Gg mv‡`K wkejx
dv‡Zgv †eMg
50721 cjvk P›`ª cwÛZ
g‡š—vl cwÛZ
AviZx ivbx cwÛZ
50722 ‡gRevDi ingvb
bv‡Qi Avjx
wg‡mm giwRbv Avjx
50723 gyb gyb Aby
Ave`yj nvB DwKj
gv‡R`v †eMg
50724 ‡gvnv¤§` †mv‡nj nvmvb
‡gvnv¤§` †mvnive †nv‡mb
AvKwjgv †eMg
50725 ‡gvt gvmy` Kwig
‡gvt Zv‡Qi Avjx
wg‡mm gv‡jKv †eMg
50726 G,we,Gg,Bwjqvm mv`vZ
‡gvt Rqbvj Av‡e`xb
dv‡Zgv †eMg
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02/12/1982
05/10/1982
16/09/1982
18/01/1983
01/06/1982
01/01/1983
25/05/1984
21/11/1982
31/12/1985
13/10/1982
06/08/1982
29/12/1986
29/12/1983
01/03/1986
10/09/1984
15/10/1985
10/07/1982
01/01/1983
15/05/1984
31/12/1982
01/01/1985
11/11/1984
03/11/1986
05/02/1982
10/10/1981
08/01/1983
15/12/1982
21/02/1983
12/11/1981
08/07/1983
24/01/1986
25/05/1985
24/08/1984
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50727 kvnxbyj Bmjvg

‡gvt Avey Avwbm dwKi
‡eMg weDwU dwKi
50728 ‡gvt wgbvi Lvb
‡gvt Avkivd Avjx Lvb
gwiqg †eMg
50729 BqvKzZ bvnvi Bfv
gywÝ Bg`v`yj nK
mvgmyb bvnvi
50730 ‣mq` dR‡j iveŸx †bvgvb
‣mq` AvwZqvi ingvb
bvRgv Av³vi
50731 ‡gvt Igi dvi“K
Av b g Rqbyj Av‡e`xb
‡gvmvt †iv‡Kqv †eMg
50732 ‡gvnv¤§` wRqvDj nK
†gvnv¤§` AvwRRyj nK
‡gvQvt †Mvjvcx †eMg
50733 kwn`yj Bmjvg
Ave`yj jwZd
iwngv jwZd
50734 ‡gvt gÄy‡i †Lv`v f~Bqv
‡cqv‡i †gv¯Zdv f~Bqv
Av‡qkv LvZzb
50735 ‡gvt Avwgbyj Bmjvg
‡gvt †ejv‡qZ †nv‡mb
‡gvQvt byiRvnvb †eMg
50736 ‡gvt Rvwn` †nv‡mb mv‡n`
Ave`yj nvwg`
iIkb nvwg`
50737 ivRy Avnv‡¤§`
w`j gn¤§`
‡gvQvt b~ibvnvi †eMg
50738 ‡gvt mynvm Bmjvg
‡gvt bRi“j Bmjvg
‡kjxbv Bmjvg
50739 wngv`ªªx †kLi ivq
M‡Rb P›`ª ivq
fvbygwZ ivq
50740 ‡gvt †Zvwn`yj nK
‡gvt wej-vj †nv‡mb
‡gvQvt mwn`v LvZzb
50741 ‡gvt i“ûj-v Avj ivdx
‡gvt Rmxg DwÏb
nvwQbv AvLZvi
50742 Bqvmwgb dv‡Zgv
‡gvnv¤§` gwkDi ingvb
‡gvmvt mv‡jnv †eMg
50743 jwZd gynv¤§` †nv‡mb †Z․wdK ‡gvnv¤§` Ave`yj jwZd wgqv
Sb©v †eMg
50744 ‡gvt †gvRv‡¤§j nK
‡gvt Bw`ªm Avg‡n` miKvi
Rvnvbviv Avn‡g`
50745 AveyQv‡j †gvnv¤§` AvjvDÏxb ‡gvnv¤§` Ave`yj Kwig
Kwig
Rvnvbviv †eMg
50746 kvgxgv Av³vi
Av‡bvqvi“j nK
mywdqv †eMg
50747 ‡m․‡gb mgvÏvi
myexi Kzgvi mg&vÏvi
bw›`Zv mgvÏvi
50748 ‡gvnv¤§` †gnive û‡mBb †mvnvM ‡gvt Ave`~j nvB
Av‡gbv †eMg
50749 ‡gvt gykwdKzi ingvb miKvi
‡gvt bIqve Avjx miKvi
‡g‡ni wbMvi †eMg
50750 RvwKqv myjZvbv
evmy †kL
wg‡mm gymwjgv Rvnvb
50751 ‡gvt Gg`v`yj nK
‡gvt †gvRv‡¤§j nK
‡gvQvt AvwQqv †eMg
50752 Gm Gg gvi“d wej-vn
Rwgi DwÏb Avn‡g`
giwRbv †eMg
50753 ‡gvt Ave`yj-vn Avj gvgyb
‡gvt Avey mvC` Lvb
gwiqg Lvbg
50754 ‡gvt Lv‡jKz¾vgvb
‡gvt Avkivdzj Av‡e`xb
Lv‡j`v Av³vi
50755 ‡gvnv¤§` mvB`~i ingvb Lvb
‡gvt kwdKzi ingvb Lvb
KvwbR dv‡Zgv
50756 ‡gvt iwdKzj Bmjvg
gvngy`~i ingvb
iv‡eqv ingvb
50757 wkíx wek¦vm
mykxj Kzgvi ivq
eKzj ivbx wek¦vm
50758 KvwZ©K P›`ª cvj
gvLb P›`ª cvj
gvqv ivbx cvj
50759 mvqjv Bqvmwgb
‡kL BwjqvQyi ingvb
wg‡mm ‡RvQbv †eMg
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27/12/1984
20/12/1983
15/12/1983
01/03/1986
01/01/1983
03/04/1981
01/02/1986
30/12/1984
03/02/1982
21/11/1983
10/05/1981
25/02/1986
08/05/1985
06/12/1982
26/03/1986
01/01/1984
14/09/1985
31/12/1986
01/12/1981
30/11/1984
02/02/1984
30/07/1986
20/07/1986
21/01/1982
31/12/1982
04/12/1985
25/12/1985
10/10/1983
26/05/1983
29/04/1983
04/07/1984
10/12/1983
12/10/1982
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50760 ‣mq` Avwidyj Bmjvg
50761 bvmwib Av³vi
50762 ‡gvt ZmwjKzj Bmjvg
50763 Gm Gg RvwKi Avn‡¤§`
50764 ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb
50765 ‡gvt †iv‡gb Kwei f~Bqv
50766 ‡gvt RvwKi †nv‡mb
50767 BwZ ingvb
50768 ‡gvt bvwQi DwÏb
50769 ‡gvt gvngy`yj nvmvb
50770 ‡gvt gvgybyi iwk`
50771 ‡iRvDj Kwig
50772 I‡¤§ dv‡Zgv
50773 mixdv nvbœv
50774 mvC`v †di‡`․m
50775 we`y¨r Kygvi cvj
50776 ‡gvnv¤§` gbmyi“j nK f~Tv
50777 mycÖxwZ cvj
50778 ‡gvt Avwidzi ingvb
50779 ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`
50780 iexb wek¦vm
50781 ‡gvt Zvbfxi †gv¯ZvwdR
50782 cjvk †nv‡mb
50783 mÄq Kzgvi wek¦vm
50784 ‡gvt iwKDj Kwig
50785 ‡jvfv Lvbg
50786 AvwRRyi ingvb
50787 ‡gvt gvmy` wgqv
50788 kebg gy¯Zvix
50789 ‡gvt †gvi‡k`yj gvmy`
50790 ‡gvt wgRvbyi ingvb
50791 ‡gvt nvwg`yj Bmjvg Lvb
50792 Avwgbyi ingvb

‣mq` kvLvIqvZ †nv‡mb
‣mq`v bvRgv Av³vi
AvjnvR¡ kvgmyj nK
Lv‡j`v Av³vi
g„Z Avjx AvKei
‡gvQvt byi“b bvnvi
‡gvt Beªvnxg †kL
Rvnvbviv †eMg
Avãyj Iqv‡n` nvIjv`vi
wg‡mm mv‡jnv †eMg
‡gvt Rqbvj Av‡e`xb f~Bqv
‡i․kb Aviv †eMg
‡gvt b~i †gvnv¤§` wgwR
wg‡mm †iv‡Kqv byi
g„Z-gwZqvi ingvb
wkwibv ingvb
‡gvt Ave`yQ Qvgv`
mv‡niv Lvbg
‡gvt Av³vi“¾vgvb
‡gvmvt mv‡jnv †eMg
‡gvt Aveyj Kv‡kg
mvwn`v †eMg
nvmvb Bgvg
‡iv‡Kqv nvmvb
‡Mvjvg †gv¯Zdv
Rqbe †eMg
‡gvt Ave`ym mvgv`
mywdqv †eMg
knx` Dj-vn
ggZvR †eMg
ejvB P›`ª cvj
mweZv ivbx cvj
‡gvnv¤§` nvwiQyj nK f~Tv
I‡¤§ Kzjmyg
‡¶Î †gvnb cvj
igv cvj
‡gvt Ave`ym mvgv`
‡gvmv¤§r dv‡Zgv †eMg
g„Z-gq`vb Avjx †gvj-v
bwgPv LvZzb
wegj wek¦vm
m~wPÎv wek¦vm
‡gvt †gv¯ZvwdRyi ingvb
kvnvbv AvLZvi
jyrdi ingvb
iIkb Aviv †eMg
dwbf~lb wek¦vm
AvkvjZv wek¦vm
Avãyj Kv‡`i
dv‡Zgv †eMg
‡gvt wej-vj †nv‡mb
‡iwRqv †eMg
‡kL wgqv Avjx
‡gvmvt Av‡qZwe LvZzb
‡gvt Aveye°i wmwÏK
‡gvQvt gvngy`v †eMg
‡gvt gvnvZve DÏxb Avn‡¤§`
w`ji“ev nvmbvZ
‡gvt †iRvDj gvmy`
BD Gm Gg g‡bvqvix †eMg
‡gvt Aveyj †nv‡mb
ivwRqv myjZvbv
‡gvt bI‡ki Avjx Lvb
nvwg`v LvZzb
nvweeyi ingvb
AvwQqv LvZzb
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01/07/1982
20/12/1985
27/10/1983
29/07/1985
07/03/1984
15/01/1983
01/11/1983
04/12/1983
03/07/1981

01/01/1985
01/09/1983
23/11/1983
15/10/1983
21/03/1983
08/11/1982
02/05/1979
14/06/1982
12/11/1983
01/03/1982
10/02/1983
23/06/1981
16/03/1985
03/04/1982
20/10/1983
05/10/1983
09/09/1982
07/05/1982
08/02/1986
30/10/1984
01/01/1985
01/01/1983
05/01/1984
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50793 dvnwg`v Av³vi
50794 ‡gvt bRi“j Bmjvg
50795 Zvwbqv Zvmbxg
50796 ‡gvt Ave`yj gwgb
50797 ‡gvt iwdKzj Bmjvg
50798 ‡gvt Avye ivqnvb
50799 Zvgvbœv ZvbwRbv Bmjvg
50800 ‡R¨vwZ cÖKvk gwj-K
50801 wgRvbyi ingvb
50802 ‡gvt Bdmyd Avjx
50803 ‡gvt †njvj
50804 gwbKv wgÎ
50805 ‡gvt Rvwn`yj Kwig
50806 mxgv `vm
50807 mvjvDwÏb Avn‡g`
50808 ‡gvt ivnvZ DwÏb
50809 ‡gvt bvwQi DwÏb
50810 ‡gvt Av³vi“¾vgvb
50811 ‡gvt gnwmb DwÏb
50812 ‡gvt byi“j Bmjvg
50813 ‡gvt Kvgvi“j Bmjvg Lvb
50814 Avnv¤§` kwdKzj Bmjvg
50815 gynv¤§` kvgmy¾vgvb Lvb
50816 ‡gvt kwdDj Avjg
50817 gynv¤§` RyevBi
50818 ‡gvt Øxb Avwgb
50819 ‣mq` Bg`v`yj nK
50820 ‡Rvniv †eMg
50821 gxi Zvwidyj nK
50822 ‡gvt Kwei nvmvb
50823 ‡gvt gvRvnvi“j nK
50824 ‡gvt RvwKi †nv‡mb
50825 CwkZv gyLvR©x

‡gvnv¤§` dRjyi ingvb ZvjyK`vi
wiwRqv ingvb
‡gvt eRjyi ingvb
‡gvmvt †b‡ni“b †bQv
g„Z †Mvjvg †gv¯Zdv
nvweev †eMg
‡gvt BDbyP Avjx
‡gvQvt Qcyiv LvZzb
Aveyqvj wmwÏK
‡gvmvt jvBwj †eMg
g„Z-nvwdR DÏxb
‡gvQvt jwZdv †eMg
‡gvt wmivRyj Bmjvg
dv‡Zgv wRbœv
evmy †`e gwj-K
cvi“j gwj-K
Ave`yi ingvb
wiwRqv LvZzb
‡gvt Avkivd Avjx
wd‡ivRv †eMg
dRjyj nK
‡eMg †iv‡Kqv nK
b‡ik P›`ª wgÎ
gvqv ivbx ivq
‡gvt iweDj Kwig
mvC`v ‡eMg
myfvl P›`ª `vm
k¨vgjx `vm
Avnv¤§` Avjx g„av
‡Rv‡jLv LvZzb
g„Z-‡gvt gwnDwÏb
‡Lv‡`Rv †eMg
‡gvt Qvw`g Avjx
Avw¤^qv †eMg
‡gvt i“¯Zg Avjx
bvwQgv †eMg
Ave`ym mvgv`
‡Rv‡e` †eMg
‡gvt AvRvnvi Avjx
‡gvQvt †iv‡Kqv †eMg
‡gvt ZvRyj Bmjvg Lvb
Kvgi“b bvnvi
‡gvnv¤§` wjqvKZ Avjx
byiRvnvb
gynv¤§` gymv Lvb
Zvmwjgv †eMg
‡gvt AvwbQzj nK
‡gvQvt kvwn`v †eMg
‡gvt BqvKze Avjx miKvi
Rvnvbviv BqvKze
‡gvt AvjZve †nv‡mb
ivwRqv †eMg
‣mq` AvdRvj †nv‡mb
R‡e`v LvZzb
‡gvt ggZvR DwÏb
Rvnvbviv †eMg
gxi kvgmyj nK
‡gvQv¤§Z Avw`qviv †eMg
‡gvt iRe Avjx mi`vi
mwLbv †eMg
‡gvt byi“j nK
‡gvmvt Rvnvb Aviv †eMg
‡gvt Ave`yj jwZd
bvwmgviv jwZd
Zcb gyLvR©x
AviwZ gyLvR©x
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10/12/1983
05/01/1983
01/07/1982
05/06/1982
01/01/1983
21/06/1981
19/01/1985
01/09/1981
25/02/1985
02/02/1982
27/12/1983
01/07/1983
21/06/1984
09/01/1986
31/12/1982
15/07/1981
01/03/1988
01/01/1987
22/06/1983
06/07/1981
10/09/1981
18/02/1986
10/10/1981
05/10/1982
05/06/1984
05/01/1984
16/12/1983
01/10/1981
14/04/1985
25/04/1984
01/01/1983
30/04/1981
29/01/1985
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50826 ‡gvt gÄyi“j nK
50827 ‡gvt Avey †bvgvb
50828 gynv¤§` dinv` Avjg
50829 ‡gvt iv‡Rbyi miKvi
50830 ‡gvt bvCg †gv¯Zdv
50831 ‡gvt †ejv‡qZ †nv‡mb
50832 KvDQvi Avn‡g`
50833 wnib¥q ivq
50834 ‡gvt AvjgMxi ûmvBb
50835 UªvBfvi †ivRvwiI
50836 gvneye Av‡bvqvi
50837 wgRvbyi ingvb
50838 ‡gvt bvRg~j nK
50839 Kvgb Kzgvi miKvi
50840 ‡gvt wgRvbyi ikx`
50841 ‡gvt †iRvDj Kwig
50842 Gb.Gg. gwnDwÏb gvbœvb
50843 ‡gvt gv‡R`yj Bmjvg
50844 ‡gvt †gvRvwn`yj nK
50845 ‡gvt Kvgi“¾vgvb
50846 ‡gvt mv‡R`~i ingvb
50847 ‡gvt Bwjqvm †nv‡mb Lvb
50848 G.GBP.Gg. Avãym mvjvg
†P․ayix
50849 D‡¤§ mvjgv
50850 ‡gvt Avwidzj Bmjvg
50851 ‡gvnv¤§` gwbi“j Bmjvg
50852 mvw`qv Bmjvg
50853 G.†K.Gg.†g‡n`x nvmvb
50854 †m․wgÎ †Nvl
50855 †gvt AvjnvR DÏxb
50856 mbRxe Kzgvi miKvi
50857 †gvt AvdRvj †nvmvBb
50858 Zvmgx Bmjvg

‡gvt gwZDi ingvb
‡gvQvt gwÄjviv †eMg
‡gvt wgRvbyi ingvb
‡gvQvt-nvIqv †eMg
gynv¤§` kvgmyj nK
wd‡ivRv †eMg
†gvt ‡gvL‡jQyi ingvb miKvi
‡gvQvt iI‡kvb Aviv ‡eMg
g„Z-G we Gg Rûi“j nK
‡gvQvt byiRvnvb †eMg
‡gvt Avwgi †nv‡mb
‡eMg gwbi“b †bQv
`y`y wgqv †P․ayix
Szby †P․ayix
wngvsï f~lb ivq
g„Z wkLv ivq
Ave`yj evix
‡gvt iIkb Aviv LvZzb
g„Z myej BDwRb
†ivRvwiI
mweZv†gv³v`y
†ivRvwiI
‡gvt
j †nvmvBb
kvnxbv Av³vi
Ave`ym mvjvg mi`vi
iwngv †eMg
†gvt †ejv‡qZ †nv‡mb
wi³v †eMg
mvab P›`ª miKvi
wgbZx miKvi
‡gvt g‡qb DwÏb mi`vi
iv‡k`v †eMg
†gvt †jnvR DwÏb
Av‡gbv †eMg
‡gvt Avãyj gvbœvb wgqv
‡gvQvt b~iRvnvb †eMg
‡gvt Aveyj †nv‡mb
‡gvQvt †gvi‡k`v †eMg
‡gvt Avkivdzj nK
‡gvQvt †iv‡gjv ‡eMg
‡gvt AvwRRyi ingvb
g‡bvqviv †eMg
‡gvt AveyRvi ingvb
myivBqv †eMg
‡gvt Avãyi ie Lvb
b~iRvnvb †eMg
‡gvt Avãyj Kv‡`i ‡P․ayix
wg‡mm mvjgv Kv‡`i
‡P․ayiAvjx
x nvmvb
‡gvt
gvKmy`v Lvbg
b~i †gvnv¤§` wek¦vm
wg‡mm mv‡jnv LvZzb
†gvnv¤§` Avey Zv‡je
‡gvmvt nvIqv †eMg
‡gvt LvBi“j Bmjvg
wkwib Bmjvg
g„Z Avkivdz¾vgvb gÛj
‡gvQvt †ibyKv ‡eMg
k¨vg‡j›`y †Nvl
iZœv ivbx †Nvl
‡gvt Avãym Qvjvg
‡gvQvt wcqviv LvZzb
m‡šZvl Kzgvi miKvi
SY©v ivbx miKvi
‡gvt †gvRv‡¤§j nK
‡gvQvt Avw¤^qv †eMg
Avwgbyj Bmjvg
Av‡gbv wmwÏK
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20/03/1982
07/01/1986
01/02/1982
01/03/1982
01/01/1983
05/06/1983
23/11/1981
16/05/1981
01/10/1982
17/05/1984
15/11/1985
04/10/1982
01/01/1984
11/12/1983
20/10/1983
20/11/1981
07/01/1983
15/09/1983
01/02/1986
15/12/1984
15/01/1987
01/02/1983
01/01/1984
30/09/1984
13/08/1985
20/09/1981
26/06/1985
12/01/1982
25/06/1984
01/05/1986
19/05/1983
02/08/1982
27/12/1984
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50859 ‡gvt by‡i Avjg
50860 dviRvbv kvigxb
50861 ‡gvt evwiK g„av
50862 ‡mvgv fÆvPvh©¨
50863 †gvt Avãym mvjvg
50864 w``vi“j Bmjvg
50865 ‡gvt Avkivdzj Avjg
50866 ‡gvt Rv‡f` Avjg(mygb)
50867 ‡gvt Avãyj gv‡jK
50868 gvnveyi Di ingvb
50869 ‡gvnv¤§` Ave`yj-vn Avj
gvgyb
50870 Lvb ivwReyj Avn‡g`
50871 gyt Avwidzj Bmjvg
50872 ‡gvt AvwkK Bjvnx
50873 ‡gvt †mwjg †iRv
50874 †gvt Avwidzi ingvb
50875 nvwmbv †Rvniv
50876 mvBdzj Bmjvg gvmyg
50877 wmivRyj Bmjvg
50878 AvwRRyj Bmjvg
50879 †gvt †gv³v‡ei“j Bmjvg
50880 bvwn`v Av³vi
50881 bvwRev Zvmwgqv
50882 gwbi“¾vgvb
50883 Av‡gbv LvZzb
50884 ‡gvt Av‡bvqvi“j nK
50885 mvjgv ZvjyK`vi
50886 ‡`evsï ivq
50887 wek¦wRr P›`ª `vm
50888 mvB‡q`v web‡Z iv¾vK
50889 ‡gvt Rvnv½xi Be‡b
Rwjj
50890 ‡nvmvBb An‡g`
50891 ‡gvt gwnDwÏb wgqv

‡gvt ingZ Dj-vn
‡gvQvt byibœvnvi †eMg
kwdKzi ingvb Lvb
jyrdz‡bœmv
‡gvt †gvdv¾j †nv‡mb
g„av
‡gvQvt
P›`ª
bv_g‡bvqviv
fÆvPvh©¨
gÄy fÆvPvh©¨
‡gvt Avãyj nvbœvb
ggZvR LvZzb
‡gvt knx`yj-vn ZvjyK`vi
‡`‡jvqviv †eMg
‡gvt GKivg Dj-vn
‡gvQvt iv‡eqv †eMg
†gvt mvgmyj Avjg kvn
‡gvQvt †Rvmbv †eMg
‡gvt wnigwÏb
‡gvQvt dv‡Zgv †eMg
‡gvt kixd DwÏb
nv‡Riv LvZzb
‡gvnv¤§` gwgb DwÏb
‡gvmv¤§r †RvQbv Av³vi
Lvb ZvRDwÏb Avn‡g`
wg‡mm †Rvniv Avn‡g`
gyt Avãyi iv¾vK
‡gvmvt Avwdqv AvKZvi
‡gvt Iqv‡Qj DÏxb
‡gvQvt byiRvnvb †eMg
‡gvt AvjZvd †nv‡mb
Rvnvbviv †eMg
Avãyi ingvb nIjv`vi
Av‡jqv †eMg
g„Z Avãj evix Lvb
‡gvQvt ïKzi“‡bœQv
‡gvt kvnRvnvb wgqv
Bbviv †eMg
mvgv` nvIjv`vi
‡iv‡Kqv †eMg
gnvZve †kL
wkwibv †eMg
‡gvt AvZvDi ingvb
iv‡eqv LvZzb
‡gvt my‡jgvb f~Tv
mv‡niv LvZzb
G.†RW. Gg.bvwmiDwÏb
gvneyev kvgxg RyevB`v
byi“j û`v
nvmbviv û`v
‡gvt Aveyj Kvjvg
wewe nvIqv
b~i †gvnv¤§`
‡gvQvt Av‡jqv †eMg
Avãym mvjvg ZvjyK`vi
kvnvbvR cvifxb
wbwLj ivq
wefv ivq
wbwLj P›` `vm
wgbZx ivbx †`
Avãyi iv¾vK
gvndzRv evby
‡gvt Avãyj Rwjj
‡eMg †RvevB`v Rwjj
‡gvt Avãyj AvwRR
‡nvm‡b Aviv †eMg
‡gvt Avãyj AvwRR
cvi“j
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08/06/1984
05/05/1984
31/12/1983
29/08/1981
21/06/1984
30/11/1982
31/12/1981
21/08/1981
25/10/1982
28/12/1984
25/08/1983
07/10/1983
01/01/1983
20/10/1983
27/12/1985
16/05/1982
14/09/1984
01/01/1985
30/08/1981
17/08/1984
25/11/1984
02/07/1984
24/11/1985
09/10/1983
07/03/1985
21/06/1983
06/01/1984
12/01/1986
01/01/1985
30/12/1986
30/12/1983
01/01/1983
02/01/1986
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50892 Avey mvC`
50893 gyt Avey eKi wQwÏK
50894 ksKi P›`ª bvnv
50895 ‡gvQvt mvwebv wek¦m
50896 AvivdvZ Rvnvb
50897 ¯^‡`k Kzgvi wek¦m
50898 ‡gvt wRqvDi ingvb
50899 eyjeyj Avn‡g`
50900 Avey bv‡Qi †gvt Bdmyd
50901 ‡gvt knx`yj Avjg
50902 Av‡bvqvi mv`vZ
50903 ‡gvt †gv‡mb gvngy`
50904 wkwib myjZvbv
50905 ‡gvt mv‡ivqvi G Avjg
50906 ‡gvt gvmy` ivbv
50907 uRyevB`v bvmixb (Rev)
50908 ‡gvt kvnxbyi Bmjvg
50909 ‡gvnv¤§` Kvqmvi Lv‡j`
†mv‡nj
50910 gynv¤§` wjqvKZ †nv‡mb
50911 DËg Kzgvi `vm
50912 ‡gvt wicb †nv‡mb
50913

‡gvt kvwnby¾vgvb

50914 ‡gvt Avãyj AvwRR
50915 AvZvDi ingvb
50916 ‡gvt gnvZve DÏxb
50917 ‡gvt iweDj Avjg
50918 †gvmvt wniK-B-RvbœvZ
50919 KvRx Iqvwj` †nv‡mb
50920 gvmi“dv myjZvbv
50921 my`k©b †f․wgK
50922 mygb Kzgvi ivq
50923 ‡gvnv¤§` Avjx AvKei
wmK`vi
50924 ¯^cb P›`ªª miKvi

gydwZ Avãyj nvwjg
mvgmybvœ nvi †eMg
Aveyj †nv‡mb
D‡¤§ Zv‡niv
h`y jvj bvnv
MxZv ivbx bvnv
g„Z kwdDÏxb wek¦m
mv‡qiv wek¦vm
G.†K.kvgmywÏb
mvwn`v myjZvbv
mbœ¨vmx PiY wek¦vm
AwbZv ivbx wek¦vm
‡gvt Avey eKi wmwÏK
Lywkgb
Avãyj Rwjj miKvi
g‡bvqviv †eMg
gynv¤§` B`wiQ
Av‡bvqviv †eMg
‡gvt iwdK DÏxb
w`jyqviv †eMg
‡gvdvL Lvi“j Bmjvg
myjZvbv myivBqv
‡gvt Rqbvj Av‡e`xb
nvwmbv †eMg
wmivRyj nK g„av
wd‡ivRv †eMg
‡gvt Gbv‡qZ †nv‡mb †gvj-v
wg‡mm nv‡Riv †eMg
‡gvt Avãyj nvB ‡gvj-v
AvwKib †bQv
G.†K.Gg.Rvwn`yj Avjg
gvKmyiv †eMg
‡gvt myi“R Avjx
dv‡Zgv †eMg
‡gvnv¤§` Avãyj Iqv`y`
‡gvQv¤§` Lv‡j`v Av³vi
gynv¤§` Aãyj nvwg` wgqv
wjwj †eMg
Kgj P›`ª `vm
cyZzj ivbx `vm
g„Z evei Avjx
Avweib †bQv
‡gvt kvnvRvnvb Avjx
wg‡mm AvKwjgv †eMg
‡gvt R‡ei Avjx
‡gvQvt Rvwgjv †eMg
Avãyi iv¾vK
Av‡bvqviv †eMg
‡gvt gybmyi Avjx
‡Rv‡e`v gybmyi
‡gvt Av‡ivR DwÏb
‡gvQvt mv‡R`v †eMg
‡gvt Avãyi ingvb Lvb
‡gvmvt Av‡bvqviv †eMg
KvRx †ejv‡qZ †nv‡mb
Lv‡j`v Av³vi
gvnveyeyj Bmjvg
Av‡bvqviv †eMg
mywRZ Kzgvi †f․wgK
cy®ú ivbx †f․wgK
mybxj Kzgvi ivq
wefv ivbx ivq
Avãyj Kvw`i wmK`vi
‡gvmvt Av‡qkv †eMg
n‡i›`ª P›`ª miKvi
wgjb evjv `vm
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08/05/1986
02/01/1985
02/01/1983
25/12/1981
01/10/1985
05/08/1983
01/04/1982
01/01/1984
13/1/1984
31/12/1985
26/3/1984
02/08/1983
27/1/1983
21/8/1985
15/12/1983
01/01/1982
01/01/1983
10/10/1981
09/01/1981
08/11/1982
05/09/1984
01/12/1983
16/10/1984
08/10/1983
01/10/1984
08/03/1984
12/07/1982
01/01/1983
01/01/1983
23/10/1983
20/10/1981
04/07/1981
31/12/1983
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50925 ‡ivwRbv AvLZvi
50926 ‡gvnv¤§` ZvRyj Bmjvg
AvbQvix
50927 bymivZ Rvnvb
50928 gvmygv bvRbxb
50929 gynv¤§` kixdzj-v gÛj
50930 Gm.†R. gÄyi“j Avnv‡¤§`
50931 ‡gvnv¤§` Av‡bvqvi †nv‡mb
50932 ‡gvt Zv‡iKz¾vgvb
50933 ‡gvkvid †nv‡mb
50934 †gvt gvmy` Di Kwig
50935 ‡gvt Rvnv½xi Avjg
50936 ‡gvQvt gvngy`v Av³vi
50937 ‡gvt mv¾v` †nv‡mb
50938 Avkxl Kzgvi ewYK
50939 bvRg~j †nv‡mb jvfjy
50940 mygb wek¦m
50941 wcbvKx iÄb `vm
50942 bqb K…ò mvnv
50943 ‡gvt bRi“j Bmjvg
50944 ‡gvt nvwdRyi ingvb
50945 ‡gvt iwdKzj Bmjvg
50946 ‡gvt bCg~j Bmjvg
50947 Rwni“j nK
50948 Gm.Gm.Rwni“j Bmjvg
50949 ‡gvt wRqvDi ingv&b
50950 mveixb †P․ayix
50951 ‡gvt Avkivdzi ingvb
50952 ‡gvt myjZvb wgqv
50953 dviwnZv ingvb
50954 ‡gvnv¤§` w``vi“j Bmjvg
50955 ‡gvt byi“j Bmjvg
50956 Lvqi“j Avjg f~Tv
50957 ‡gvt gvmy` mI`vMi

‡gvK‡jQyi ingvb
wg‡mm Av‡jvqv Rvgvb
‡gvnv¤§` byi“j Bmjvg
AvbQvix
Zv‡niv
‡gvt
byiLvZz
“j bBmjvg
g„Z gv‡R`v †eMg
‡gvt byi“j Bmjvg
wiwRqv LvZzb
gynv¤§` kvgQDwÏb
‡eMg kvgmybvœ nvi
‡gvt kvgQyj nK
nvQ‡b †nbv
‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb
‡cqviv †eMg
‡gvt Iqvwn`y¾vgvb
‡gvQvt Av‡gbv Rvgvb
‡gvRvdi Avjx
nvIqv †eMg
byi †gvnv¤§` miKvi
gwR©bv miKvi
†gvt ‣mq` Avjx gyÝx
‡gvQvt †Rvniv LvZzb
‡gvt †ivgvby¾vgvb †mv‡nj
g„Z †Rvûiv LvZzb
‡gvt ewki DwÏb Avn‡g`
myivZzb †bQv
eª‡R›`ª Kzgvi ewYK
gvqv ivbx ewbK
Bgvg †nv‡mb
nv‡Riv LvZzb
myavsï wek¦vm
cÖfv wek¦vm
Ai“Y Kzgvi `vm
kw³ ivYx `vm
‡Mvwe›` Kzgvi mvnv
fRbv ivYx Avnv
‡gvt `wjj DwÏb mi`vi
iwngv LvZzb
ZwdR DwÏb Avn‡¤§`
‡gvQvt g‡bvqviv LvZzb
‡gvt †gvm‡jg DwÏb Lvb
‡gvQvt byi“bœvnvi LvZzb
‡gvt iwdKzj Bmjvg
dwRjvZz‡bœQv
g„Z Avwgi ‡nv‡mb
nvwmbv †eMg
‡gvt AvBqye Avjx wmK`vi
Rvnvbviv †eMg
‡gvt †g‡nive Avjx
bvRgv †eMg
‡gvt Avgxi wgqv †Pšayix
mvC`v myjZvbv
‡gvt Avãyi iwk`
iwngv †eMg
Avãyj Kv‡`i Mwb
Rvnvbviv †eMg
AvdRvj DÏxb
kvgxg Aviv
‡gvnv¤§` †gv³vi Avjx
nvIjv`vi,
†gvmv¤§r
‡gvt
Aveyjg‡bvqviv
†nv‡mb Lvbg
†kL
bvRgv †eMg
‡gvt jvj wgqv f~Tv
‡gvQvt dz‡jQv Av³vi
LvZz
‡gvtbAvãyi ii mI`vMi
mvwdqv LvZzb
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01/11/1983
11/03/1982
26/01/1984
03/01/1982
30/12/1981
14/02/1985
21/10/1981
01/11/1985
08/04/1984
07/04/1983
01/06/1983
01/01/1983
15/10/1981
01/02/1982
03/01/1984
09/10/198301/01/1986
16/02/1982
02/06/1985
07/12/1982
03/07/1983
25/12/1987
12/10/1983
28/12/1984
02/10/1982
15/12/1983
12/12/1981
11/12/1984
01/02/1984
10/11/1981
10/01/1987
01/01/1983
07/01/1982

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

50958 ‡gvt jyrdi ingvb
50959 ‡gvt mvBd‚j Bmjvg
50960 ‡gvt RvwKi †nv‡mb
50961 ‡gvnv¤§` Avwbmyi ingvb
50962 mvjvnDwÏb gvwbK
50963 ZvQwjgv Av³vi
50964 uRvwKi Avn‡g`
50965 Zzwnb gvngy`
50966 ‡gvnv¤§` gywbg nvmvb
50967 ‡gvnv¤§` Avãyj ReŸvi
50968 gynt †di‡`․m Avjg
50969 ‡gvt Qwei DwÏb
50970 ‡gvt kvLvIqvZ †nv‡mb
50971 BddvZ Aviv kvIb
50972 Kvgi“j nvmvb
50973 ‡gvt mv¾v`yi ingvb
50974 A¤-vb †R¨vwZ bvM
50975 ‡M․iv½ cÖmv`
50976 ‡gvt Avey b~i ‡Mvjvg
gvndzRyj nvmvb
50977 wRbvZ myivBqv
50978 Ave`yj Kwig
50979 ‡gvt Avãyj gvbœvb
50980 AvBwib myjZvbv
50981 AwfwRr ivq
50982 ‡gvt gnvivR †nvm‡b
50983 AvKZvi Rvnvb wkDjx
50984 Iev‡q`~i ingvb Zid`vi
50985 ‡gvt gvgybyi iwk`
50986 ‡gvt AvkivdD¾vgvb
50987 Avey Zv‡ni ‡gvt
mvgmy¾vgvb
50988 ‡mwjbv Av³vi
50989 ‣mq`v Zvnwgbv kviwgb
50990 cÖYe Kzgvi †Nvl

‡gvt myjZvb kvn dwKi
kvn w`‡jbyi jyrdv †eMg
Ave`yj AvDqvj
wkixb Av³vi
†gvt byi“j Avwgb
wg‡mm Qv‡qiv †eMg
Avãyj Mdzi
wiwRqv
Avãyj KzÏm
BmgZviv
ev`i“j Bmjvg
wRqviv †eMg
‡gvt Avãym mvjvg
Rûiv †eMg
bwRei ingvb
i“wbqv ingvb
Avãyj Kv‡`i
‡gvmvt Av‡gbv LvZzb
‡gvnv¤§` evei Avjx
cÖvgvwbK
AwQib
†bQvZvjyK`vi
gy‡gvQvt
nt kvgQy
j Avjg
RvbœvZzj †di‡`․m
‡gvt nvw`Q wgqv
cwi®‥v‡ii †bQv
‡gvt Avãyj imyj
‡gvQvt kwn`v †eMg
‡gvt BKevj †nv‡mb
Bqvmwgb Aviv
Avãyj Kv‡`i
jvqjv Kv‡`i
‡gvt dqRyi ingvb
‡n‡jbv LvZzb
ksKi Kzgvi bvM
ixbv bvM
ex‡i›` bv_
wjLb ivbx
‡gvt †Mvjvg †gvË©Rv
‡gvmvt Pvbyqviv LvZzb
‡gvt kvgQyj Bmjvg
‡gvQvt Rwgjv †eMg
Avjx AvKei
‡gvQvt kvgmybvœ nvi †eMg
g„Z gwRei ingvb
nvwg`v †eMg
Aveyj Kvjvg AvRv`
Av‡gbv †eMg
mgi Kzgvi ivq
gÄy ivq
‡gvt Rqbvj Av‡e`xb
dwi`v †eMg
‡gvt kvnRvjvj
mvgQyb bvnvi
Lwjjyi ingvb Zid`vi
‡kdvjx Zid`vi
‡gvt nvi“byi iwk`
dwRj‡Zi †bQv
‡gvt nvweeyi ingvb
‡iv‡Kqv LvZzb
‡gvt AvKei †nv‡mb
‡gvQvt mv‡R`v †eMg
‡gvnv¤§` Avjx
Rqbe wewe
¯^vgx-GRvR Avn‡g`
AvmgvDj †nvmbv
cwi‡Zvl Kzgvi †Nvl
wgbZx ivbx †Nvl
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15/05/1981
10/11/1983
24/07/1981
03/07/1982
14/01/1984
11/11/1983
22/02/1984
03/09/1980
07/08/1981
04/02/1984
04/01/1987
25/05/1983
30/06/1983
22/11/1986
02/09/1983
06/07/1982
19/11/1985
27/01/1982
12/12/1982
10/11/1983
01/04/1983
30/01/1983
02/07/1984
05/12/1982
15/08/1983
10/12/1983
21/05/1982
15/09/1983
01/01/1982
23/12/1985
01/04/1983
01/06/1984
30/12/1985
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50991 ‡gvt †Mvjvg wKewiqv

07/07/1984

50992

15/02/1983

50993
50994
50995
50996
50997
50998
50999
51000
51001
51002
51003
51004
51005
51006
51007
51008
51009
51010
51011
51012
51013
51014
51015
51016
51017
51018
51019
51020
51021
51022
51023

‡gvt Ave`yj nvbœvb
‡gvmvt †Kvwnbyi †eMg
Zvnwgbv bvmwib
‡gvt myi“¾vgvb
bvRgv Rvgvb
‡gvt Rqbvj Av‡e`xb
‡gvt Avãym Qvgv`
g„Z †Rvûiv LvZzb
wjwc AvLZvi
Awn`yj Bmjvg
Lvw`Rv †eMg
gynv¤§` QvB`~i ingvb
‡gvnv¤§` ggZvR DwÏb
nv‡Riv LvZzb
‡gvt cvi‡fR ivbv
‡gvt QvbvDj-vn
†gvQv¤§r g‡bvqviv LvZzb
ivwRe miKvi
wbwLj miKvi
wPÎvjx miKvi
‡gvt mvBdzi ingvb
‡gvt Avãyj Iqv‡n` wgqv
Av³vi Rvnvb
¯^vZx gRyg`vi
myfvl gRyg`vi
wbg©jv gRyg`vi
‡gvt Rvjvj DwÏb
‡gvt †gvnv¤§` Avjx
‡gvQvt my›`ix LvZzb
kvnvwiqvi †nv‡mb
gKeyj †nv‡mb
wbjydvi evby
‡kL BkwZqvK Avn‡g`
‡kL Avãyj gwZb
‡Rey‡bœQv
‡gv‡k©` †bIqvR †P․ayix
gÄxj Avjg †P․„ayix
iIkb Aviv †P․ayix
mywg` eo„qv
g„`yj KvwšZ eo–qv
cÖwZfv ivbx eo–qv
‡gvt Av&ãyi iv¾vK
‡gvt Ave`yj nvB
‡gvQvt g‡bvqviv †eMg
gvgyb gyRZev
‡gvt †gv³vi Avjx
i“wgPv Lvbg
‡gvt †Z․vn`yj Bmjvg Lvb
‡gvt Ave`yj Kwig Lvb
Lvbg Zmwjgv Zvmwbb
‡gvt RvwKi †nv‡mb wkg~j
‡gvt i“ûj KzÏym
mgxib †bQv
‡`evkxl gÛj
`yjvj K…ò gÛj
KweZv gÛj
Zvbfxi Avn‡g`
gynv¤§` AvjvDwÏb
ivwRqv LvZzb
‡gvt wej-vj †nvmvBb
‡gvt Avey Rvdi mi`vi
Rvnvbviv †eMg
kixd †gvnv¤§` Avj Avgxb
kixd †gvt ZvwRg DÏxb
kixd †gvt nvwmbv ZvwRg
‡gvtAvkivdzj Bmjvg †RvqvÏ©vi ‡gvt AvdZve DwÏb †RvqvÏ©vi
Zviv wewe
‡gvt Rqbyj Av‡e`xb
‡gvt †mvnive Avjx
Rvq`v LvZzb
mvwRqv kviwgb mv_x
wmivRyj nK kixd
jyrdzb bvnvi
‡gvt Ave`~i iwk`
‡gvt AvwRRvi ingvb
‡gvQvt iwm`v †eMg
‡`eeªZ eg©b
Ck¦i P›`ª eg©b
cÖg`v ivbx
‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`
‡gvt Avãyj nvwKg
‡iLv †eMg
‡gvt mvBdzj Avwgb
Ave`yj gZ‡je g„av
‡gvmvt mv‡jnv ‡eMg
‡gvt Avãy~i ingvb
‡gvt nvmvb DwÏb
‡gvQvt kvnbvR †eMg
kª„x †M․i c` miKvi
c~b`© ~ib miKvi
Kvjx`vmx miKvi
‡gvt Avmv`yj nK
‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb
‡gvQvt Avqkv LvZzb
‡gvt AvwkKzi ingvb
‡gvt mvgQyi ingvb
‡gvQvt i“wj ingvb
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19/09/1981
25/06/1983
17/01/1985
04/01/1982
01/01/1986
20/08/1981
27/12/1986
15/10/1981
15/09/1983
26/12/1984
10/12/1983
21/02/1985
05/01/1985
01/03/1986
12/01/1984
06/09/1983
11/11/1983
28/02/1987
01/03/1986
25/01/1983
12/11/1981
05/01/1986
15/01/1983
13/08/1982
27/09/1984
27/10/1984
28/04/1984
20/06/1981
07/11/1982
15/11/1984
05/02/1985

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

51024 ‡gvt ew`Dj Avjg L›`Kvi
51025 ‡gvt mvBdzi ingvb
51026 ‡gvt Avwbmyi ingvb
51027 mRxe KvšZ miKvi
51028 ‡gvt gwbi“¾vgvb Lvb
51029 mwd Dj-vn
51030 ‡gvt AvRvnvi“j Bmjvg
51031 ‡gvt mvnveywÏb
51032 Gm Gg Aveyj d‡qR
51033 ‡gvt Rwni“j Bmjvg f~Tv
51034 ‡gvt iv‡k` nvmvb
51035 ‡gvt †gv‡k©`yj evix
51036 ‡gvt gwbi“¾vgvb
51037 wgivR DwÏb
51038 ‡gvt Gbvgyj nK
51039 ‡gvnt kwdKzj Bmjvg
51040 G ‡K Gg Avwgbyj Bmjvg
51041 ‡gvt m‡ivqvi †nv‡mb
51042 ‡gvt †gvQv‡×i“j Bmjvg
51043 ‡gvt Kvgi“¾vgvb
51044 ‡gvnv¤§` Ryjnvm DwÏb
51045 Av‡qkv Av³vi
51046 mÄxe Kzgvi ivq
51047 ‡gvQvt mygv †eMg
51048 ‡gvt Avey eKi mvC`y¾vgvb
51049 ‡gvt kwidzj Bmjvg
51050 ‣mq`v KvwbR dv‡Zgv wiwg
51051 Aveyj evkvi
51052 ‡gvt gvngy`yj Avjg Lvb
51053 gynv¤§` †iRvDj Kwig
51054 ‡gvt gv‡bvqvi †nv‡mb
51055 ‡gvt ûgvqyb Kexi
51056 Z…ywß ivq

‡gvt Avt QvËvi L›`Kvi
Rvnvbviv †eMg
‡gvt byi“j Bmjvg
‡gvQvt dv‡Zgv †eMg
‡gvt AvwRRyi ingvb
‡iv‡Kqv †eMg
mRj KvšZ miKvi
¯^cœv miKvi
‡gvt Avt jwZd Lvb
iv‡k`v
gviûg byi“j nK
ivwRqv LvZzb
‡gvt Ave`yj Kwig
‡gvQvt wd‡ivRv †eMg
g„Z-mvgQyi ingvb
miƒc Rvb
‡gvt Aveyj Kvjvg
wg‡mm dv‡Zgv Lvbg
‡gvt Ave`yj KzÏym f~Tv
gv‡R`v †eMg
‡gvt nvwbd
iwngv †eMg
‡gvt iBP DwÏb
gv‡R`v †eMg
Avãyi iv¾vK ZvjyK`vi
ivwRqv †eMg
wRbœvn Avjx Lvb
wg‡mm ggZvR †eMg
‡gvt Avãy~i iwng
iwRdv †eMg
‡gvnvt ûgvqyb Avjx
‡gvmvt meyiv †eMg
‡gvt Avjv DwÏb
‡gvmvt Rûiv LvZzb
‡gvt mvB`~i ingvb
wg‡mm Av‡Rgv AvLZvi
‡gvt AvZvDi ingvb
‡gvQvt iv‡eqv Lvbg
‡gvt ew`D¾vgvb
Bd&dvZ Rvgvb
‡gvnv¤§` bvwmi DwÏb
mv‡R`v †eMg
‡gvt Avey nvwbd
mywdqv
g›Uz ivq
wgbv ivq
‡gvt wdiv`yj nK
gnwmbv †eMg
‡gvt †mv‡jgvb Avjx
‡gvQvt kwidv LvZzb
‡gvt knx`yj & Bmjvg
‡Rvmbv †eMg
‣mq` bCg~j Avnmvb
bvRgv Avnmvb
‡gvt Avãym mvjvg
mv‡jnv LvZzb
‡gvt Avãym mvËvi Lvb
‡gvmvt myjZvbv
‡gvnv¤§` †Mvjvg ieŸvbx
‡gvQvt iv‡k`v †eMg
‡gvt Av`~i ingvb
g‡bvqviv †eMg
g„Z-bvwmi DwÏb
‡gvQvt Av‡qkv LvZzb
bxj Kjg ivq
‡ibyKv ivbx ivq
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23/06/1983
06/02/1984
20/09/1981
21/12/1981
05/05/1983
03/01/1983
15/05/1982
01/11/1984
01/11/1982
19/08/1982
30/11/1985
22/12/1981
14/11/1983
01/10/1981
28/05/1986
02/07/1979
02/02/1983
30/10/1981
25/11/1981
01/01/1983
15/06/1983
17/01/1987
10/12/1983
04/05/1981
27/02/1983
01/02/1984
08/09/1982
01/01/1986
01/03/1986
01/01/1984
20/10/1983
01/01/1982
13/12/1983

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

51057 ‡gvt Avey mv‡qg KvRx
51058 ‡gvt nvweeyQ wmqvg
51059 nvwdRv LvZzb
51060 cjvk P›`ª †Mv¯^vgx
51061 ‡gvt gnmxb f~Bqv
51062 ‡ivwRbv Av³vi mv_x
51063 ‡gvt Bgvb Avjx
51064 ‡gvt †iRvDj Kwig
51065 ‡gvnv¤§` bvRgy~j Avjg UzUzj
51066 ‡gvt D`q
51067 ‡gvt bvwmi DwÏb gyÝx
51068 kvnRvjvj wgqv
51069 ‡gvt †di‡`․m nvIjv`vi
51070 wPb¥q gÛj
51071 ‡gvt Aveyj evmvi
51072 ‡gvt Avey Rvdi
51073 ‡gvnv¤§` Aveyj evkvi
51074 ‡gvt †gv¯ZvwdRyi ingvb
51075 ‡gvt iwdKzj Bmjvg
51076 ‡Z․wn`yj Bmjvg
51077 ‡gvt gnwmb Avjx
51078 ‡gvt gvkdvKzi ingvb
51079 wec-e Kzgvi miKvi
51080 Gm.Gg.kvwKj Avn‡g`
51081 ‡gvt Avj Avwgb
51082 ‡gvt iwk`yj Bmjvg
51083 Avwid Avnv¤§`
51084 ¯^‡ivR Kzgvi miKvi
51085 ‡gv¯ZvK Avn¤§`
51086 ‡gvt wgRvbyi ingvb
51087 gwdRyi ingvb
51088 ‡d․wRqv LvZzb
51089 my‡lb P›`ª `vm

Avjg KvRx
‡gvQvt gwiqg †eMg
‡gvt eyjeyj ieŸvbx
‡gvQvt iwk`v †eMg
‡gvt BmgvBj †nv‡mb
nv‡Riv LvZzb
g„Z-k¨vgvc` †Mv¯^vgx
gvqv †Mv¯^vgx
Avãyj †gvZvwje f~Bqv
Rvnvbviv †eMg
Aveyj †nv‡mb wgqv
cvi“j †eMg
‡gvt Avjx AvKei
dv‡Zgv LvZzb
‡gvt Avt mvjvg †kL
‡gQvt iwnjv †eMg
G GBP AvDqvj
‡gvQvt Wwj AvKZvi
‡gvt wMqvm DwÏb
‡gvmvt Av‡gbv ‡eMg
‡gvt nvi“b Ai iwk` gyÝx
wg‡mm Av‡qkv †eMg
wMqvm DwÏb
mv‡R`v †eM‡g
‡gvt †Mvjvg †gv¯Zdv
nvIjv`i
Rvnvbviv
wPË
iÄb †eMg
gÛj
cÖwgjv gÛj
‡gvt R‡qb DwÏb
Rvnvbviv LvZzb
Avjg KvRx
‡gvQvt gwiqg †eMg
‡Mvjvg QviIqvi
Zv‡niv Av³vi wejwKm
‡gvt †Mvjvg †gv¯Zdv
‡gvQvt g‡bvqviv †eMg
giûg †gvt AvQvjZ Lvb
‡gvmvt Kwigyb †bQv
`yjvj DwÏb
‡gvQvt D‡¤§ Kzjmyg
‡gvt jyrdi ingvb
‡gvQvt gwZqviv †eMg
‡gvt AvKei †nv‡mb
mv‡jnv cvifxb
g„Z emšZ Kzgvi miKvi
‡kvfv ivbx miKvi
Gm.Gg. †mwjg
Av‡jqv Avn‡¤§`
‡gvt Qvbv Dj-vn
‡gvQvt Av½yiv AvKZvi
‡gvt †Mvjvg †gv¯Zdv
miKvi
‡gvQvt Avnv¤§`
iwk`v †eMg
Avwgb
Avwgbv †eMg
g‡bviÄb miKvi
gvjZx ivbx miKvi
‡gvnv¤§` Beivnxg
†nvmvBb
dwi`vgwZqvi
†eMg ingvb
‡gvt
‡gvQvt †nbv †eMg
Avjx Av°vQ †gvj-v
ivwk`v †eMg
‡gvt iwKKzj evkvi
dv‡Zgv †nv‡mb
wPË iÄb `vm
‡eby `vm
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09/02/1984
08/11/1982
01/04/1984
14/05/1984
02/02/1982
21/01/1984
27/02/1982
20/11/1982
01/01/1985
05/04/1984
01/11/1983
31/12/1981
31/12/1983
06/09/1984
30/11/1982
05/02/1982
01/01/1983
01/01/1982
11/12/1983
29/07/1981
20/12/1983
15/12/1985
12/10/1982
02/01/1987
05/10/1981
08/07/1982
22/09/1981
30/11/1983
07/03/1984
24/12/1982
10/01/1984
02/02/1985
31/12/1982

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

51090 ‡gvt Kvgi“j Bmjvg
51091 ‡gvt dRjyj Kwei
51092 Gbvgyj nK
51093 ‡gvt kvni“¾vgvb
51094 BKevj Avn¤§`
51095 ‡gvnv¤§` gvmyKzi ingvb
51096 ‡gvnv¤§` wgbnvRyi
ingvb
51097 K…ò KvšZ mvnv
51098 ‡gvt Avãyi iv¾vK
51099 ‡gvt dqmvj Avn‡g`
51100 mg‡ik ivq
51101 ‡gvt Avwid Dj-vn
51102 kvgxg †iRv
51103 ïK¬v mvnv
51104 ‡gvQvt RvbœvZzb bvCg
51105 cÖmv` Kzgvi gRyg`vi
51106 ‡gvnv¤§` dvR‡j b~i
51107 ‡gvt Rûi“j nK
51108 dRjyi ingvb
51109 ‡gvt kyKKzi †gvj-v
51110 ‡gvQvt dwi`v cvifxb
51111 ‡gvt †mvneyj nK
51112 ‡gvt ivwkKzi ingvb
51113 DËg Kzgvi miKvi
51114 ‡gv¯Zdv †gvRv‡¤§j
‡nv‡mb
51115 G.†RW.†gvt gvmyg
Avnmvb
51116 ‡gvnv¤§` gv‡R`yj
Bmjvg
51117 ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`
51118 ‡gvt nvQvbweb Kv‡mg
51119 ‡gvt Gg`v`yj nK
51120 ‡gvkv‡id †nv‡mb
51121 cv_© †Nvl
51122 ‡kvfv ivbx

‡gvt iwdKzj Bmjvg
b~iRvnvb †eMg
‡gvt gvwbK wgqv
dwRjv LvZzb
‡gvt BDQyd Avjx
‡gvQvt iwngv LZzb
‡gvt †gvRv‡¤§j nK
‡gvmvt Av‡bvqviv †eMg
‡gvt BDbyP Avjx
K`gv evby
‡gvnv¤§` gwReyi ingvb
bvRgv ingvb
‡gvnv¤§` Aveyj Kvjvg
AvRv`
‡gvQvt
gvn&dmvnv
zRv †eMg
bxj
KvšZ
exbv ivbx mvnv
g„Z †m‡K›`vi
Lvw`Rv †eMg
‡gvt †di‡`․m Bqvi
Avn‡g`
‡iv‡Kqv
my
‡ik P›`ªAvn‡g`
ivq
mvMwiKv ivq
Avt †mvenvb
‡invbv †eMg
‡gvt i“ûj Avwgb
mywdqv †eMg
cwi‡Zvl mvnv
wkjv mvnv
‡gvt byi“j Bmjvg
‡gvQvt g‡bvqviv LvZzb
Kvwjc` gRyg`vi
Kj¨vYx gRyg`vi
‡gvnv¤§` Avey Zv‡ni
dv‡Zgv ‡eMg
Avãyj Md&dvi †gvj¨v
mwLbv LvZzb
ZwgR DwÏb
dv‡Zgv †eMg
‡gvt Bw`ªm †gvj-v
dv‡Zgv †eMg
‡gvt kvnRvnvb Avjx
ggZvR †eMg
‡gvt BwjqvQ Avjx
‡gvQvt gqbv LvZzb
‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb
‡gvQvt iv‡eqv †eMg
wbiÄb Kzgvi miKvi
evmwšZ ivbx
‡gv¯Zdv Pbvgxi nvmvb
AvKwjgv nvmvb
‡gvt Avdmvi Avjx
‡gvmvt g‡bvqviv †eMg
‡gvnv¤§` `yjvj wgqv
wg‡mm gv‡R`v †eMg
†PivgywÏb
‡gvQvt KvwQib †eMg
‡gvt Aveyj Kv‡kg
‡gvQvt †nvm‡b Aviv †eMg
‡gvt †iRvDj nK
‡gvmvt nvmbv †nbv
Aveyj Kvjvg
kvwn`v †eMg
mvab P›`ª ‡Nvl
AÄjx †Nvl
kªx weRq Kzgvi
kªx gwZ wgiv ivbx
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06/12/1982
15/07/1981
24/12/1984
02/01/1983
01/01/1985
05/03/1983
05/05/1984
20/03/1984
21/08/1983
11/12/1983
14/05/1984
08/02/1985
12/11/1986
22/10/1983
25/06/1981
09/09/1985
01/01/1986
21/11/1981
30/12/1982
01/01/1984
09/12/1982
22/07/1981
01/05/1983
01/08/1981
31/12/1984
07/11/1984
25/05/1982
01/01/1982
12/05/1984
09/12/1983
30/12/1983
01/06/1982
20/05/1981

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

51123 ‡gvt iv‡mj
51124 kvwnb Lvb
51125 gvmy` ivbv
51126 kvwnbyi Av³vi
51127 ‡gvt iv‡mj Lvb
51128 ‡gvt gwnDÏxb
51129 iBm DwÏb Avn‡g`
51130 dRjyj ev‡iK
51131 Gm.Gg.gwkDi ingvb
51132 ‡gvt gwbi“¾vgvb
51133 Avey mvBwq` f~uBqv
51134 †njvj Avn‡g`
51135 ‡gvt Rvgvj DwÏb
51136 ‡gvt Lvwj`-exb-Lwjj
51137 ‡gvt bvRgyj nK
51138 ‡gvt& gCbDÏxb
51139 cjvk †Mvg¯Zv
51140 ‡gvt †mv‡nj ivbv wmK`vi
51141 gy¯Zvdv BKevj kvnv`r
51142 k¨vgj Kzgvi wek¦vm
51143 myeb©v `vk
51144 ‡gvt kixdz¾vgvb
51145 gb‡Zvl Xvjx
51146 ‡gvt wjqvKZ †nv‡mb
51147 Gg.bvw`g nvmvb
51148 Lvw`Rv Zvdnxgv nK
wjmv
51149 AvwZKzb bvnvi
51150 g‡bv‡Zvl P›`ª gÛj
51151 gvmy`
51152 ‡gvnv¤§`yj-vn
51153 ‡nvmvBb gvngy`
51154 ‡gvt Avãyi iv¾vK
51155 ‡gvnv¤§` dvi“K Av‡e`xb

‡gvt wmivRyj Bmjvg
‡gvmvt AvKwjgv †eMg
ZwgR DwÏb Lvb
‡nvm‡bqviv †eMg
Avnmvb Dj-vn
byi bvnvi †eMg
g„Z †gvt †Lvi‡k` Avjg
myivBqv ‡eMg
‡gvt byi“¾vgvb Lvb
wejwKm Lvbg
‡gvt kvnvRvnvb Avjx
‡gvQvt SY©v †eMg
Aveyj Kv‡mg wgqv
jyrdv bvmwib
‡gvt kvgQyj nK
dwRqv †eMg
‡gvt mvBdzi ingvb
wg‡mm ggZvR
kvn‡bIqvR
‡gvt
byi“¾vgvb
gÄyqviv Rvgvb
Avãyj AvwRR fyuBqv
nv‡Riv LvZzb
†gvnv¤§` †nv‡mb
‡n‡jb AvKZvi
gyKeyj Avnv¤§`
ivnvZzb †bmv
‡gvt Lwjjyi ingvb
cvifxb myjZvbv
‡gvt Avãyj Rwjj
‡gvQvt mvgQybbvnvi LvZzb
‡gvt AvjZvd †nv‡mb
nvwmbv cvifxb
i‡gk †Mvg¯Z
my‡`ex ivYx
g„Z ‡gvt Gbv‡qZ †nv‡mb
wmK`vi
g„Z †nvm‡bAviv
†eMg
‡gvt
bvRgyk kvnv`vZ
mv‡R`v †eMg
¸iƒc` wek¦vm
eKzj ivbx
cÖdzj- Kzgvi `vk
AÄjx ivbx `vk
‡gvt e`i“¾vgvb
wg‡mm myivBqvRvgvb
AZzj P›`ª Xvjx
Ki“bvgqx Xvjx
‡gvt `wei DwÏb
nv‡Riv †eMg
gwbi †nv‡mb
bvwmgv LvZzb
gynv‡¤§v` Avey BmnvK
Lvw`Rv BmnvK
‡gvt AvwRRyi ingvb wgqv
wg‡mm iIkb Aviv Lvbg
wPË iÄb gÛj
cvi“j ivbx
byi Bmjvg gvwS
ivwRqv †eMg
‡gvt Avãyj gwR`
‡gvQvt †gvi‡k`v †eMg
‡gvt †gvRv‡¤§j nK
‡Rvmbv †eMg
‡gvt Avãyj Kwig
ivwRqv myjZvbv
‡gvt AvgvbDj Av‡e`xb
‡di‡`․mx Avgvb
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07/10/1985
13/12/1986
02/01/1986
13/12/1986
15/05/1983
02/02/1984
12/01/1982
05/06/1981
31/12/1984
07/02/1984
20/01/1983
01/07/1981
12/01/1982
15/07/1982
01/09/1983
03/06/1986
15/12/1985
28/07/1984
01/01/1984
01/04/1982
05/02/1983
31/12/1982
03/12/1981
06/05/1982
15/06/1984
09/12/1982
01/01/1983
18/03/1983
02/12/1983
05/02/1984
08/01/1983
31/12/1984
01/01/1983

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

51156 ‡gvQvt kvgmybvœ nvi
51157 ‡gvt kvnvi“j Bmjvg
51158 ‡gvt kwidzj Bmjvg
51159 ‡gvt Rvnv½xi Avjg
51160 ‡gvt dvËvn nvmvb
Be‡b Lvwj`
51161 wg›Uz P›`ª ivq
51162 ‡gvt bvRgyj Bmjvg
51163 ‡gvQvt dv‡Zgv nK
51164 K…ò KvšÍ ivq
51165 knx`yj-vn
51166 wbwLj iÄb `vm
51167 ‡gvt Avey KvIQvi miKvi
51168 GBP Gg bvnvi“j nvwKg
51169 ‡gvmvt BmgZ Aviv
51170 ‡gvt mv¾v` †nv‡mb
51171 Avj Avwgb Be‡b †gvQv‡ÏK
Pqb
51172 ‡gvt bRi“j Bmjvg
51173 ‡gvt mvBdzj Bmjvg
51174 ivKwmb PvKgv
51175 ‡gvt iv‡k`yj Avjg
51176 ‡gvt Iqvwn`y¾vgvb
51177 Gm Gg bvwmg †nv‡mb
51178 gyt AvivdvZ Avjx
51179 exw_ ivbx gÛj
51180 Gm Gg Avãyj Kvw`i
51181 ‡gvt Rvwgj †nv‡mb
51182 ‡gvt bvwn`yj nvB
51183 ‡gvt gvBbj Bmjvg
51184 ‡gvt AvwbQyi ingvb
51185 ‡gvt ZwiKzj Bmjvg
51186 ‡gvt Avãyj-vn Avj gvmyg
51187 ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`
51188 ‡gvt g‡bvqvi †nv‡mb

‡gvt mvgmyj nK
‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg
‡gvt gvneyeyj Bmjvg
‡gvQvt nvweev myjZvbv
‡gvt wmivRyj Bmjvg
‡gvQvt mv‡R`v †eMg
‡gvt wgjb †`Iqvb
Rqbe †eMg
‡gvt Lvwj` nvmvb
‡Rwib myjZvbv
Awbj P›`ª ivq
mweZv ivbx ivq
‡gvt †gvL‡jQyi ingvb
‡gvQvt bvwmgv †eMg
‡gvt dRjyj nK
‡Lv‡`Rv LvZzb
m&vab P›`ª ivq
kwšZ ivq
‡gvnv¤§` iwRg DwÏb
‡Lv‡`Rv †eMg
Wvt wbZvB P›`ª `vm
evmšÍx `vm
‡gvt eLwZqvi DwÏb miKvi
‡gvQvt †Kvwnbyi †eMg
GBP Gg †jvKgvb nvwKg
gwReyb bvnvi
Avn¤§` Avjx
ggZvR †eMg
g„Z-gKeyj †nv‡mb
ivwRqv mjZvbv
Gm Gg †gvQv‡ÏK †nv‡mb
bvRgv †eMg
‡gvt gvwbK bvwRi
‡gvmvt †nbv †eMg
Ave`yj AvwRR nvIjv`vi
wg‡mm †`‡jvqviv †eMg
wemšZ PvKgv
mÜ¨vivbx PvKgv
‡gvt Avey bv‡Qi AvK›`
‡gvQvt Qdziv †eMg
‡gvt Avãyj Avnv` †Rvqvi`vi
wg‡mm gvngy`v †eMg
g„Z- Gm Gg †gvkvid †nv‡mb
‡gvQvt bvwQgv
gyt Lv‡j` Avjx wgqv
‡gvmvt mv‡qiv Lvbg
wegj P›`ª miKvi
MvqÎx gšWj
‡gvt Avãyj gvbœvb
‡Rvevq`v †eMg
G, QvËvi
‡gvQvt jwZdv LvZzb
‡gvt Avãyj nvB
bvwQgv LvZzb
‡gvt GKivg~j nK
‡gvmvt †mvbvfvb †eMg
‡gvt byiƒj Bmjvg
‡gvQvt Kwnbyi LvZzb
‡gvnvt Iqv‡ik Avjx
‡gvmvt mv‡jnv †eMg
‡gvt †ndRyj Kvw`i
‡gvmvt nvwmbv †eMg
‡gvt Avãyj nvbœvb miKvi
‡gvQvt kvwnbyi ‡eMg
g„Z-Qwgi DÏxb Avn‡g`
‡gvQvt g‡bvqviv †eIqv
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31/05/1981
01/01/1984
20/12/1982
16/11/1985
24/10/1985
01/10/1985
08/12/1984
20/09/1983
01/01/1982
30/12/1983
15/02/1982
05/05/1981
01/10/1985
24/05/1984
30/07/1981
05/07/1986
03/06/1984
01/01/1983
15/08/1981
15/11/1983
12/01/1984
02/01/1982
05/06/1983
01/01/1984
10/01/1982
28/10/1981
19/11/1984
01/01/1984
30/05/1984
21/11/1983
17/07/1981
17/03/1982
31/12/1981

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

51189 ‡gvt bvwmi“j Bmjvg
51190 AvKZvi“¾vgvb
51191 ‡gvt Rwmg DwÏb
51192 ‡gvt Avãyj †Mvd&dvi
51193 ‡gvt †mvjvqgvb Avjx
51194 ‡g‡n`x nvmvb
51195 ‡gvnvt Aveyj Kvjvg AvRv`
51196 Ave`ym mvjvg
51197 myKvšZ KzÛy
51198 ‡K․wkK `vm
51199 myRb P›`ª mvnv
51200 ¯^cb Kzgvi Kg©Kvi
51201 ‡gvt gwbi“j Bmjvg
51202 ‡gvt Rwni“j nK
51203 ‡ivKmvbv bvmwib
51204 ‡gvnv¤§` kwidzi ingvb
51205 ‡gvt Rybbœ wgkix
51206 ‡gvt kixdzi ingvb
51207 ‣mq`v b~i“bœvnvi
51208 ‡gvnv¤§` gvngy`~i ingvb
51209 ‡gvt wiqvRyj nK
51210 eyj eyj Avn‡g`
51211 Gwgjx ivbx nvIjv`vi
51212 mgi Kzgvi cvj
51213 ‡gvt Lvqiy¾vgvb
51214 kixdv Bmjvg
51215 Avj Avwgb
51216 kwn`yj Bmjvg
51217 bRi“j Bmjvg
51218 ‡mv‡nj ivbv
51219 ‡gvt †iRvbyi ingvb cÖvgvwbK
51220 Gg Gb G Avj wkejx
51221 mvqgv kviwgb

‡gvt Aveyj †nv‡mb †gvj¨v
wg‡mm wiwRqv †eMg
Avt ie Rgv`vi
wiwbqv †eMg
‡gvt AvdRvj ‡nv‡mb
‡gvQvt †Rvniv †eMg
‡gvt Ave`ym mvËvi
‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg
‡gvt Avãyj Kv‡`i
kv‡niv †eMg
‡gvt AvgRv` gÛj
mvnviv LvZzb
‡gvnvt †bvgvb Avjx
‡gvmvt †mwjbv †eMg
gyb wgqv
byi †eMg
nwi c` KzÛy
Dl&v ivbx KzÛy
Kvwjc` `vm
myPwiZv ivbx `vm
Kgj P›`ª mvnv
mÜv ivbx mvnv
ex‡i›`ª bv_ Kg©Kvi
awiÎx ivbx
‡gvt †gvK‡jQyi ingvb
wg‡mm kvnviv †eMg
‡gvt Av‡bvqvi“j Bmjvg
Rûiv †eMg
‡gvt bRi“j Bmjvg
wd‡ivRv †eMg
‡gvnv¤§` Ave`~i iv¾vK
‡nvm‡b Aviv †eMg
‡gvt Ggivb wgqv
g‡bvqviv †eMg
‡gvt eRjyi ingvb
Avd‡ivRv †eMg
g„Z- •mq` dRjyj nK
wg‡mm mywdqv †eMg
‡gvnv¤§` AvwZqvi ingvb mi`vi
wg‡mm m‡d`v Lvbg
Ave`yj Avjxg wgqv
‡gvmvt Rvnvbviv †eMg
g„Z- Av°vQ Avjx wmK`vi
g„Z-mv‡jnv †eMg
L‡M›`ª bv_ nvIjv`vi
Dlv ivbx nvIjv`vi
nvivb P›`ª cvj
cÖwZfv ivbx cvj
‡gvt Avãyj KzÏym f~Bqv
wg‡mm Lvw`Rv Lvbg
knx`yj Bmjvg
myivBqv myjZvbv
BmgvBj †nv‡mb
iv‡eqv LvZzb
Avãym mvjvg †gvj-v
wkwib myjZvbv
kivdZ Avjx
‡bKRvb Avjx
bvwmi“i ingvb
‡gvmvt †g‡ni“b‡bQv
‡gvt Avãyj Iqv‡n` cÖvgvwbK
‡ibyKv †eMg
ZvwRg DwÏb Avn‡g`
Qvjgv †eMg
‡gvt †gvL‡jQyi ingvb
wgib,
gwiqg byi
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05/09/1984
01/01/1983
06/02/1982
30/10/1982
15/07/1982
14/10/1985
01/05/1983
01/03/1983
30/12/1983
06/09/1984
15/11/1983
30/01/1985
10/10/1985
01/02/1985
30/12/1984
01/12/1981
06/03/1986
19/07/1985
15/11/1981
31/12/1982
01/01/1984
03/08/1985
20/05/1983
31/12/1982
10/11/1976
29/09/1985
01/01/1984
05/05/1983
01/01/1985
22/09/1983
31/12/1981
16/01/1983
01/02/1983

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

51222 ‡gvt Avwgbyj nK
51223 ‡gvt kvwn`yj Bmjvg
51224 cweÎ P›`ª ej-f
51225 ‡gvt Lwjj wgqv cvVvb
51226 ‡gvt gvgyb nvmvb
51227 D‡¤§ mvwjKv i“gvBqv
51228 ‡gvt Avvãyj jwZd
51229 GBP Gg gvngy`yj nvmvb
51230 kvgxgv cÖavb
51231 ‡g‡ni wbMvi
51232 Gm Gg mvBdzj Bmjvg
51233 ‡gvt gvnvdzRyi ingvb
51234 ‡gvt dqQj Kwei
51235 ‡gvt wdRvi ingvb
51236 ‡gvt AvdRvjyi ingvb
51237 ûgvqyb Kexi cÖavb
51238 ‡gvt kwdDj Avjg
51239 ‡gvt gwdRyj Bmjvg(mygb)
51240 ivRx DwÏb Avn¤§`
51241 ‡gvt mvBdzwÏb
51242 ‡gvt mvLvIqvZ †nv‡mb
51243 ‡gvt AvwkKzi ingvb mygb
51244 mRxe Kzgvi †Nvl
51245 ‡gvt Avnv`y¾vgvb w`ivR
51246 Kvgi“¾vgvb
51247 ‡gvt Kvgi“¾vgvb
51248 Avãyj gvbœvb
51249 ‡gvt bvwmi DwÏb
51250 ‣ah©¨ bv_ eg©b
51251 Amxg Kzgvi
51252 mycÖfvZ gwj-K
51253 ‣mq` †gvnv¤§` mvnvgv
mwdDj-vn
51254 RMbœv_ `vg

‡gvt dRjvi ingvb
AvbIqviv †Z․wn`v
‡gvt kwd DwÏb
‡i‡nbv LvZzb
‡Mvcvj P›`ª ej-f
Avjcbv ivbx ej-f
‡gvt KvPz wgqv cvVvb
wgbviv †eMg
‡gvt gwZDi ingvb
‡gvQvt nvwmbv miKvi
gwdR DwÏb Avn‡¤§`
ixbv Avn‡¤§`
‡gvt AvdRvj ‡nv‡mb
‡gvQvt Qv‡niv LvZzb
‡gvt BmgvBj †nv‡mb
giûgv ivwRqv myjZvbv
‡gvt Avey mvC` cÖavb
‡gv‡gjv †eMg
‡gvnv¤§` Ave`~i iv¾vK
Rwgjv LvZzb
‡gvt Ave`yj gvbœvb
iIkb Aviv Av³vi
‡gvt nvq`vi Avjx Lvb
wg‡mm wd‡ivRv †eMg
‡gvt AvgRv` †nv‡mb
‡gvQvt †di‡`․mx Rvnvb
g„„Z-g‡bvqvi †nv‡mb
‡gvQvt †ivRxdv LvZzb
G †K Gg gKmy`~i ingvb
Avd‡ivRv †eMg
‡gvt Aveyj Kv‡kg cÖavb
‡gvQvt i“webv Av³vi
‡gvt †Rv‡e` Avjx AvK›`
‡gvQvt mv‡niv †eMg
Avt †gvZv‡je
jyr†dqviv †eMg
ivwd DwÏb Avn‡¤§`
bvRgyb bvnvi
Avey †gvnv¤§`
‡Reybvœ nvi
‡gvt A©vwgbyi ingvb
m‡jvKv wewe
‡gvt kvnRvnvb Avjx
‡gvQvvt Avmgv †eMg
cwi‡Zvl P›`ª †Nvl
mywRZv ivbx †Nvl
Ave`yj gv‡jK g„av
Av‡qkv †eMg
g„Z AvQvjZ gÛj
Lvw`Rv †eMg
‡gvnv¤§` Avjx
D‡¤§ KzjQyg
‡gvt Avwgi DwÏb
‡gvQvt †iwRqv LvZzb
‡gvt nv‡mg Avjx
wg‡mm bvRgv LvZzb
w`‡bk P›`ª
wKib ivq
AwRZ P›`ª ‡Nvl
wkevbx ivbx †Nvl
AwRZ Kzgvi gwj-K
mylgv ivbx gwj-K
‣mq` Ievq`yj-vn
‡nvm‡bqviv †eMg
Abv_ eÜz `vg
‡kvfv ivbx `vg
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15/08/1983
25/10/1984
05/07/1984
01/01/1986
05/09/1982
07/11/1983
21/08/1983
01/10/1984
08/02/1982
31/12/1984
01/12/1985
21/06/1982
01/12/1985
12/06/1982
18/09/1982
25/02/1982
06/10/1983
01/01/1982
29/12/1982
15/06/1983
12/08/1984
05/02/1983
25/09/1986
20/11/1983
29/06/1984
25/11/1981
24/01/1983
07/02/1983
05/08/1982
03/01/1982
13/05/1981
01/01/1981
11/05/1981

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

51255 ‡gvt BmgvBj †nv‡mb
51256 gvngvy` kvgxg
51257 ‡gvt BDmyd Avjx
51258 ‡gvt BDbymyj û`v
51259 ‡gvt Avwgbyj Bmjvg
51260 fv¯‥i †R¨vwZ ivq
51261 ‡di‡`․mx Av³vi
51262 ‡gvt Gbvgyj nK
51263 AwfwRr †`
51264 ‡gvt AvwRRyj Bmjvg
51265 G wU Gg Rvwn` nvmvb
51266 ‡gvt gwZDi ingvb
51267 mv¾v` †nv‡mb gvgyb
51268 ‡gvt Avwbmyj Bmjvg
51269 ‡gvt Ave`yj-vn Avj gvgyb
†P․ayix
51270 mviIqvi G Rvnvb
51271 ‡gv¯Zdv nvQvb
51272 ‡`evwkm wmsn
51273 ‡gvt iv‡mj †gvj-v
51274 ‡gvt IevB`yi ingvb
51275 ‡gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb
51276 nviyb Ai iwk`
51277 mvwgivZzR Rûiv
51278 bviwMm AvLZvi
51279 wbcv miKvi
51280 ‡gvt Avmjvg cvi‡fR
51281 ‡gvt †ejv‡qZ †nv‡mb
51282 ‡gvt Igi dvi“K
51283 ‡gvt nvmvbyi ingvb
51284 dinv` Avn‡¤§`
51285 ‡gvt meyR Avjx
51286 g‡n›`ª bv_ eg©b
51287 ‡gvt gvneye Dj-vn kwidx

‡gvt Beªvnxg mi`vi
Rvnvbviv †eMg
‡gvt †gvkvid †nv‡mb
ZvQwjgv †eMg
‡gvt AveRvj †nvmvBb
‡gvQvt AvwQqv LvZzb
‡gvt K`i“j û`v
‡gvQvt Av‡gbv LvZzb
g„Z - Ave`yj nvbœvb miKvi
‡gvQvt iv‡njv †eMg
b„‡c›`ª bv_ ivq
Awgq ivq
‡gvt d‡qR DwÏb KweivR
g‡bvqviv †eMg
‡gvt wQwÏK †nv‡mb
‡gvQvt nvwmbv †eMg
‡M․i P›`ª †`
cve©Zx †`
Avãyj gwR` †kL
Lvw`Rv †eMg
‡gvt knx`y¾vgvb
‡gvQvt †kdvjx †eMg
‡gvt AvRvnvi“j Bmjvg
‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg
Avey mvC` miKvi
mv‡R`v †eMg
‡gvt Avey †nv‡mb
wg‡mm mv‡jnv †eMg
g„Z-Ave`yj gwbZ †P․ayix
mvgmyb bvnvi
‡gvt kIKZ Avjx
Av‡bvqvi Rvnvb
‡gvt Ave`yj gwZb
wd‡ivRv †eMg
wbwk KvšZ wmsn
nvwm ivbx wmbnv
‡gvt †mvnive †nv‡mb †gvj-v
Av‡bvqviv †eMg
g„Z-‡Mvjvg m‡ivqvi wek¦vm
‡gvQvt nvwg`v LvZzb
‡gvt gwbi †nv‡mb
‡Lv‡`Rv †eMg
‡gvt AvRvnvi Avjx
AvwQqv LvZzb
Avn‡g` kixd
nvwQbv cvifxb
‡gvt kwn`yj Bmjvg
Kwnbyi †eMg
Awbj Kzgvi miKvi
AÄjx ivbx miKvi
‡gvt BgviZ j¯‥i
‡gvmvt gvSz wewe
‡gvt †Qdv‡qZ Dj-vn
wejwKQ †eMg
‡gvt Avvãyj AvwRR
‡Rvniv LvZzb
‡gvt Avey Bdmyd
‡gvQvt nvwmbv Av³vi
Ave`yj Kv‡`i
dv‡Zgv †eMg
‡gvt †ejvj †nv‡mb
‡gvQvt mywdqv LvZzb
dv¸ ivg eg©b
weïwZ ivbx eg©b
gynvt gqv‡¾g †nv‡mb
‡Reyb bvnvi
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10/10/1982
07/07/1985
25/09/1985
15/10/1983
15/02/1982
28/01/1982
05/09/1983
05/05/1983
08/10/1982
16/04/1984
12/02/1980
27/10/1981
02/01/1984
10/11/1983
01/11/1983
20/01/1985
05/02/1985
01/01/1982
02/02/1985
10/08/1979
15/05/1985
18/08/1981
24/09/1985
11/10/1982
01/01/1983
04/06/1983
01/01/1983
13/11/1982
01/11/1981
01/07/1984
19/09/1982
25/02/1982
31/03/1985

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

51288 ‡gvnv¤§` Ave`yj Iqv`y`
51289 ‡gvt mvC`yj Bmjvg
51290 Aiwe›` wek¦vm
51291 myeZ Kzgvi P›`
51292 ‡gvt wiqvR gvngy`
51293 AvvRv` Avn‡g`
51294 Gm Gg AvwRRyj nK
51295 ‡`evkxm wek¦vm
51296 ‡gvt Avnmvbyj Kexi
51297 ‡gvt AvwkKzi ingvb
51298 ‡gvt Iqvjx Dj-vn †gvj&¨vn
51299 ‡gvt gwkDi ingvb
51300 ‡gvt ZwiKzj Bmjvg ivRy
51301 Avwidz¾vgvb
51302 ‡gvt Rvgvb
51303 wgbnvR DwÏb
51304 ‡gvt Avey mvwK
51305 ‡gvt Bqvwmi AvivdvZ
51306 ‡gvQvt ZvbwRjv BqvQwgb
51307 ‡gvt Av‡K` Avjx
51308 ‡gvt †gveviK †nv‡mb
51309 ‡gvt Ave`yj-vn Avj gvgyb
51310 b‡e›`ª bv_ ‡Nvl
51311 jyrdi ingvb
51312 ‡gvnv¤§` kv‡n`y¾vgvb
51313 Q‡ivqvi †nv‡mb
51314 ‡gvt †mvnivIqv`©x †nv‡mb
51315 ‡gvt kvgxg kvnbyi
51316 ‡gvt †mwjg †iRv
51317 bvwdmv Bmjvg Lvb
51318 gynv¤§` Rqbvj Av‡e`xb
51319 ‡gvt gvmy`yi ingvb
51320 ‡gvt myjZvb gvngy`

‡gvnv¤§` Ave`yj nvwjg wgqv
‡gvQvt byi“bœvnvi †eMg
‡gvt mv‡`K †nv‡mb
‡`‡jvqviv ‡eMg
wR‡Z›`ª bv_ wek¦vm
‡kvfv ivbx wek¦vm
kPx›` Kzgvi P›`
bwgZv ivbx P›`
‡gvt Avjx †nv‡mb
mvqgv †eMg
g„Z-jvnvDwÏb Avn‡g`
mvwKgb †bQv
Gm Gg †gvm‡jg DwÏb
‡gvmvt mywdqv †eMg
RqšZ Kzgvi wek¦vm
dyjgwZ ivbx wek¦vm
‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`
Znwgbv AvRv`
Ave`yj nvwKg
Av‡qkv †eMg
‡gvt Av‡qR DwÏb †gvj&¨vn
‡gvQvt ggZvR †eMg
‡gvt Ave`yj Lv‡jK Zv`yj`vi
‡i‡eKv †eMg
‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb
‡ibyKv †eMg
nvwdR DwÏb
Avwgbv LvZzb
‡gvt Avjv DwÏb
b~iRvnvb
AvãyQ Qvjvg
wgbyqviv †eMg
‡gvt Avãyj ReŸvi
‡gvQvt nvwg`v †eMg
BqvKze Avjx
‡g‡nwZ wibv †eMg
Gm Gg Ave`yj-vn Avj gvgyb
nvwmbv †eMg
Avmve DwÏb miKvi
‡iwRqv LvZzb
‡gvt Ave`yj Lv‡jK miKvi
‡gvmvt gwiqg †eMg
‡gvt wMqvm DwÏb
‡gvQvt gvngy`v LvZzb
‡M․iv½ †Nvl
AÄbv †Nvl
AvjvDwÏb.†ecvix
nvwjgv LvZzb
‡gvnv¤§` gvQy`y¾vgvb
wg‡mm †gixbv Rvgvb
yQ‡jgvb gydZx
eKzj †eMg
‡gvt widvZ Dj-vn wek¦vm
g„Z-‡gvwgbv LvZzb
‡gvt Gjvnx e·
‡gvt Znwgbv LvZzb
‡gvt Rqbvj Av‡ew`b
‡i‡nbv LvZzb
‡gvt byiƒj Bmjvg Lvb
gvndzRv Bmjvg
Avãyi ie wgqv
AvjZvdz‡bœQv
‡gvt AwjDi ingvb
iwngv LvZzb
‡gvt †jvKgvb Avjx
byiRvnvb
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01/01/1982
10/02/1986
26/11/1985
01/11/1984
01/01/1982
08/02/1982
29/12/1981
20/08/1982
07/10/1984
29/10/1982
12/04/1983
01/12/1987
20/06/1983
12/03/1983
07/05/1985
31/12/1983
07/08/1982
05/05/1982
20/04/1982
01/07/1981
20/11/1982
29/01/1982
05/02/1982
17/11/1981
01/09/1982
10/01/1984
01/11/1983
03/05/1983
10/01/1986
24/10/1984
10/08/1982
25/01/1983
18/02/1985

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

51321 gynv¤§` †bQvi DwÏb
51322 ‡gvt gKeyj †nv‡mb
51323 Avey ivqnvb †gvnv¤§` iv‡mj
51324 ‡gvt Iqvwm DwÏb
51325 ‡gvQvt Avdmvbv wgwj wejwKm
51326 ‡gvt AvwZKzi ingvb
51327 ‡kL kwn`yj Bmjvg
51328 mygb PµeZ©x
51329 ‡gvt Avãyj gwgb
51330 ‡gvt iv‡mj wgqv
51331 G AvB Gg gynZvwQg wej-v
51332 ‡gvt gnmxb
51333 ‡gvt †mwjg †iRv
51334 ‡gvt †gRevDj nvmvb
51335 ‡gvt ûgvqyb Kexi
51336 ‡gvt Puvb wgqv
51337 iwdKzj Bmjvg
51338 ‡ivKmvbv Rvnvb
51339 ‡gvt †`jIqvi †nv‡mb
51340 ‡gvnv¤§` †gvm‡jn DwÏb
51341 ‡gvt AvwbQyi ingvb
51342 ‡gvt bvRgyj Bmjvg
51343 wgkv †nv‡mb
51344 ‡gvt ûgvqyb Kexi
51345 ‡gvt gwkDi ingvb
51346 ‡gvt ZvInx`yj Bmjvg
Lvb
51347 kvn †gvt mwdDj Avjg
51348 kvnv`vZ †nv‡mb
51349 myRb wek¦vm
51350 kvgQyb bvnvi
51351 Ry‡qj Avn‡g`
51352 ‡gvt AvgRv` †nv‡mb
wmwÏKx
51353 MvRx ûgvqiv Av³vi

‡gvt b~iDwÏb wmK`vi
gvndzRv †eMg
‡gvt AvwRRyj nK
gwZqviv †eMg
‡gvt Bw`ªm Avjx
ivwk`v †eMg
‡gvnv¤§` Avjx
‡gvQvt Rv‡n`v LvZzb
‡gvt byi“¾vgvb
nvwmbv †eMg
‡gvt Avjv DwÏb
dv‡Zgv LvZzb
nvi“b Ai iwk`
Avgweqv LvZzb
mbZ PµeZ©x
mygv PµeZ©x
‡gvt kvgmy¾vgvb
‡gvmvt †gwibv †eMg
‡gvt wjqvKZ Avjx wgqv
nvQbv †eMg
Avãyi iv¾vK
dv‡Zgv †eMg
g„Z-‡gvt Avt Mdzi
Av‡gbv LvZzb
‡gvt bvwRg DwÏb
‡gvQvt †i‡eKv LvZzb
‡gvt kvnRvnvb
‡gvQvt ggZvR †eMg
‡gvt kvnRvnvb miKvi
‡gvQvt Kwnbyi †eMg
‡gvt Avey e°vi
‡gvQvt AvwQqv †eMg
g„Z nv‡iQ DwÏb f~Tv
wg‡mm Av‡bvqviv VvKzi
nvwg`yi ingvb
dwi`v cvifxb
‡gvt Avãyj Iqv‡n`
‡gvQvt byiRvnvb
‡gvnv¤§` Avwjg DwÏb
QvB`v †eMg
‡gvt ggZvR DwÏb
‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg
‡gvt Bgvb Avjx wgTv
b~iRvnvb †eMg
AvIjv` †nv‡mb
gvmy`v †nv‡mb
‡gvt ggZvR Avjx
‡gvQvt KvwbR dv‡Zgv
‡gvt Avãyi iwk`
jyrdzbvœ nvi
Avãyj Iqvnve Lvb
ZvQwjgv †eMg
kvn †gvt AvjZveyi ingvb
‡gvmvt g‡bvqviv Av³vi
byi“j Bmjvg
gvmy`v †eMg
myavsï Kzgvi wek¦m
cÖfv wek¦vm
Gbvgyj nK
dwRjv LvZzb
Avwgb Avn‡g`
wRbœvZ Aviv
kwdKzj Avjg wmwÏKx
Rvnvbviv †eMg wmwÏKv
g„Z MvRx †gvnv¤§` Dj-v&n
g„Z MvRx nbydv †eMg
Page 41 of 467

01/01/1983
01/07/1982
09/11/1986
25/12/1983
05/06/1985
01/06/1982
15/12/1983
16/09/1982
24/12/1982
22/10/1986
25/01/1984
16/09/1982
15/11/1981
01/01/1982
19/08/1984
07/04/1983
28/05/1983
08/12/1985
01/05/1981
01/08/1981
02/03/1983
05/12/1981
25/09/1985
12/01/1982
02/05/1984
01/01/1984
30/11/1982
05/11/1984
10/06/1985
27/11/1982
06/06/1982
01/01/1982
20/06/1981

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

51354 ‡gvt Aveyj Bmjvg
51355 Av‡bvqviv †eMg
51356 BgwZqvR nvqvZ Lvb
51357 ‡gvnv¤§` wiRvDj Kwig
51358 ‡gvmvt RvbœvZzj †di‡`․mx
51359 ‡gvt gybRyi Avjg
51360 ‡gvt BKivgyj nvmvb
51361 wkíx `vm
51362 ‡gvt Avkivdzj Bmjvg
51363 ‡gvt kvnvbyi Avjg
51364 ‡gvt †Mvjvg wKewiqv
ivwRe
51365 dvinvbv Av³vi
51366 ‡gvt †Z․wn`yi ingvb
51367 dviRvbv BqvQwgb
51368 Kvgi“¾vgvb
51369 ‡gvt †gv¯ZvwdRyi
ingvb
51370 ‡gvt kvgxg kvn †P․ayix
51371 ‡gvt RvKvwiqv nvwee
51372 wkejx mvw`K
51373 ‡gvmvt kvgxgv bvmwib
51374 ‡gvnv¤§` kwidzj Bmjvg
51375 ‡gvt gwdRyi ingvb
51376 KvRx gwZDi ingvb
51377 mywbg©j P›`
51378 weòz P›`ª ivq
51379 ‡gvt †iRvIqvbyj nK
51380 mvab Kzgvi wek¦vm
51381 ‡gvt kwn`yi ingvb
51382 mwÄe Kzgvi ¸ß
51383 ‡gv‡k©`yi ingvb
51384 AvÄygvb Aviv
51385 ‡gvt AvKivgyj nK
51386 kvwKi †nv‡mb

‡gvt Kv‡mg †ecvix
‡gvmvt byiRvnvb †eMg
‡gvt †gvdv¾j †nv‡mb
Rvnvbviv †eMg
‡gvt Beªvwng Lvb
‡gvQvt nvwg`v Lvb
‡gvt Aveyj †nv‡mb
jyr†dvb †bQv
‡gvt gnmxb f~Tuv
‡nvQ‡bqviv †eMg
g„Z RevB`yi ingvb
‡Rv‡e`v LvZzb
‡gvt Avãym mvËvi wgTv
dwi`v Av³vi
cwigj P›`ª `vm
ixbv ivbx `vm
‡gvt †gvRv‡¤§j nK
‡gvQvt AvLZv‡ivb †bQv
‡gvt Avãyj AvwRR
gbR Aviv LvZzb
‡gvt AvwRg DwÏb
nvwmbv iveŸx
‡gvt dRjyi ingvb
Rvnvbviv ingvb
‡gvt kvnRvnvb Avjx
‡gvQvt jyrdb bvnvi
‡gvt gvmy`yi ingvb
ggZvR †eMg
dwi` wgqv
g‡bvqviv LvZyb
‡gvt AvwRRyi ingvb
Zvnwgbv LvZzb
g„Z †gvt †KivgZ Avjx
†P․ayix
†mwjbv
Avn‡g`
‡gvt
Qvjvn
DwÏb
‡i․kb Av³vi
‡gvt gwReyi ingvb
mywdqv †eMg
¯^vgx-‡gvt gvneyeyi ingvb
wg‡mm kvnvbviv †eMg
‡gvt kwn`yj Bmjvg
AvÄygvbviv †eMg
‡gvt Avey Zv‡je †gvj¨v
mvB‡q`v ivwRqv myjZvbv
KvRx byj Rvjvj
Lvw`Rv †eMg
g„Zz¨Äq P›`
wjwj P›`
nwik P›`ª ivq
j¶x ivq
g„Z AvjnvR¡ †gvt bvRgyj
nK
iIkb Aviv
Rjai
wek¦vmnK
ivYx evjv wek¦vm
‡gvt Avey Zv‡ni wek¦vm
‡gvQvt kvnxbyi †eMg
g„Z e‡jk¦i cÖmv` ¸&ß
RqšZx ivbx ¸ß
bvwRg DwÏb
g‡bvqviv †eMg
‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb
ggZvR †eMg
‡gvt Qwjg DÏxb †gvoj
wg‡mm wiwRqv Lvbg
Ave`yi iDd
mwn`v LvZzb
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04/08/1983
31/12/1981
16/06/1983
10/03/1983
01/05/1983
01/01/1985
18/01/1986
31/11/1984
01/02/1984
19/11/1982
10/10/1983
01/12/1982
23/10/1982
23/07/1983
20/12/1984
01/12/1981
31/12/1979
10/04/1981
10/06/1982
15/01/1983
30/09/1981
15/10/1979
02/01/1988
04/09/1981
07/12/1983
01/03/1983
16/05/1984
01/12/1985
15/12/1982
05/01/1987
26/01/1985
28/05/1982
01/12/1983

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
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প্রোর্থী নোম
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

51387 kvnRv`v Avnmvb nvexe
51388 ‡gvt Avãyj Avnv`
51389 ‡gvt gvngy`yj nvmvb
†P․ayix
51390 ‡gvt Aãyj-vnxj evKx
51391 iÄb Kzgvi eg©b
51392 ‡gvt nvi“b Ai iwk`
51393 gvgyb iwk`
51394 ‡gvt kvn Ggivb
51395 `xcvqb miKvi
51396 ‡gvt gbRyi“j Avjg
51397 KvRj P›`ª `vm
51398 Avd‡ivRv Lvbg
51399 Avnv¤§` Avjx
51400 eex mvnv
51401 ‡gvt †gvkvi‡id †nv‡mb
51402 ‡gvt bRi“j Bmjvg
51403 bvQwib Av³vi
51404 w`csKi P›`ª kxj
51405 msMxZv Ki †P․ayix
51406 wkwib kebg
51407 gxi gyKzU †gvt Avey mvC`
51408 Gg.Gm.gvi“d gËz©Rv
51409 ‡gvnv¤§` Avwgbyj Bmjvg
51410 ‡iRIqvbv †Reyb
51411 ‡gvt iwdKzj Bmjvg
51412 ‡gvt ivwk`yj nvQvb
ivqnvb
51413 ‡gvQvt bvmwib AvLZvi
51414 ivwRqv myjZvbv
51415

†gvt Avjx Avng`

51416 †gvt Bgivb
51417 mgxi Kzgvi †mb
51418 Rq jvj wek¦vm
51419 ‡Rwib Rvnvb

‡gvt KvIQvi Avjx
wg‡mm kvnviv evby
‡gvt Avßve DwÏb
Av‡bvqviv †eMg
‡gvt Avãyj nvwKg †P․ayix
gvngy`v †eMg
‡gvt Bwjqvm DÏxb
Av‡gbv LvZzb
ibwRr Kzgvi eg©b
M½v ivbx
‡gvt ZvRi“j Bmjvg
‡gvQvt nvwg`v †eMg
Ave`yj ev‡Zb
Rvnvbviv †eMg
‡Rej nK gvZveŸi
g‡bvqviv †eMg
weavb P›`ª miKvi
wbg©jv miKvi
Avt nK g„av
iv‡njv †eMg
m‡Z¨›`ª P›`ª `vm
cy®ú ivbx `vm
‡gvt i“ûj Avwgb
Zûiv Lvbg
‡gvt Avãym †mvenvb
Kwnb~i ‡eMg
weòz c` †Nvl
‡ejv ivbx mvnv
‡gvt gvRvnvi“j Bmjvg
nv‡Riv †eMg
‡gvt †mvjvqgvb
Ry‡jLv †eMg
¯^vgx- †gv³vi †nv‡mb
‡Rey‡bœQv LvZzb
Dlv ibRb kxj
wgbv ivbx kxj
mvab Ki †P․ayix
‡R¨vrmœv ivbx P›`
‡gvt Kvgvj †nv‡mb
mvwenv LvZzb
wRqvDwÏb Avng`
‡mwjbv †eMg
kvn †gvt gvneyeyj Avjg
wg‡mm ggZvR †eMg
Avt Iqv‡R` divRx
Rqbe wewe
‡gvt Avãyi iv¾vK
AvwRRyb bvnvi
‡gvt Kvgvj †nv‡mb
mvgQyb bvnvi
‡gvt nvweeyi ingvb
wg‡mm †iv‡Kqv †eMg
‡gvt Avãyj-v‡nj Kvwd
Av‡bvqviv †eMg
g„Z Avãyj nvwg` miKvi
Av‡jqv nvwg` miKvi
‡gvt Avßve wgqv
‡gvQvt †Mvjvcx †eMg
‡gvt †nv‡mb
‡gvQvt AvQMvix †eMg
mybxj Kzgvi †mb
gvqv †mb
¯^M©xq j¶x bvivqb wek¦vm
Avkv ivbx wek¦vm
¯^vgx-‣Zgyi dvi“K Zzlvi
Rvnvb-Aviv gwR`
Page 43 of 467

21/02/1985
01/01/1982
24/03/1984
01/12/1981
20/12/1981
03/02/1982
20/01/1983
06/05/1981
13/11/1984
31/12/1985
07/01/1982
11/08/1982
08/07/1985
21/12/1981
20/12/1981
12/07/1981
01/09/1981
01/04/1983
07/12/1983
01/07/1984
11/12/1982
01/11/1982
02/12/1981
12/10/1981
23/10/1983
01/02/1981
24/11/1985
05/01/1983
12/04/1984
23/12/1982
26/09/1981
01/06/1981
10/01/1985
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

51420 ivwd Dj Kwig nvmvb
51421 ‡gvnv¤§` †mwjg AvK›`
51422 AvwZKv Lvbg
51423 ‡gvt wgR©v Rvgvb
51424 ‡gvt kwdKzj Bmjvg
51425 mv`xqv kvnbvR Lvbg
51426 mRxe ivq
51427 ‡gvt Avwid ieŸvbx
51428 dvinvbv BqvQwgb
51429 nvmvb †gvt †gv¯ZvwdRyi
ingvb
51430 ‡gvt gwbi †nv‡mb
51431 ‡gvt Beªvnxg
51432 ZvbwRjv †P․ayix
51433 ‡gvt dvi“K †nv‡mb
51434 ‡ivgvbv Avd‡ivR
51435 AvwLbyi †eMg
51436 ‡gvnv¤§` Avigvb cvVvb
51437 ‡gvt mv`vr nvmvb
51438 ‡gvt byi Bmjvg
51439 ‡gvt bRi“j Bmjvg
51440 ‡gvt mvw``yi ingvb
51441 mygb P›`ª †cvÏvi
51442 ‡gvt gvK`yayi ingvb
51443 uRy‡jLv BqvQwgb
51444 ‡gvt AvwZKzj Avjg
51445 ‡gvt †Mvjvg ieŸvbx
51446 ‡ivKby¾vgvb
51447 uRvgvj †nv‡mb
51448 kwdKzj Bmjvg wicb
51449 ‡gvnv¤§` Rvwn` Avjg
51450 ‡gvt iwdKzj Bmjvg
51451 wkwib Av³vi
51452 ‡gvt Avqye Avjx

‡gvt bvwmi DwÏb
nvmbv †nbv †eMg
‡gvt Avãyj gv‡jK AvK›`
Rvnvbviv †eMg
AvwZqvi ingvb gyÝx
Rvnvbviv †eMg
‡gvt wgR©v wMqvm DwÏb
eKzjv LvZzb
‡gvt gwgb †nv‡mb
‡gvQvt mywdqv LvZzb
Av.b.g. mvjvn DwÏb Lvb
kvgxg Aviv
mybxj P›`ª mvnv ivq
AwbZv ivbx mvnv ivq
‡gvt Avãyj evix
‡gvQvt dv‡Zgv LvZyb
g„Z Avãyj Iqv`y` Lvb
dwi`v LvZzb
‡gvt AvZvDi ingvb
‡gvQvt Avkivdzb bvnvi
Avãym †Qvenvb
b~iRvnvb †eMg
‡gvt BmgvBj
gyKzj †eMg
Kvgi“j nK †P․ayix
nvwmbv ggZvR
‡gvt gwbi †nv‡mb
‡Lv‡`Rv †eMg
wmivRyj Bmjvg L›`Kvi
D‡¤§ Kzjmyg
‡gvt iwdKzj Bmjvg
dwi`v †eMg
‡gvnv¤§` Avãyj nvwg`
cvVvb
‡gvQvtdvi“K
†Rvmbv†gvRv‡¤§j
†eMg nK
‡gvt
Rvnvbviv
‡gvnv¤§` Avjx
R‡e`v †eMg
‡gvt Avãym mvËvi
†gvQvt iv‡eqv LvZzb
‡gvt jyrdi ingvb
‡gvQvt wd‡ivRv LvZzb
g„Z b‡M›`ª bv_ †cvÏvi
‡gbKv †cvÏvi
Avãyi iv¾vK
Av‡bvqviv †eMg
‡gvt Avãyj Rwjj wgqv
wg‡mm †gv‡bvqviv †eMg
g„Z †gvt m`iDÏxb †gvj-v
wRwibv †eMg
‡gvt gwQi DwÏb
‡gvQvt †gv‡n‡Qbv †eMg
‡gvt Avjx AvKei
‡gvQvt iwngv LvZzb
Avkivd Avjx
Rvwgjv Av³vi
g„Z b~i“j Bmjvg
‡kdvjx Bmjvg
‡gvnv¤§` Rvnv½xi Avjg
dwRjZ Avjg
‡gvt ZvRyj Bmjvg
kvgmyb bvnvi †eMg
g„Z †Mvjvg †gv¯Zdv
D‡¤§ Kzjmyg
‡gvt Av‡j-K Avjx wek¦vm
b~iRvnvi †eMg
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10/01/1983
01/01/1983
10/10/1983
12/05/1982
18/10/1982
24/11/1984
05/04/1985
01/01/1983
26/07/1983
01/11/1986
01/01/1982
20/10/1983
08/01/1983
15/01/1984
16/02/1984
28/02/1985
11/06/1982
13/09/1985
03/02/1983
02/08/1982
16/09/1982
01/07/1984
01/01/1982
01/01/1982
01/07/1981
28/02/1983
21/06/1981
30/12/1985
05/04/1981
21/06/1984
20/09/1984
15/01/1982
04/09/1982
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(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

51453 ‡gvt Zvbfxi nvmvb
51454 ZvQwjgv †eMg
51455 iv‡Rk eo–qv
51456 myyeªZ †`ebv_
51457 wZjK P›`ª eg©b
51458 cÖÁv jvebx mvnv
51459 wmivRyj Bmjvg
51460 ‡gvt bvw`g
51461 ‡gvt ivwLDj Av‡e`xb
51462 Avey `vD` †gvj¨v
51463 ‡gvt †mv‡nj gvngy`
51464 mRxe gnvRb
51465 ‡gvnv¤§v` Avãyj Avjxg
51466 ‡kL meyR
51467 ‡gvt gwbi †nv‡mb g„av
51468 ‡gvt Ave`yi ingvb
51469 ‡gvt †gvkwdKzi ingvb
51470 Gg.Gg.G.Rvwgj
miKvi
51471 ‡gvnv¤§` mvLvIqvZ
†nv‡mb
51472 ‡gvt †gv¯ZvwdRyi
ingvb
51473 ‡gv †Z․wn`D` †`․jv
51474 ‡gvQvt ‡ivKmvbv
Avd‡ivR
51475 ‡gvt kvgxg †nv‡mb
51476 ‡gvt Aveyj evkvi
51477 weDwU AvLZvi
51478 ‡gvt Lvqi“j nvwee
51479 ‡gvt g‡bvqvi“j Bmjvg
51480 mvjvnDwÏb gvmyg
51481 ‡gvt Avãyj-vn Avj gvgyb
51482 ‡gvt gwbi“j Bmjvg
51483 ‡gvt kwn`y~i ingvb
51484 ‡gvt mvwgD¾vgvb
51485 kvigxb AvLb

‡gvt bvwmi DwÏb Kwei
Lv‡j`v ‡eMg
‡gvt Zwdj DwÏb
jyrdbbvnvi †eMg
g„`yj eo–qv
SY©v eoyqv
‡Mvcvj †`ebv_
nxiv ivbx †`ebv_
`xb‡gvnb eg©b
kvwšZ ivbx †`ex
g`b †Mvcvj mvnv
evbx mvnv
iBQ DwÏb
Rûiv Av³vi
g„Z †gvt AvIjv` †nv‡mb
‡gvQv¤§r †Lv‡`Rv †eMg
g„Z Rqbvj Av‡e`xb
kvigxgv AvKZvi
&Avt Mddvi †gvj¨v
gwZqv †eMg
b~i ‡gvnv¤§`
nvQbv †nbv
bvivqb gnvRb
mywgZv gnvRb
‡gvnv¤§v` mvËvi gvZzeŸvi
AvwQqv †eMg
‡gvt Avãyj ReŸvi
‡Rmwgb Av³vi
‡gvt gwZqvi ingvb g„av
‡gvmvt Av‡bvqviv †eMg
‡gvt kvn Avjg AvKb
iwngv †eMg
‡gvt wRj-yi ingvb
‡gvQvt bvwQgv evby
‡gvt bv‡qe Avjx miKvi
g‡bvqviv †eMg
nvRx †gvt †mvjvqgvb
dv‡Zgv †mvjvqgvb
‡gvt †bqvgZ †nv‡mb
‡gvQvt Av‡jqv †eMg
‡gv knx`yj-vn
kvgmybvœ nvi
‡gvt AvbQvi“j nK
wg‡mm Rvwn`v evby
‡gvt †gvkvid †nv‡mb
Rvnvbviv †eMg
‡gvt †QviZ Avjx
D¤§‡Z†bœQv
BbœQ Avjx
gwiqg †eMg
‡gvt Avãyj Lv‡jK
Qv‡jnv †eMg
‡gvt ew`D¾vgvb
‡gvQvt mwLbv LvZzb
Gm.G. mvjvg
‡gvQvt wkDwj mvjvg
‡gvt BmgvBj †nv‡mb
‡gvQvt gv‡R`v †eMg
‡gvt Rûi“j nK
gv‡jKv Rvnvb
‡gvt Avey mvB` cÖvgvwbK
‡gvQvt bvRi wewe
‡gvt Avãyj gwR`
g„Z †gvQvt kvgxg Aviv
‡gvt Avãyj nvB AvLb
gwR©bv †eMg
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16/10/1984
27/09/1982
13/08/1981
02/10/1982
07/04/1981
15/08/1982
28/12/1981
31/12/1979
05/10/1984
01/01/1983
01/11/1981
02/05/1982
20/10/1983
07/07/1984
13/08/1982
01/01/1980
11/01/1985
01/09/1985
31/12/1981
07/03/1983
12/10/1983
15/04/1981
06/02/1985
22/11/1982
01/12/1983
27/11/1983
01/01/1982
03/08/1983
30/06/1983
05/01/1985
25/05/1982
01/01/1984
01/07/1983
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প্রোর্থী নোম
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

51486 Avãym mvjvg L›`Kvi
51487 Avey mvC` †gvt
MvIQvj AvRg
51488 my‡eva P›`ª `vm
51489 bvRbxb bvnvi wjgv
51490 knx`yj Bmjvg
51491 ‡gvt kvgQyj Kwei
51492 ‡gvt ivRy Avng`
51493 ‡kL gwkKzi ingvb
51494 ‡gvt †mwjg cvi‡fR
51495 ‡gvt gwbi“¾vgvb
51496 ‡gvt kvnRvnvb
51497 ‡mv‡nj Avn‡g`
51498 D¾j e¨vbvR©x
51499 ‡gvt wmivRyj Bmjvg
51500 KvwbR dvwZgv
51501 ‡gvt gvneyeyi ingvb
51502 ‡gvt nvweeyi ingvb
51503 ‡gvt Ave`yj Lv‡jK
51504 weRb Kzgvi Nivgx
51505 ‡gvt ivwRDi ingvb
51506 kixd Avwe` myjZvb
51507 ‡gvt Avwidzj Bmjvg
51508 ‡gvt byi †nv‡mb
51509 ‡Rvev‡q` †di‡`․m
51510 ‡gvt m‡ivqvi †nv‡mb
51511 ‡gvt iv‡k`yj Bmjvg
51512 Kvgi“b bvnvi
51513 ‡gvt †mv‡nj ivbv
51514 ‡gvt Avkv`~ib~i miKvi
51515 Gm.Gg.mvgmyj Avjg
51516 ‡gvnv¤§` Avjx miKvi
51517 kvn †gvt kvwKj
51518 ‡gvnv¤§` Ryev‡qi Avn‡g`

Rwni DwÏb
mv‡iRv †eMg
‡gvt Aveyj Kv‡kg
¸jkvb Aviv †eMg
mybxj P›`ª `vm
eyjeyjx ivbx `vm
‡gvt bRi“j Bmjvg
g‡bvqviv LvZzb
Rv‡Ki †nv‡mb
dv‡Zgv †eMg
‡gvt gwR` cÖvgvwbK
‡`‡jvqviv †eMg
‡gvt Avãyj Mwb
‡gvQvt †iv‡Kqv †eMg
‡Mvjvg mv‡ivqvi †kL
‡nvm‡b Aviv †eMg
‡gvt Avãyj gwR`
cvifxb myjZvbv
‡gvt Bgivb †gvoj
‡gvQvt ‡Lv‡`Rv †eMg
‡gvt Avwgi †nv‡mb
‡gvQvt Qv‡jnv †eMg
Avãyj Rwjj
w`ji“ev †eMg
kvwšÍ iÄb e¨vbvR©x
w`cxKv ivbx e¨vbvR©x
‡gvt byi“j Bmjvg MvRx
mv‡R`v Bmjvg
giûg nvQvbvZ wgqv
Av‡gbv LvZzb
Ave`yj jwZd
g‡bvqviv †eMg
‡gvt kwid DwÏb
‡gvQvt nvwPbv †eMg
‡gvt †mvnive †nv‡mb
‡gvQvt Lvw`Rv †eMg
ivg KvwšÍ Nivgx
‡R¨vrmœv ivbx `vm
cvbRve DÏxb Avn‡g`
wg‡mm dv‡Zgv †eMg
kixd Aveyj †nv‡mb
Av‡qkv wmwÏKv
‡gvt Avjg †gvj-v
‡gvQvt †i‡eKv bvnvi
‡gvt wmivR DwÏb
‡Kqviv †eMg
G.‡K.Gg.QwjgDj-v
‡Lv‡`RvLvZzb
‡gvt Avãym mvgv` miKvi
A‡j`v LvZzb
‡gvt Avãyj evKx wej-vn
‡gvQvt Av‡jqv cvifxb
‡gvnv¤§` kvn Avjg
dv‡Zgv Avjg
Ave`yj gv‡R` g„av
mvnvbviv †eMg
‡gvt Avãyj AvDqvj miKvi
‡eMg `wiqvb~i
‡gvt wmivRyj Bmjvg
‡gvQvt mvjgv †eMg
‡gvt Avãyj ReŸvi miKvi
wiwRqv ReŸvi
‡gvt Avãyj gwR`
‡gvQvt mv‡R`v LvZzb
g„Z Ave`yj gwR`
kvnviv LvZzb
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10/01/1982
01/09/1986
04/01/1983
20/10/1986
01/08/1981
14/05/1986
26/11/1983
12/11/1981
09/08/1982
30/11/1982
03/04/1984
31/03/1984
04/01/1982
26/08/1982
01/05/1983
01/07/1984
06/03/1983
25/12/1982
24/12/1983
06/11/1983
27/12/1981
25/12/1983
08/03/1982
16/12/1985
28/11/1981
30/06/1983
03/09/1986
01/02/1982
31/12/1987
31/12/1983
11/04/1982
30/12/1982
25/06/1984
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

51519 ‡di‡`․mx †eMg
51520 g‡bvR Kzgvi miKvi
51521 ‡gvt RvwKi †nv‡mb
51522 ‡gvt †Z․wn`yj nK
51523 ‡gvnv¤§` kwdKzj Bmjvg
51524 R¨vwbdvi kvnvbvR
51525 KwbKv `vm
51526 ‡gvQvt mvwdqv Av³vi
51527 jxjv Av³vi
51528 ‡gvt †mvnvM wgqv
51529 ‡gvt †Z․wn`yj nvmvb
51530 fevb›` miKvi
51531 ‡gvt †gvL‡Q`yi ingvb cybyœ
51532 Rq‡`e †`ebv_
51533 ‡gvt ivRxe nvmvb
51534 ‡gvt bRyi“j Bmjvg
51535 ‡gvt nvwdRvi ingvb
51536 ‡K.Gg ZvbwRjyi ingvb
51537 kvnvbvZzR †Rvniv jybv
51538 ‡gvt mwdKzj Bmjvg
51539 ‡gvmv¤§r wkwib myjZvbv
51540 G.Gg.Rvwn`yj Bmjvg
51541 bRi“j Bmjvg
51542 ‡gvt gwbi“j Bmjvg
51543 nvwdRv Av³vi
51544 ‡gvt Ave`yj-vn Avj gvgyb
51545 AvKZvi †nv‡mb
51546 ‡gvt Avkivdzj Avjg f~Tv
51547 mwdKzj Bmjvg
51548 ‡Z․wn` gvngy`
51549 ‡gvt RvwKDj nvmvb
51550 wecb Kzgvi mvnv
51551 wbiƒcg Kzgvi wek¦vm

bvRg~j û`v
wejwKm †eMg
g„Zz¨Äq miKvi
AviwZ ivbx miKvi
Gg G Kv‡kg
‡Rvniv †eMg
g„Z kvgmyj nK
AvKwjgv †eMg
‡gvnv¤§` Qvgv` gÛj
kvwšÍ †eMg
g„Z Zvev‡iK Avjx Lvb
bvRgyb bvnvi
¯^vgx t Ag„Z jvj `vm
exbv `vm
¯^vgxt †gvt mvBdzj-¨vn
Av‡bvqviv †eMg
Aveyj Kvjvg mi`vi
nvwm †eMg
‡gvt †Mvcvj Bw`ªm
gwR©bv †eMg
‡gvt kvgQyj Avjg Lvb
g‡bvqviv †eMg
B›`yf~lb miKvi
Kvbbevjv miKvi
myjZvb Avn¤§`
RvwKqv myjZvbv
D‡c›`ª P›`ª †`ebv_
‡iby †`ebv_
‡gvt †`‡jvqvi †nvmvBb
Avqkv †eMg
‡gvt evnv`~i Avjx
nvwg`v †eMg
giûg AvKevi †nv‡mb
giûg iwk`v LvZzb
Lvb gynvt jyrdi ingvb
wg‡mm AvwQqv †eMg
myjZvb gvngy`
‡R¨vrmœv gvngy`
‡gvt AviR Avjx
‡Lv‡`Rv †eMg
¯^vgx †gvt wgRvbyi ingvb
jwZdzb †bQv jvBjx
‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb
mvwn`v LvZzb
g„Z- nvwiQ wgqv
g„Z-iwgRv LvZzb
g„Z-‡gvt BmnvK Avjx
wg‡mm dv‡Zgv †eMg
Gm Gg nvwdRyi ingvb
i“wegv Av³vi
g„Z-‡Mvjvg imyj
‡kdvjx LvZzb
AvjZve †nv‡mb
Av‡bvqviv †eMg
‡gvt kvn‡bvqvR f~Tv
jyrdv †eMg
‡gvt Avãyj nvB
wg‡mm dwRjv LvZyb
‡gvt Avãyj Rwjj
byi“bœvnvi †eMg
‡gvt Avãyj evix
‡gvQvt Ave`xb Rqbe
n‡i›`ª bv_ mvnv
‡kdvjx mvnv
wbiÄb wek¦vm
UyKz ivbx wek¦vm
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06/11/1982
16/12/1984
01/01/1987
01/11/1983
07/05/1987
31/10/1983
04/04/1982
20/12/1982
16/10/1985
04/04/1984
02/01/1985
04/01/1982
02/10/1983
13/04/1981
14/12/1982
18/02/1982
15/12/1982
01/11/1982
16/02/1982
09/09/1984
31/12/1981
14/11/1983
11/03/1983
04/07/1981
10/01/1983
15/01/1984
31/12/1984
01/06/1984
31/12/1982
07/11/1980
03/12/1985
18/06/1982
11/06/1982
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(২)

(৩)

(৪)

(৫)

51552 ‡gvt Avkivdzj Bmjvg
51553 gvm` †iRv
51554 ‡gvt †g‡n`x nvmvb
51555 ivgK…ò mvnv
51556 Zb¥q †Nv¯^vgx
51557 ‡gvt Avey `vD`
51558 ‡gvQvt wibv bvmwib
51559 ‡gvt nvwg`yj Bmjvg
51560 Avj Avgxb gwj-K
51561 ‡gvnv¤§` Av‡bvqvi Kv‡`i Lvb
51562 byi †gvnv¤§`
51563 ‡gvt wbqvgy~j nK
51564 ‡gvt Avkivdzj Avjg cÖavb
51565 cÖkvšZ Kzgvi f`ª
51566 `xcvb›` Kg©Kvi
51567 Avey Zv‡ni
51568 ‡gvt iwdKzj Bmjvg
51569 ‡gvt Rûi“j Bmjvg
51570 gvneyeyi ingvb
51571 ‡gvt nvweeyj Avnmvb
51572 ‡gvt Avwidzj Bmjvg
51573 Gm Gg †evinvb DwÏb
51574 gBbyj Bmjvg
51575 ‡gvt Avãyyj Lv‡jK
51576 iv‡eqv emix
51577 we Gg ZvmwKb-Dm-mv‡jnxb
51578 wmdvZ kvnjv
51579 ‡`‡jvqvi †nv‡mb
51580 ‡gvt kwidzj Bmjvg
51581 ‡gvt BmgvBj †nv‡mb
51582 wicb K…ò mvnv
51583 ‡gvt gyikx` Avjg
51584 ‡gvt gv‡R`yj Bmjvg

‡gvt Rg‡mi Avjx
‡gvQvt cix evb
g„Z-R‡e` Avjx
‡gvQvt AvwQib †bQv
Ave`yj Kvw`i wgqv
mv‡jnv LvZzb
¸iƒc` mvnv
Awbgv ivbx mvnv
Avb›` †gvnb †Nv¯^vgx
wgbZx †Nv¯^vgx
‡gvt †Mvjvg †gvK‡Q` mvbv
‡iv‡Kqv LvZzb
‡gvt Rvnv½xi †nv‡mb
wg‡mm iIkb Aviv ‡eMg
‡gvt †Mvjvg Kv‡`i †kL
‡gvQvt K‡gjv LvZzb
Avgxi Avjx gwj-K
‡eMg Rvwgi“b †bQv
‡gvnv¤§` Kwdj DwÏb Lvb
‡iv‡Kqv †eMg
‡gvt Avjx Av¾g
‡kdvjx †eMg
‡gvt wRj-yi ingvb
‡gvmvt byi“b bvnvi †eMg
‡gvt iwdKzj Bmjvg cÖavb
‡gvQvt Av‡jqv †eMg
wbg©j eib f`ª
Kj¨vYx f`ª
wbZ¨vb›` Kg©Kvi
ixbv ivbx Kg©Kvi
Aveyj nv‡mg
Rvnvbviv LvZzb
‡gvt iZb Avjx wgqv
‡gvmvt byiRvnvb †eMg
‡gvt Gjvnx eKm
‡Rvnyiv †eMg
g„Z- Rqbvj Av‡e`xb
AvidvZzb †bQv
‡gvt kv‡n` Avjx
Av‡bvqviv †eMg
‡gvt AvjvDwÏb gÛj
‡gvQvt Avmgv †eMg
‡gvt Aveyj Lv‡qi
‡gvQvt mvBdzb bvnvi
g„Z ‡gvm‡jg Avjx Lvb
wcqviv †eMg
‡gvt Lwjjyi ingvb
wg‡mm iwngv †eMg
G †K Gg gwbi“j Bmjvg
‡gvQvt Av‡jqv LvZzb
‡gvt Avey Zv‡ni wek¦vm
‡ivKmvbv †eMg
Ave`ym mvgv`
‡mwjbv Rvnvb evby
Avãyyj AvDqvj
Rûiv LvZzb
Avn‡¤§` Avjx AvK›`
‡gvQvt mwLbv LvZzb
‡gvt Bwš¿myi ingvb
Avqkv Lvbg
iex›`ª bv_ mvnv
Kj¨vbx mvmv
‡gvt Avng` Avjx mi`vi
mv‡R`v †eMg
‡gvt gdQvi Avjx
‡gvQvt wd‡ivRv †eMg
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06/08/1983
02/05/1982
30/12/1983
31/12/1983
01/03/1983
20/12/1981
16/07/1982
20/10/1983
05/04/1982
30/06/1981
05/10/1986
20/05/1983
03/02/1988
01/10/1981
08/10/1983
15/11/1986
10/03/1984
20/03/1984
07/01/1983
08/08/1984
31/12/1979
16/02/1985
15/09/1983
28/12/1982
12/01/1984
01/08/1983
04/10/1984
22/10/1984
05/04/1982
30/06/1982
18/08/1983
09/06/1982
05/09/1981
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(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

51585 ‡gvt kvwnbyi ingvb
51586 ‡M․Zg ivq
51587 ‡gvt mvC` Av‡bvqvi
51588 AwmZ eiY wek¦vm
51589 ‡gvt gvmy` ivbv
51590 Avj gvgyb Ai iwk`
51591 kwdKzj Bmjvg
51592 bvwdRv Avdixb
51593 Avdmvbv †eMg
51594 ‡gvt bvRg~j Kwei
51595 ‡gvt Ave`yj nvwg`
51596 ‡gvt RvwKi †nv‡mb ivbv
51597 nvivab P›`ª `vm
51598 Puv` myjZvbv
51599 ivwk`v cvifxb
51600 Zvw¤§ Avn‡g`
51601 ‡gvt Kvwieyj Bmjvg
51602 mwÄe Kzgvi wmsn
51603 ‡gvt Rvwgiyj Bmjvg
51604 ‡gvt †Mvjvg kvnxbyi
51605 g‡bvqvi †nv‡mb Lvb
51606 ¯^iwRr Kzgvi †Nvl
51607 ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb
51608 L›`Kvi gvi“d ingvb
51609 iv‡k`yj ZvjyK`vi
51610 ‡gvt wgivR †nv‡mb
51611 ‡gvt wgRvbyi ingvb
51612 ‡gvnv¤§` Avjx
51613 ‡gvt gwkDi ingvb
51614 niwlZ Kzgvi gÛj
51615 ‡gvt Rwni“j Bmjvg
51616 ‡gvnv¤§` evnvDwÏb †gvj-v
51617 ‡gvt bvwRg DwÏb

g„Z-‡gvt Avwgb DwÏb
‡gvQvt mwLYv LvZyb
Avb›` Kzgvi ivq
j¶x ivq
Avnv¤§` Avjx
g‡bvqviv †eMg
hZx›`ª bv_ wek¦vm
kvwšZ ivbx wek¦vm
‡gvt dinv` †nv‡mb
‡gvQvt gvqv LvZzb
GKivg~j nK
nv‡Riv †eMg
&bCg DwÏb
Av‡gbv †eMg
‡gvt Rvnvb eeK
iv‡eqv Rvnvb
‡gvt bi“j Avwgb
mv‡niv †eMg
‡gvt Ave`yj gwZb
‡gvQvt mvgmyb bvnvi
‡gvt Ave`ym mvgv`
nvwg`v LvZzb
‡gvt Avwgi †nv‡mb
wg‡mm Rvnvbviv myjZvbv
ivLvj P›`ª `vm
fvby ivbx `vm
‡gvt nviyb Ai iwk`
b~iRvnvb †eMg
‡gvt e`i DwÏb
nvwPbv LvZzb
kvgQywÏb Avn‡g`
Lvw`Rv
‡gvt Ave`yj jwZd
‡gvQvt Rqbe †bQv
g„Z-ivLvj P›`ª wmsn
Aäjx ivbx wmsn
‡gvt KIQvi gyÝx
nvwg`v LvZzb
‡gvt †Mvjvg †gv¯Zdv
mywdqv LvZzb
‡gvt Ave`yj nvwKg Lvb
iwngv Lvbg
evbxKvšZ †Nvl
cyZzj ivbx †Nvl
‡gvt nvweeyi ingvb
g„Z-Av‡bvqviv LvZzb
L›`Kvi wgRvbyi ingvb
L›`Kvi nvwQbv Av³vi
g„Z-Avjv DwÏb ZvjyK`vi
g‡bvqviv †eMg
‡gvt Ave`yj Lv‡jK
‡gvQvt mwnjv †eMg
‡gvt AvKgj †nv‡mb
‡gvQvt Kwnbyi LvZzb
‡gvt †g‡Qi Avjx
‡gvmvt gvweqv †eMg
‡gvt Avãyj Mdzi
wg‡mm gwiqg Av³vi
evey jvj gÛj
Dlv ivbx gÛj
‡gvt mvBdzj nK
‡invbv
‡gvt Avvey †bvgvb †gvj-v
Avqkv †eMg
‡gvt BDbyQ Avjx
Rv‡q`v
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11/06/1982
08/09/1981
19/08/1986
08/04/1981
01/09/1982
05/02/1982
01/01/1983
09/12/1984
04/12/1984
15/11/1982
15/05/1984
31/12/1981
01/01/1982
01/01/1983
05/05/1983
23/10/1983
05/06/1983
08/11/1983
01/02/1986
31/12/1983
15/12/1981
01/01/1984
25/10/1981
22/11/1984
10/07/1981
04/01/1983
30/12/1981
17/04/1981
01/06/1983
15/11/1981
15/12/1982
09/01/1983
01/12/1983
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(২)

(৩)
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51618 ‡gvt ZvwiKyj Bmjvg
51619 Avmv`y¾vgvb AvKvk
51620 ZvbwRbv ingvb
51621 gxi †ivgvbv Avd‡ivR
51622 ‡gvnv¤§` Rvwn`yj nK
51623 ‡gvt Bgvg KvRx
51624 ‡gvj-v mvBdzwÏb Avn‡g`
51625 eveyj cuv‡o
51626 ‡gvt gvngy`yj nvmvb
51627 wm×v_© Kzgvi emvK
51628 evmy‡`›`ª ivq
51629 ‡gvt mvBdzwÏb †Mqvm
51630 ‡gvt Ave`yj Avjxg
51631 ‡gvt gnxZzj Bmjvg
51632 ‡gvmvt kvgmyi bvnvi
51633 wjwcKv ivbx mvnv
51634 mvjvDw&Ïb Avn‡g`
51635 GBP Gg wbRvg-Dj gyjK
51636 ‡gvt Avkªivdz¾vgvb
51637 ‡gvt wmivRyj Bmjvg
51638 ‡gvt ivwRDi ingvb
51639 myezªZ ¸n
51640 ‡gvt Puvb wgqv
51641 Awg‡Zvl Kzgvi gÛj
51642 ‡gvt Avkivdz¾vgvb
51643 ‡gvnv¤§` Ave`yyj-vn Avj gvgyb
51644 ‡gvt †njvj DwÏb
51645 ‡gvt iwdKzj Bmjvg
51646 ‡gvnv¤§` Rqbvj Av‡e`xb
51647 ‡kL Avnmvb DwÏb Avn‡g`
51648 Kj¨vY cÖmv` cvj
51649 ‡R¨vwZg©q ivq
51650 gwbiv myjZvbv

‡gvt gÄyi †nv‡mb †gvj-v
iv‡eqv †eMg
‡gvt AvBqy †nv‡mb
kvwn`v LvZzb
mwn`yj Bmjvg
wkwib AvLZvi
gxi †Mvjvg wKewiqv
Lv‡j`v Lvbg
‡gvnv¤§` byiƒj nK
Rvnvbviv †eMg
‡gvt Avkªvd Avjx
gwR©bv †eMg
‡gvj-v kvgmywÏb Avn¤§`
nvwmbv †eMg
iex›`ª bv_ cuv‡o
kex †`ex
g„Z-gvneyei ingvb
‡gvQvt iv‡k`v LvZzb
mx‡Zk Kzgvi emvK
eÜbv emvK
‡gvnb P›`ª ivq
‡ivwnbx ivq
‡gvt Rqbvj Av‡e`xb
mv‡jnv LvZzb
‡gvt †Mvjvg †gv¯Zdv
Av‡jgv †gv¯Zdv
cÖh‡Zœ-‡gvt gCb DwÏb Avnv‡¤§`
‡gvQvt Zv‡niv Avn‡¤§`
‡gvt ïKzi gvgy` wgqv
‡gvQvt jvj fvby
ivg K…ò mvnv
AviZx ivbx mvnv
‡gvt Avmjvg Avjx
‡gvmvt mv‡j‡n`vbyi
‡gvt †n`v‡qZ Dj-vn
‡gvmvt †gvZvnviv †eMg
‡gvt kwn`yj-vn
‡i‡eKv myjZvbv
‡gvt nvmvb Avjx
‡gvQvt †nvm‡bqviv †eMg
‡gvt †Kvev` Avjx
‡gvQvt iIkb Aviv †eMg
wek¦bv_ ¸n
Qwe ¸n
‡gvt iRe Avjx Zvjy`vi
nvmbv evby
cvMj P›`ª gÛj
wbnv ivbx gÛj
‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb gÛj
‡gvQvt Znwgbv †eMg
‡gvt Ave`yj nvB miKvi
kwidv Av³vi
‡gvt Zwgi DwÏb
‡gvQvt Lv‡j`v †eMg
‡gvt i“¯Zg Avjx
Ry‡jLv Av³vi
‡gvnv¤§` †ivKb DwÏb
mv‡jnv †eMg
†kL †njvj DwÏb Avn‡g`
gvngy`v Av³vi
mywLj P›`ª cvj
Ac©bv ivbx
Kgjv KvšZ ivq
RqšZx ivbx ivq
Avey nvmvb †gvnv¤§` mvB`
mywdqv †eMg
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19/08/1982
31/12/1984
10/09/1982
06/08/1984
25/08/1982
13/08/1982
30/06/1981
31/12/1984
22/11/1984
22/08/1985
15/01/1983
12/08/1983
07/11/1982
09/01/1985
08/10/1984
09/10/1985
28/04/1984
20/06/1982
01/10/1981
11/01/1982
06/06/1982
25/10/1985
10/05/1981
03/10/1984
05/07/1982
01/11/1983
07/09/1982
25/10/1982
20/12/1982
29/05/1985
31/12/1986
10/03/1985
31/12/1984
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51651 wec-e Kg©Kvi
51652 QvweKzb bvnvi
51653 Ggivb †nv‡mb
51654 ‡gvt Rwni“j Avjg
51655 ‡gvt AvÄy g‡bvqviv
51656 ‡gvt Avwidzj Bmjvg
51657 ivR Kygvi cvj
51658 ‡gvt Avãyj AvwRR
51659 ‡gvRv‡¤§j nK
51660 ‡gvt nvwee dinv` Avjg
51661 ‡gvnv¤§` gwkDi ingvb
51662 cÖdzj- Kzgvi cvj
51663 ‡gvt mvbvDj-vn dvi“Kx
51664 ‡gvt gvneyeyi ingvb
51665 mZ¨wRr †evm
51666 †gvnv¤§` mvBdzj Bmjvg
51667 axivR Kzgvi ivq
51668 gynv¤§` Qvw`Kzi ingvb
51669 Gm byi †gvnv¤§`
51670 ‡gvt AvjZvd †nv‡mb
51671 Avj gvmy` wek¦vm
51672 ‡gvt †iRvDj Kwig
51673 ‡gvt wRqvDi ingvb
51674 ‡gvt mvBdzi ingvb
51675 ‡gvt †gvQqveyi ingvb
51676 eweZv ivbx
51677 ‡gvnv¤§` b~‡i Avjg
51678 kvgxg †P․ayix
51679 KvRx mvBdzÏxb
51680 ‡gvt Avj-Avwgb
51681 ‡gvt nvwmbyi ingvb
51682 Avkivdzj Avjg wU‡Uv
51683 ‡gvmvt gvwnbyi Av³vi

g„Z-`ki_ Kg©Kvi
Avkv jZv Kg©Kvi
Ave`yj Kvw`i
jwZdv AvKZvi
‡gvt BmgvBj †nv‡mb
byi“bœvnvi †eMg
‡gvt nvweeyi ingvb f~Bqv
‡gvQvt Qv‡jnv †eMg
‡kL Ave`yj AvwRR
‡gv‡gbv †eMg
‡gvt `yjvj wgqv
‡eMg Av‡bvqviv
wbgvB P›`ª cvj
Avbœv ivbx cvj
‡gvt †mvnive Avjx
‡gvQvt Av‡e`v LvZzb
Av°vQ Avjx cÖvs
nvQbv †eMg
‡gvt Avbmvi Avjx
‡gvQvt dv‡Zgv LvZzb
‡gvnv¤§` Avãym meyi
‡g‡ni“b wbmv
hyMj P›`ª cvj
MxZv ivbx cvj
‡gvt gwRei ingvb
kvgmyb bvnvi †eMg
‡gvt †Mvjvg ieŸvbx
‡gvQvt †mwjbv Av³vi
m‡šZvl Kzgvi †evm
m‡jvKv †evm
nvwbd Avjx
mywdqv †eMg
kZivg ivq
mvweÎx ivbx ivq
gynv¤§` Aveyj †nv‡mb
mvwdqv †eMg
ewQi DwÏb miKvi
ivweqv LvZzb
Avt iwk` nvs
ggZvR †eMg
‡gvt nv‡iR Avjx wek¦vm
‡iv‡Kqv †eMg
‡gvt Ave`yj Kwig
‡gvQvt myivBqv †eMg
‡gvt gK‡Q` Avjx †gvj¨v
iwngv †eMg
‡gvt Avwmi DÏxb
‡gvQvt mywdqv †eMg
g„Z †gvt AvwZqvi ingvb
gwbKv bvnvi
webq P›`ª mvnv
‡ejx ivYx
‡gvt Avãyj ev‡Zb
D‡¤§ Kzjmyg
gvneyeyi ingvb
kvnx`v LvZzb
KvRx Aveyj nv‡kg
KvRx iIkb nv‡kg
‡gvt bRi“j Bmjvg
‡gvQvt AvKwjgv LvZzb
‡gvt wmivRyj nK
‡gvQvt nvwmbv †eMg
‡gvnv¤§` dRjyj nK
ggZvR †eMg
Gm.Gg.IevB`yi ingvb
gvndyRv †eMg
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02/02/1983
25/10/1982
31/12/1982
07/03/1982
21/04/1979
20/03/1984
31/12/1981
01/05/1983
16/06/1984
25/11/1984
31/12/1985
01/06/1984
07/09/1987
30/12/1981
05/07/1981
01/08/1983
10/07/1981
16/11/1983
01/03/1984
25/12/1984
25/12/1984
18/08/1984
27/01/1983
15/08/1984
10/10/1982
14/11/1984
01/01/1982
01/04/1983
18/07/1982
09/10/1985
03/01/1985
31/12/1982
05/01/1984
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51684 Gd.Gg.kwdKzj Bmjvg
51685 ‡gvt nvweeyj-vn
51686 ‡gvt nvQbvBb
51687 ‡gvQvt †invbv myjZvbv
51688 ûgvqiv †eMg
51689 mxgv wek¦vm
51690 wRqvDi ingvb
51691 ‡gvt Ave~j ekvi
51692 KvRx Avš‘m mvjvg Zvwbqv
51693 mRxe mi`vi
51694 cÖ`y¨r Kzgvi evwiK
51695 ‡kvfb mvnv
51696 ‡gvnv¤§` Avwbmyi ingvb
51697 w`jviv ZvR evby
51698 iv‡eqv LvZzb
51699 ‡gvnv¤§` Avãyj evwK
51700 Avwgbyi ingvb
51701 ‡gvt Av&ãyj KzÏym
51702 ‡gvt †gv¯—dv Kvgvj
51703 ‡gvnv¤§` BKevj †nv‡mb fyuBqv
51704 ‡gvnvt kwdDj-vn
51705 ‡K.Gg.nvweeyj wKewiqv
51706 ‡gvQvt bvRbxb myjZvbv
51707 ‡gvt eRjyi ingvb
51708 AvkivKv †mwjg
51709 wgZvjx †`e
51710 ‡gvt AvwZqvi ingvb
51711 ‡gvt gvngy`yi ingvb
51712 Dwg© †`
51713 ‡gvt gvmy` ivbv cvi‡fR
51714 ‡gvt wZZzgxi ingvb
51715 ‡gvZvnvi †nv‡mb
51716 L,g, wmwÏKzi ingvb

‡gvt iwdKzj Bmjvg
dwi`v Bqvmwgb
‡gvt Avãyj Kv‡`i
ew`D¾vgvj †eMg
‡gvt †gvL‡jQyi ingvb
dv‡Zgv †eMg
‡gvt iRe Avjx
‡gvQvt nv‡Riv †eMg
‡gvnv¤§` nvwdR DwÏb
gwiqg †eMg
b„‡c›`ª bv_ wek¦vm
ivwÎ wek¦vm
g„Z gwReyi ingvb
‡gixqv †eMg
g„Z †bvqve †nv‡mb Lvb
g„Z nvwmbv †eMg
KvRx wgjb wgTv
KvRx †ibyqviv wgjb
wcÖqjvj mi`vi
cix ivbx mi`vi
cÖdzj- Kzgvi evwiK
kªxgwZ Qwe ivbx evwiK
wegj Kzgvi mvnv
mweZv gRyg`vi
g„Z Avãyi ingvb
ggZvR †eMg
ivqnvb gvndzR nK
‡gvmvt †bwmdv ZvR evby
¯^vgxt GwUGg mvbvDj nK
ivwngv †nv‡mb
‡gvnv¤§` Avã~j ev‡iK
g‡bvqviv †eMg
g„Z gbRyi“j †nv‡mb
‡iv‡Kqv nvmbv
‡gvt Avãyj Rwjj
‡gvQvt bvw`iv †eMg
‡gvt †m‡K›`vi Avjx gÛj
‡gvQvt byi Rvnvb LvZzb
gwbi Avn¤§` f~uBqv
nvmvb Aviv †eMg
Zd¾j Avng`
dwi`v †eMg
‡gvt ZvRyj Bmjvg Lvb
nv‡Riv LvZzb
¯^vgxt †gvt Avãyj gwgb
‡gvQvt iwngv LvZzb
‡gvt wmivRyj Bmjvg
wmwib Av³vi
g„Z gCbDwÏb †mwjg
‡nvm‡b Aviv †mwjg
wbevm P›`ª †`e
ixZv †`e
g„Z Av&ãym †mvenvb g&Ûj
‡gvQvÒ †g‡niRvb wewe
‡gvt †mvjvqgvb miKvi
‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg
wygwni Kzgvi †`
Qvqv ivbx †`
‡gvt Avãyj ReŸvi
‡gvQvt Avkivdzb †bmv
‡gvt gwkDi ingvb
nvwjgv †eMg
Avãyj ReŸvi
‡iv‡Kqv Lvbg
L,g, †Z․wdKzi ingvb
‡gvQvt Qv‡q`v LvZzb
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18/12/1983
20/12/1982
03/01/1983
02/10/1982
15/08/1982
06/09/1979
10/10/1981
28/06/1981
04/07/1982
07/01/1988
20/11/1981
28/11/1983
01/01/1985
25/10/1985
19/02/1983
08/08/1984
24/12/1982
20/06/1984
03/01/1983
01/06/1982
10/02/1983
12/10/1981
28/03/1983
10/09/1983
01/09/1983
25/12/1984
01/02/1982
15/09/1981
01/02/1983
08/08/1986
09/07/1984
01/03/1985
31/12/1981
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51717 G.wKD.Gg. †kv‡qe
51718 jvqjv kviwgb
51719 ‡gvt Avwei gvmy`
51720 ‡gvt mvBdzj-vn
51721 ‡gvQvt RvwKqv Rvnvb
51722 mvnviv Av³vi
51723 Av³vi †nv‡mb
51724 ‡gvt BKevj †nv‡mb
51725 ‡gvt Avjx AvKei
51726 Gg Gg wknve DwÏb
51727 ‡gvt Bgi“j nvmvb
51728 ‡gvt Avãyi iDd Lvb
51729 ‡gvdv‡¾j †nv‡mb
51730 Avmgv Dj ûmbv dv‡Zgv
RvbœvZzj †di‡`․m
51731 ‡gvt gwd`yj Bmjvg
51732 ‡gvt Kvgi“¾vgvb
51733 ‡gvt kvwKj †nv‡mb
51734 mycb©v ivbx miKvi
51735 gybgyb wek¦vm
51736 ‡g‡n`x nvmvb †P․ayix
51737 ‡Rmwgb Av³vi
51738 ‡gvt ‡mv‡nj ivbv
51739 ‡gvt bvRg~j û`v
51740 ‡gvt Avey Avãyj-vn Avj gymv
51741 ‡gvt Kvgi“j Avjg
51742 kvdvqvZ Rvwgj
51743 ‡gvt Kvgi“¾vgvb
51744 nwini ivq
51745 ‡gvt †bqvRyj nK
51746 ‡gvt AvdRvj †nv‡mb
51747 ‡gvt ivmy` ivbv
51748 ‡gvnv¤§` †n`v‡qZ Dj-vn
miKvi
51749 jvqjv nK

‡gvnv¤§` Avãyi iv¾vK
Rwgjv LvZzb
‡gvt kvnAvjg Lvb
Sobv †eMg
bwRi Avn‡¤§`
‡gvQvt QyivBqv LvZzb
‡gvt Avãyj gv‡jK
‡gvmv¤§vr Lvqi“‡bœQv †eMg
‡gvt Ave`yj wRqv`
‡gvQvt iIkbAviv †eMg
G.†K.Gg.wgRvbyi ingvb
Avweqv LvZzb
Av‡e` †ecvix
bweib †bQv
‡gvt bIqvevjx mi`vi
kixdv †eMg
‡gvt Ave`yi iwk`
gRwjkv LvZzb
‡gvt Ave`ym ï°yi wgqv
dv‡Zgv †eMg
‡gvt Bw`ªk Avjx
mv‡n`v LvZzb
‡gvt †nv‡mb Avjx Lvb
‡gvQvt cvbRvZzb bvnvi
Avt AvwRR nvIjv`vi
Av‡jqv †eMg
g„Z myjZvb Avjx
‡Lv‡`Rv †eMg
‡gvt mvgQywÏb mi`vi
g„Z †Kvwnbyi †eMg
‡gvt iwdKzj Bmjvg
ggZvR †eMg
‡gvt AvjgMxi wgqv
dvwngv Av³vi
¯^cb Kzgvi miKvi
D¾¡jv ivbx miKvi
Lykx †gvnb wek¦vm
ivby wek¦vm
wbRvg~j nK †P․ayix
nvwmbv †P․ayix
gxi Ave`y‡j gwR`
ivwRqv †eMg
‡gvt BRnvi Avjx
‡gvQvt mwLbv †eMg
‡gvt Avãyi iwk`
‡gvmv¤§r byi“bœvnvi LvZzb
‡gvt Avãym †mvenvb
‡gv‡bvqviv †eMg
g„Z wRqvDwÏb Avn‡g`
‡Kvwnbyi wniv
kwdKzi ingvb
Rvnvbviv †eMg
‡gvt gm‡jg Avjx gÛj
‡gvQvt †iv‡Kqv †eMg
g„Z iNyei ivq
Sb©v ivq
‡gvt mwn` Dj-vn Lvb
bviwMQ †nvm‡b Aviv
‡gvt Imgvb Avjx †gvj-v
‡gvQvt †mvbvfvb †eMg
‡gvt bRi“j Bmjvg
gwR©bv †eMg
‡gvnv¤§` nvi“b Ai ikx` miKvi
Qv‡jnv †eMg
‡gvt gwkDi ingvb
mvgmyb bvnvi fyuBqv
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21/12/1982
01/03/1985
25/11/1982
29/01/1984
01/01/1984
01/01/1984
03/09/1984
24/12/1983
10/08/1982
06/10/1979
02/01/1983
01/12/1981
02/02/1982
31/12/1982
06/02/1982
01/07/1982
01/11/1986
15/03/1982
27/01/1987
28/07/1982
03/07/1982
06/12/1981
15/01/1982
22/03/1982
09/06/1983
05/09/1984
25/11/1983
05/01/1982
20/12/1983
25/09/1983
24/10/1984
01/03/1985
16/10/1983
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51750 ivRxe Kzgvi `vm
51751 ‡gvt Avwgbyj Bmjvg
51752 ‡gvt kvgmyj Avjvg
51753 wg›Uz Kzgvi b›`x
51754 ‡gvt bvRg~j nK
51755 ‡gvt Avkvbyi ingvb kvn
51756 ‡gvt Avãyj †gv‡gb
51757 Drcj Kzgvi ivq miKvi
51758 gvi“d Rvnvb
51759 gynv¤§` gvwbK wgqv
51760 iex›` bv_ wek¦vm
51761 ‡gvt †g‡n`x nvmvb
wek¦vm
51762 Aveyj gybmyi †gvj-v
51763 ‡gvnv¤§` Avkivdzj nK
51764 gBbyj Bmjvg
51765 ‡gvQvt bvwmgv bvmwib
51766 ‡gvt Kvgi“¾vgvb
51767 gynv¤§` Rvnv½xi †nv‡mb
51768 RvbœvZ Aviv †di‡`․m
51769 ‡gvt ZvwiKzj Bmjvg
51770 AvwRRyj nK
51771 Kvgi“j nvmvbv
51772 kixdzj Bmjvg
51773 ‡gvt nvmvby¾vgvb
51774 ‡gvt †gv¯ZvwdRyi
ingvb
51775 wbwLj Pb&ª ewbK
51776 mÄq Kzgvi `Ë
51777 ‡gvt wjqvKZ †nvmvBb
51778 ‡gv Av&ãyi iv¾vK
51779 ‡gvt cvi‡fR ivqnv
51780 ‡Rvev‡qi Avng`
51781 ‡gvt mvB`~i ingvb
51782 mvqgv KvwbR

‡ngšÍ Kzgvi `vm
mweZv ivbx `vm
Avãyj jwZd nvIjv`vi
‡nvm‡b Aviv †eMg
‡gvt Ave`ym mvgv`
kvgQybvœ nvi
g‡bviÄb b›`x
mweZv b›`x
‡gvt dRjyj nK
g‡bvqviv Lvbg
‡gvt Avkivd Avjx kvn
nvwmbv †eMg
‡gvt Beªvwng †nv‡mb gÛj
dwi`v †eMg
`v‡bk P›`ª ivq miKvi
wKiY evjv ivq miKvi
g„Z gn¤§` †nv‡mb wkK`vi
byiRvnvb †nv‡mb
gynv¤§` gwbi“¾vgvb
b~iRvnvb Av³vi
‡Mvcvj P›`ª wek¦vm
Elv wek¦vm
‡gvt †Zvdv¾j †nvmv&Bb
wek¦vm
Av‡jqvknx`y
‡eMg
g„‡gvmvt
Z †gvnv¤§`
j-vn
g„Z †gv‡gbv LvZzb
‡gvt Bg`v`yj nK
jyrdv Bg`v`
‡gvt Avwgi“j Bmjvg
mvB`yb‡bQv †eMg
¯^vgx- †gvt †iRvDj
nvmvb
wiRxbv
‡gvt
Avt†eMg
Kwig Lvb
‡gvQvt cwj Lvbg
gynv¤§` Rwni“j Bmjvg
mvgQyb bvnvi
‡gvt Avãym mvjvg
AvKwjgv LvZzb
‡gvt nvweeyi ingvb
‡gvQvt Zvnwgbv LvZzb
gynv¤§` kvgmyj nK
ARydv LvZzb
‡gvnv¤§` Avjx
‡gvQvt eRjyb bvnvi
‡Lvi‡k` Avjg
kv‡niv †eMg
‡gvt imgRvb Avjx
g„Z kwidv †eMg
‡gvt mwdDi ingvb
g„Zt wbiÄb ewbK
g„Zt gvjZx ivbx
Ôg„Z Awbj P›`ª `Ë
Kgjv ivbx `Ë
‡gvt RvwK DwÏb
Rvwgjv LvZzb
‡gv Avkivdzj nK
iwngv LvZzb
‡gvt ZvRyj Bmjvg
kwidv †eMg
‡gvnv¤§` Avwjg `v`
RvwKqv b~i
‡gvt wR‡ivR †nvmvBb
Lvb
ggZvR
†eMg
KvRx gCb~
i iwk`
wg‡mm †nvm‡bqviv
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04/07/1984
01/11/1981
04/05/1985
21/01/1983
01/12/1982
01/01/1985
10/11/1981
21/09/1981
12/12/1981
20/09/1981
25/05/1984
01/11/1987
01/09/1985
10/11/1982
30/06/1984
30/12/1984
26/08/1981
30/08/1985
04/10/1983
15/10/1982
01/01/1982
01/03/1986
01/11/1981
01/01/1983
02/03/1984
01/01/1983
25/08/1982
01/03/1984
17/10/1982
06/08/1982
11/02/1983
09/11/1983
21/10/1981
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(২)

(৩)
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51783 ‡gvt kwdKzj Bmjvg
51784 ‡invbv cvifxb
51785 dviRvbv bvRbxb
51786 ‡gvnv¤§` Dmgvb Mwb
51787 ‡gvt Kvgi“¾vgvb
51788 ‡gvt Rvwn` nvmvb
51789 ‡gvt gvmyg AvLZvi
51790 ‡gvt iIkb Avjx
51791 ‡gvt kIKZ †nv‡mb
51792 Avb›` Kzgvi gÛj
51793 ‡gvt e`i“j Avjg
51794 ‡gvt kvn †bqvgZ kvn
gRyg`vi
51795 ‡gvt iwKeyj Bmjvg
51796 myexi Kzgvi b›`x
51797 gvmyg wmwÏK
51798 ‡gvt iwKey¾vgvb
51799 KvKjx ivbx
51800 ‡gvt †gvkviid †nv‡mb
51801 Amxg Kzgvi gÛj
51802 ‡gvt Avwgbyi ingvb
51803 myfvl P›`ª wek¦vm
51804 ûgvqyb Kwie
51805 nvmbv †nbv
51806 ‡gvt AvZvDi ingvb
51807 ‡gvt Rg‡m` Kvgvj
†P․ayix
51808 ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb
51809 ‡gvt Avãyj Kv‡`i
51810 ‡gvt ivwKey¾vgvb
51811 ‡K.Gg.Avjx nvq`vi
51812 myRb Kzgvi KzÛy
51813 ‡gvt wiqvRj Bmjvg
51814 Av.K.g. BDmyd Avjx
51815 mgªvU AvIi½‡Re

‡gvt Avãyj Kwig
‡gvQvt Rûiv LvZzb
‡kL AvK‡Q` Avjx
gwiqg wewe
‡gvt ZwiKzj Bmjvg
dv‡Zgv †nvmvBb
‡gv¯Zdv
†i․kb Aviv †eMg
‡gvt Avãyj Kwig
myivBqv †eMg
‡gvt Gbvg~j nK
RvKxqv cvifxb
‡gvt ZwiKzj Bmjvg
‡gvmvt nvm‡bqviv †eMg
‡gvt Avqye Avjx mi`vi
‡gv‡gbv †eMg
‡gvt †gv¯Zdv
‡iv‡Kqv †eMg
‡hv‡Mk P›`ª gÛj
‡R¨vrmœv ivbx gÛj
‡gvt Avãyj Iqv`y`
‡gvmvt Av‡gbv ‡eMg
‡gvt kvn Avjg gRyg`vi
bvwQgv Lvbg
‡gvt †jvKgvb Avjx
†gvjª¨v
AvwRgb
†eMg
mbZ
Kzg†bQv
vi b›`x
KbK jZv b›`x
AveyeKi wmwÏK
gwiqg †eMg
‡gvt bI‡ki“¾vgvb
‡i‡eKv myjZvbv
¯^vgx-Wvt i‡gk P›`ª
miKvi
AwbZvAvãy
wek¦
‡gvt
jmgybœvd wgqv
‡gvQvt AvKwjgv Av³vi
¸i“`vm gÛj
g‡nk¦ix gÛj
‡gvt Avãyj AvwRR
Av‡jqv LvZzb
myaxi Kzgvi wek¦vm
wbkv ivbx wek¦vm
‡RvgvZ Avjx †gvoj
dvwZgv †eMg
¯^vgx- †gvt AvjgMxi
wg‡mm †mwjbv Av³vi
‡gvt Lwjjyi ingvb
nvmbv †nbv
g„Z Avãyj Lv‡jK †P․ayix
wg‡mm Av‡bvqviv †P․ayix
‡gvt Avwjd DwÏb dwKi
‡gvQvt kvgQybvœ nvi
‡gvt iIkb Avjx
‡gvQvt wiwRqv
‡gvt wjqvKZ Avjx
‡gvQvt †ivKmvbv †eMg
‡gvt kvnRvnvb Avjx
Av³vi gÄyiv
‡Mv‡c›`ª bv_ KzÛy
wPbv ivbx KzÛy
‡gvt nvwdR DÏxb
‡iv‡Kqv †eMg
‡gvt byi“j Bmjvg
Zv‡ni“b Bmjvg
mivdZ Avjx
gv‡R`v Av³vi
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24/09/1982
18/07/1982
06/02/1987
20/07/1984
30/06/1986
15/06/1986
20/12/1982
04/03/1983
18/10/1983
02/01/1983
01/06/1982
01/06/1981
14/03/1982
20/10/1981
01/07/1983
31/10/1983
20/12/1981
11/08/1983
10/10/1982
17/07/1984
04/08/1983
03/04/1982
20/10/1984
14/12/1982
02/07/1982
12/10/1983
11/10/1985
20/10/1982
01/01/1985
31/12/1983
16/03/1986
25/11/1982
01/01/1985
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51816 ‡kL kwdKzj Bmjvg
51817 wPiwÄË †f․wgK
51818 bqb P›`ª `vm
51819 ‡gvt Ave`yi iwng wicb
51820 D‡¤§ i“¤§vb
51821 ‡gvt mvnveyÏxb
51822 ‡gvt kwidzj Bmjvg
51823 Rvwiqv Rvnv½xi
51824 mÄq Kzgvi
51825 ‡gvnv¤§` Kvgi“j
nvmvb gRyg`vi
51826 AvwQqv LvZzb
51827 dvnwg`v AvKZvi
51828 mywRr †P․ayix
51829 ‡gvt nvmvby¾vgvb
51830 ‡gvt Avwgi †nv‡mb
51831 ‡gvnvt gwZDi ingvb
51832 gvgyb Bmjvg
51833 ‡gvt gvmy` ivbv
51834 ‡gvt gwj-K gvi“d †nv‡mb
51835 ‡gvt mvgkyj Kwig
51836 ‡gvt bCg KvIQvi
51837 ‡gvt gvgybyi iwk`
cÖvgvwbK
51838 ‡gvt gwdR DwÏb
51839 ‡gvt iwdKzj Bmjvg
51840 ‡gvt Rvwn`yj Bmjvg
51841 Agj Kzgvi ivq
51842 ‡gvt Gnmvb Dj-v&n
51843 ‡gvt kvgmyj wKewiqv
†P․ayix
51844 ‡gvt kwn`yj Bmjvg
51845 iv‡eqv bvmwib
51846 ‡gvt gvi“d Rvgvb
51847 G.Gm.Gg.†Mvjvg
gZz©Rv wd‡ivR
51848 `yjvj Kzgvi miKvi

‡kL gwZqvi ingvb
gwbiv ingvb
cwi‡Zvl †f․wgK
mxgv ivbx †f․wgK
Awbj P›`ª `vm
Elv P›`ª `vm
†gvt kwdKzi ingvb
‡iv‡Kqv †eMg
‡gvt Avmv`y¾vgvb
mvjgv ingvb
AvRgj †nv‡mb
‡gvQvt jyrd‡bœmv AvRgj
†gvt Iqvmxg Avjx
kwidv †eMg
Rvnv½xi Avjg
‡Rvniv †eMg
k¼i P›`ª miKvi
my‡`ex ivbx
‡gvnv¤§` Ave`yj gv‡jK
gRyg`vi
Rvnvbviv
‡gvt
Avãyi†eMg
ingvb Lvb
mywdqv ingvb
G.we.Gg.Kvgi“¾vgvb
AviRygv›` Aviv †eMg
myfvl P›`ª †P․ayix
Zzjmx ivbx †P․a~ix
g„Z m`iDwÏb wek¦vm
nvwjgv LvZzb
‡gvt mvLvIqvr †nv‡mb
ivwk`v †eMg
g„Z †gvRvd&di †nv‡mb
‡gvmvt ‣mbyi †eMg
‡Zvive †nv‡mb
bvwn`v Av³vi
‡gvt Gjvnx
g‡bvqviv †eMg
‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb
dv‡Zgv †eMg
‡gvt gvneyeyi ingvb
‡gvmvt DR‡jdv †eMg
Avãyj Lv‡jK
‡gvmvt jyrdz‡bœQv †eMg
‡gvt BDbyQ Avjx cÖvgvwbK
g„Z gd‡jnvZzb †bQv
‡gvt gQwjg DwÏb
gwj`v †eMg
‡gvt gv‡jK DwÏb
‡gvQvt Qdziv
‡gvt †Zvdv¾j †nv‡mb cªvs
‡gvQvt nv‡Riv LvZzb
A‡kvK Kzgvi ivq
wbiƒcgv ivq
‡gvt Avãyj evix
‡gvmvt iwng †eMg
‡gvt Aãyj gv‡jK †P․ayix
Av‡bvqviv LvZzb
gwnDwÏb Luvb
Qv‡jnv †eMg
¯^vgx-‡gvt †Mvjvg ie
ZvjyK`vi
‡iv‡Kqv
†eMg mvBdzj
‡gvt
byi“¾vgvb
Avjg
‡gvQvt†Mvjvg
Lv‡j`v†gv¯Zdv
†eMg
‡gvt
†kL
jy
rdzbKzbvnvi
wjcy
wegj
gvi mviKvi
¯^cœv ivbx miKvi
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16/09/1981
07/09/1983
28/09/1981
01/01/1984
05/11/1983
05/11/1983
15/10/1983
02/01/1986
14/11/1983
25/07/1984
15/07/1983
09/05/1983
15/12/1982
10/12/1983
19/11/1983
31/12/1985
20/05/1981
13/08/1984
20/12/1981
01/01/1980
15/01/1982
16/01/1984
07/04/1982
06/01/1982
08/11/1982
03/01/1982
04/08/1984
05/02/1985
11/06/1984
01/12/1983
03/11/1981
01/09/1980
31/12/1983
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51849 RvwKi †nv‡mb
51850 myywdqv †P․ayix
51851 i“gvbv myjZvbv
51852 ‡gvt wgRvbyi ingvb
51853 ‡gvnv¤§` wRqvDi ingvb
51854 ‡gvnv¤§` Av‡bvqvi“j
nK Lvb
51855 dvinvbv Bmjvg
51856 gynv¤§` Ry‡qj ivbv
51857 ‡d․wRqv Bqvmgxb
51858 ‡gvt Avmv`y¾vgvb Lvb
51859 gynv¤§` gvndzRyi ingvb
51860 mvweqv Aby
51861 ‡jvKgvb †nv‡mb
51862 ‡gvnv¤§` gvgybyi iwk`
51863 my`xß mgvRcwZ
51864 ‡gvt †gv¯ZvwdRyi
ingvb
51865 Zvmw`` Avn‡¤§`
51866 wjcb Kzgvi mvnv
51867 Zvnwgbv gv‡jK Zvwbqv
51868 gvndzR wmK`vi
51869 ‡invb DwÏb
51870 ‡gvt gvngy`yj nvmvb
51871 ‡gvnv¤§` mvBdzj
Bmjvg
51872 ‡gvnv¤§` i“ûj Avwgb
51873 kixd gvngy`
51874 wkwki Kzgvi P›`
51875 ‡gvt gI`y` †nv‡mb
51876 ‡gvt bRi“j Bmjvg
51877 cÖfvZ Kzgvi wmsn
51878 gynv¤§` Avmv`y¾vgvb
51879 ‡`e `yjvj emy
51880 cjvk P›`ª Kg©Kvi
51881 ‡gvt bvBgyj Bmjvg

ew`D¾vgvb
myjZvbv †eMg
‡gvt Ave`yj nvwjg
†P․ayix
nvwQbv
Avãy
j Kz†eMg
Ïymy Lvb
iv‡k`v Av³vi
‡gvt dRjyj nK
‡gvQvt gwR©bv †eMg
‡gvnv¤§` †mvg‡ki †gvj-v
‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg
‡gvt Avt Lv‡jK Lvb
Rvnvbviv LvZzb
‡gvt iwdKzj Bmjvg
dwRjvZzb †bQv
b~i ‡gvnv¤§` gÛj
‡gvmv¤§r Qv‡gbv LvZzb
iBQ DwÏb Avn‡¤§`
dwi`v Bqvmgxb
‡gvt †gvRv‡¤§j †nv‡mb
Lvb
bvnvi
gywg‡mm
nv¤§` bvRgy
Avãyjb gvbœ
vb
‡gvQvt †Lv‡`Rv LvZzb
Gm.Gg.AwjDj-v
bvRgv e‡Mg
‡gvt Avãyj nvwKg mi`vi
Avqiv nvwKg
‡gvnv¤§` mvgQy¾vgvb
g‡bvqviv †eMg
w¶Zxk mgvRcwZ
KwbKv mgvRcwZ
‡gvt bRg~j nK
‡giRvb †eMg
Avãym mvËvi
myivBqv mvËvi
bvivqb P›`ª mvnv
bwgZv ivbx mvnv
Avãyj gv‡jK miKvi
wg‡mm †invbv gv‡jK
Avãyj gvbœvb wmK`vi
jwZdv gvbœvb
‡gvt AvjvDwÏb
m~ivBqv †eMg
‡gvt Avãym mvËvi
Zvmwjgv †eMg
‡gvt Aveyj nvwmg
‡gvQvt AvIwjqv LvZzb
‡gvnv¤§` Avgvb DwÏb
‡iv‡Kqv †eMg
‡gvt wmivRyj Bmjvg
myivBdv cvifxb
myaxi P›`ª P›`
mÜ¨v ivbx P›`
‡gvt Avãyi ikx`
wg‡mm g‡bvqviv †eMg
‡gvt kvn Avjg gymyj-x
‡gvmvt †kdvjx †eMg
cÖdzj- Kzgvi wmsn
gÄyÎx wmbnv
gynv¤§` dwi` wgqv
nvwg`v †eMg
b›` jvj emy
gÄy ivbx emy
cwigj P›`ª Kg©Kvi
igv Kg©Kvi
‡gvt b~i“j Bmjvg
dv‡Zgv †eMg
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30/06/1982
20/12/1982
10/01/1983
29/11/1981
04/03/1982
01/03/1983
09/05/1983
22/10/1981
24/09/1983
01/02/1983
07/09/1983
11/07/1982
22/09/1981
01/01/1985
10/07/1981
10/11/1982
10/10/1983
11/08/1983
19/01/1983
02/01/1984
05/01/1986
05/05/1983
17/12/1984
01/03/1984
10/05/1985
15/11/1983
06/11/1983
11/09/1981
27/07/1982
01/01/1987
01/04/1984
26/02/1985
05/01/1983
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51882 AvLZvi“¾vgvb
51883 ‡gvnv¤§` Rwni“j Avjg
51884 csKR Kzgvi KzÛy
51885 ‡gvt Ave`yj KvBqyg
51886 ‡gvt mvBdzj Bmjvg
51887 ‡gvt Av‡bvqvi“m mv`Z
51888 ‡gvnv¤§` Igi dvi“K
51889 ‡gvt kvnv`r †nv‡mb
51890 ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`
51891 ‡gvt Avj-gvngy` Kwei
51892 ‡gvQvt jyrdzbvœ nvi iZœv
51893 ‡gvnv¤§` iv‡mj wgqv
51894 ‡mwjbv Avd‡ivR
51895 ‡ivKmvbv Av³vi
51896 Rxeb wK‡kvi PµeZ©x
51897 ‡kL †gvnv¤§` nvq`vi
51898 AvZvDi
51899 w`j AvÄyqviv
51900 Zzwj cvifxb
51901 Lvb †gvnv¤§` `vBqvb
Lvb
51902 ‡gvt Lvqi“¾vgvb Lvb
51903 ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb
51904 `xcb Kzgvi †Nvl
51905 ‡gvt gvmy`yi ingvb
51906 ‡gvt Gbvgyj nK
51907 ‡gvt kwdKzj Bmjvg
51908 gynv¤§` Avmv`y¾vgvb
51909 ‡gvnv¤§` Ryev‡qi nvmvb
51910 ‡gvt wMqvm DwÏb
51911 ‡gvt Avkvivdz¾vgvb
51912 ‡gvt gwZDi ingvb
51913 KvRx Zvnwgbv
51914 ivRxe wek¦vm

Avãyi ie
ivwRqv LvZzb
‡gvt †Lvi‡k` Avjg
Rvnvbviv †eMg
k¨vgj Kzgvi KzÛ
wgbZx ivbx KzÛy
‡gvt Ave`yj KzÏym
Kvgi“b bvnvi
‡gvt kvn Avjg nvIjv`vi
gvngy`v †eMg
‡kL AvbQvi DwÏb
wg‡mm kvgmyb bvnvi
‣mq` Avnv¤§`
byi Rvnvb †eMg
‡gvt AvRgxi †nv‡mb wgwR
Qv‡jnv †eMg
‡gvt Lwjjyi ingvb
‡gvmvt eyjeywj ingvb
‡gvt Zmwjg DwÏb
wg‡mm AvBbyb bvnvi
‡gvt b~i“j Bmjvg
‡gvQvt †nvm‡b Aviv
‡gvnv¤§` Avãyj Kv‡`i ‡gvj-v
ivwk`v Av³vi
‡gvt Avãym mvjvg
wg‡mm Kzjmyg bvnvi
†eMgi iwng
Avãy
Avmwcqv iwng
wR‡Z›`ª wK‡kvi PµeZ©x
mvwewÎ PµeZ©x
‡kL Qv‡`i Avjx
iIkbviv LvZzb
mvËvi
Rv‡niv LvZzb
Avãyj gwR`
kvnxb Avd‡ivR
‡gvt ZvwiK †nv‡mb
‡kjy †nv‡mb
Lvb †gvnv¤§` Avãyj
Avjx Lvb
L›`Kvi
myivBqv†nv‡mb
Av³viLvb
‡gvt
†gvkv‡id
wg‡mm †Rmwgb †eMg
‡gvt nv‡kg wgqv
iwngv †eMg
Awbj Kzgvi †Nvl
myZcv †Nvl
‡gvt Avjx Avk¦©v` gRyg`vi
ARydv LvZzb
‡gvt dRjyj nK
Bivbx nK
‡gvt mvgPzj nK
‡gvmvt nvwg`v ‡eMg
gynv¤§` Avãyj Lv‡jK
nvmbv evby
‡gvt iwng
Lyikx` bvnvi
‡gvt Qvjvn DwÏb
‡gv‡Qbv †eMg
‡gvt Avãyj Mdzi
g„Z Av‡qkv †eMg
‡gvt bvwmi DwÏb
g„Z AvK…Zviv †eMg
KvRx nvwdRyi ingvb
wg‡mm nvwjgyb †bQv
ivR‡gvnb wek¦vm
†mvnvMx wek¦m
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19/12/1984
25/01/1982
16/05/1984
12/03/1986
31/12/1982
06/10/1982
17/02/1985
01/01/1985
06/08/1981
16/12/1983
11/09/1983
10/06/1984
07/08/1984
21/12/1984
30/11/1985
10/02/1982
12/03/1984
15/08/1985
05/09/1984
01/01/1982
02/06/1983
12/06/1983
03/09/1981
05/06/1981
19/01/1982
27/11/1981
03/06/1982
18/06/1983
01/09/1982
03/04/1982
07/03/1982
24/01/1982
17/10/1981
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(২)

(৩)
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51915 ‡mvwbqv cvifxb
51916 G.we.Gg.gnwmb
51917 cÖkvšZ miKvi
51918 ‡gvt kwidzj Bmjvg
51919 webq Kzgvi mvnv
51920 ‡gvt †mv‡nj nvmvb
51921 ‡gvt Avey eKi wmwÏK
51922 ‡gvt bvRg~j nvmvb
51923 ‡gvt mvwgDi ingvb
51924 ‡gvt ivRy Avnv‡¤§`
51925 ‡gvt Avwidzj Bmjvg
51926 Gm, Gg ngvqyb Kwei
51927 ‡gvt Rvnv½xi Avjg
51928 ‡gvt Avey ivqnvb
51929 ‡gvt †iRvDj Bmjvg
51930 mywd gvmy` ivbv
51931 ‡gvt Avwid †nv‡mb
51932 kvqjv L›`Kvi
51933 ‡gvt †`․jZvi ingvb
51934 dvinvbv iwk`
51935 ‡gvt jvejy wgqv,
51936 ‡gvt †g‡n`x gvi“d
51937 ‡gvt Aveivi †nv‡mb
51938 ‡gvt mvBdzj Bmjvg
51939 ‡gvt †gvkvid †nv‡mb
51940 Zcb Kzgvi Zi“qv
51941 eKzj P›`ª ivq
51942 ‡gvt Avj gvmyg
51943 AwRZ Kzgvi
51944 Qwe ivbx gÛj
51945 ‡gvt Rvjvj DwÏb
51946 ‡gvt Avãyj gvwbK
51947 ‡M․Zg ivq

g„Z †gvt dRjvi ingvb
KvDQviv BqvQwgb
‡gvt Avey Zv‡je
byiRvnvb †eMg
Zvivc` miKvi
w`cvjx miKvi
‡gvt Lwei DwÏb gÛj
Av‡gbv LvZzb
wegjvsï †kLi mvnv
RqÎx ivbx mvnv
Avt nvwjg
‡Mvjvcx †eMg
‡gvt kg‡mi Avjx
‡gvQvt mywdqv wewe
‡gvt †Mvjvg †gv¯Zdv
‡gvmvt byi“bœvnvi
‡gvt kvgQyj Avjg
gybœv Rvnvb
‡gvt Igi dvi“K
‡gvQvt iwngv LvZzb
‡gvt AvdZve DÏxb
Avmgv LvZzb
‡gvt AveŸvm Avjx mi`vi
‡gvmvt †nvm‡b Aviv
‡gvt Avi‡k` Avjg
‡gvQvt Rvnvbviv †eMg
Gm Gg mni Avjx
gvmygv †eMg
Avjx AvKei †gvj-v
wg‡mm ivweqv †eMg
‡gvt Aveyj nv‡kg
Rvnvbviv †eMg
Aveyj †nv‡mb †ecvix
nvwjgv †eMg
kvgmyj Avjg
wmwiqv Avjg
‡gvt iwdKzj Bmjvg
‡gvQvt †`․jZzb †bQv
Gm Gg gy‡k©`yj nvmvb
Av‡bvqviv †eMg
g„Z-Avãyi ingvb
g„Z-QvivZzb †bQv
Avãyi iwk` wgqv
g‡bvqviv †eMg
‡gvt bIqve Avjx gÛj
‡gvQvt †mwjbv †eMg
‡gvt Avãyj evix
‡gvQvt †kdvjx Av³vi
‡gvt byi“j Bmjvg †gvj-v
wg‡mm dv‡Zgv †eMg
niwlr Kzgvi Zi“qv
g„Z‡ibyKv evjv Zi“qv
Kvjx †gvnb ivq
Kvwgbx ivq
‡gvt AvBqye Avjx
‡gvQvt mv‡jnv †eMg
wbivÄb Kzgvi gÛj
wbqwZ ivbx
g„Z -b‡i›`ª bv_ gÛj
‡kvfv ivbx gÛj
g„Z-‡gveviK †nv‡mb
wg‡mm wd‡ivRv †eMg
‡gvt Avey eKi wmwÏK
wg‡mm `wkbv Lvbg
b‡M›`ª bv_ ivq
cÖwgjv ivbx ivq
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23/11/1983
10/10/1985
25/07/1982
01/06/1983
10/11/1983
11/03/1984
07/04/1982
01/02/1983
11/08/1983
06/10/1984
23/07/1981
30/09/1986
11/12/1981
01/02/1984
05/01/1982
31/12/1981
01/06/1984
23/07/1986
21/07/1982
04/12/1981
12/07/1982
28/05/1982
19/11/1983
20/12/1982
31/12/1981
07/07/1981
25/05/1985
10/05/1983
15/10/1984
12/09/1981
08/04/1981
12/10/1981
01/01/1982
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(২)

(৩)
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51948 ‡gvt Avãyj gv‡jK
51949 ‡gvt iweDj Kwig
51950 ‡gvt Avkivdz¾vgvb
51951 ‡gvt iv‡k` Be‡b Bmjvg
51952 ‡gvt iv‡k`yyj B& mjvg iv‡mj
51953 ‡Mvcvj P›`ª gÛj
51954 ‡`vjb Kzgvi cvj
51955 ‡gvt Avj Avwgb
51956 Avwidz¾vgvb wgVy
51957 ‡gvt dvi“K †nv‡mb
51958 D¾¡j Kzgvi gÛj
51959 ‡gvt Avãyj jwZd
51960 ‡gvQvt kvnvbvR cvifxb
51961 ‡gvt BLwZqvi †nv‡mb
51962 ‡gvt gwbi“¾vgvb
51963 gynv¤§` gwbi“¾vgb
51964 ‡gvt g&vneye Avjg
51965 ‡gvt wRqvDi ingvb
51966 wRbvZ dviRvbv
51967 wR Gb miKvi hyeivR
51968 DËg Kzgvi miKvi
51969 Gm Gg Iqvwn`y¾vgvb
51970 c¼R Kzgvi ivq
51971 ‡gvt iwdKzj Bmjvg
51972 ‡gvt Kvgi“¾vgvb
51973 jvKx cvifxb
51974 kebg Av³vi
51975 ‡gvt mvLvIqvZ †nv‡mb
51976 ‡gvt †iRvDj Kwig
51977 ‡Lv›`Kvi kvnxbyi ingvb
51978 bvQixb Av³vi
51979 ‡gvt Avey AvBqye AvbQvix
51980 ‡Z․wn`yj Bmjvg

‡gvt †Rvbve Avjx miKvi
‡gvQvt iwgQv †eMg
‡gvt gwRei ingvb
G‡iRvb †eMg
‡gvt Avmv`y¾vgvb
‡gvmvt mvwejv †eMg
‡gvt mvBdzj Bmjvg
‡gvQvt ivwk`v Bmjvg
‡gvt Avãyj Lv‡jK
g‡bvqviv †eMg
nwic` gÛj
wKi“bx ivbx gÛj
c‡ik bv_ cvj
wbqZx ivbx cvj
‡gvt ingZ Avjx miKvi
wg‡mm nvwmbv †eMg
Avnv¤§` Avjx
‡gvQvt byi“bœvnvb
‡gvt nhiZ Avjx
dv‡Zgv †eMg
Pvi“ P›`ª gÛj
‡M․ix ivbx gÛj
‡gvt bvwmi DwÏb
‡gvQvt byiRvnvb †eMg
‡gvt dRjyj nK,
†gvQvt †iwRbv nK,
‡gvt Ave`yj nvB
‡gvmvt †Reyb †bmv
‡gvt AvBqye Avjx
‡gvmvt gwiqg †eMg
‡gvnv¤§` byi“j Bmjvg
Rv‡niv LvZzb
‡gvt dRjyj nK nvIjv`vi
dv‡Zgv †eMg
‡gvt AvwbKzi ingvb
‡Reybvœ nvi
‡gvt gvneyeyi ingvb
‡gvQvt wd‡ivRv †eMg
aibx KvšZ miKvi
gvaex miKvi
Wvwjg Kzgvi miKvi
cvi“j ivbx miKvi
g„Z-AvLZvi“¾vgvb
byi Rvnvb †eMg
myej P›`ª ivq
gxbv ivq
‡gvnv¤§` †nv‡mb Avjx †gvj-v
nvwjgv LvZzb
‡gvt AvKei Avjx,
†gvQvt Av‡bvqviv †eMg
‡gvt byi“j nK
‡gvQvt g‡gbv †eMg
‡gvt Avãym mvgv`
Avmgv LvZzb
‡gvt Rwni DwÏb wek¦vm
‡gvQvt Avwgbv LvZzb
‡gvt Avjgvm †nv‡mb
‡gvQvt Aweib †bQv
‡Lv›`Kvi R‡e` Avjx
ymywdqv †eMg
‡gvt bvbœy wgqv
‡Rv‡e`v †eMg
‡gvt Qvbv Dj-vn wgTv
‡gvQvt kvgmyb bvnvi
‡gvt gšZz wgqv
Rv‡n`v †eMg
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12/11/1981
28/12/1982
25/02/1982
10/10/1984
31/12/1981
07/06/1981
12/06/1982
14/05/1984
07/02/1984
26/08/1981
20/10/1983
04/03/1984
12/04/1983
29/10/1986
21/08/1984
28/02/1982
10/07/1986
19/10/1985
05/05/1984
10/12/1984
05/09/1981
05/01/1981
25/09/1981
21/06/1982
20/01/1982
15/10/1983
01/01/1982
01/11/1981
10/04/1984
10/05/1981
25/12/1982
05/09/1983
01/08/1981
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51981 cwZZ cveb ivq

iex›`ª bv_ ivq
cÖwgjv evjv ivq
51982 ‡gvt gvmy`yi ingvb
‡gvt nv‡iR Avjx †kL
mv‡jgv LvZzb
51983 gynv¤§` Kvqmvi Avjg ZvjyK`vi giûg Rvb eKm ZvjyK`vi
Kvgi“b †bmv
51984 Gm &Gg RvwKi †nv‡mb
‡gvt AvwbQyi ingvb
‡gvQvt byi Rvnvb †eMg
51985 ‡gvt gnmxb cv‡Uvqvix
‡gvt †mKv›`i cv‡Uvqvix
gvngy`v †eMg
51986 Abyc Kzgvi gwj-K
Ag~j¨ Kzgvi gwj-K
iwÄZv gwj-vK
51987 mvjgv myjZvbv
mwdKzj Bmjvg
‡RvQbv Av³vi
51988 ‡gvt i“ûj Avwgb
‡gvt AvdQvi Avjx
‡gvQvt Qv‡jnv †eMg
51989 ‡gvnv¤§` BmgvBj †nv‡mb
‡gvnv¤§` Aveyj Kvjvg
‡iv‡Kqv
51990 ‡gvt kg‡mi Avjx
‡gvt Avãym †mvenvb †RvqviÏvi
wg‡mm gwiqg †eMg
51991 dviRvbv Avn‡g`
‡gvt †dviKvb Avnv‡¤§`
bvRgyb bvnvi
51992 ‡gvt nvwmeyi ingvb K‡j-vj
‡gvt BDbym Avjx
nvwmbv LvZzb
51993 ‡gvt jwZdz¾vgvb
‡gvt †gvm‡jg DwÏb
‡gvQvt ivwnjv LvZzb
51994 ‡gvt bvwmi DwÏb
‡gvt nvi“b Ai iwk`
‡gvmvt bvwM©m †eMg
51995 ‡gvnv¤§` bvwQi DwÏb
‡gvnv¤§` Rvjvj DwÏb
Av‡bvqviv †eMg
51996 Z›`ª gRyg`vi
‡`e`vm wek¦vm
wgbZx gRyg`vi
51997 ‡gvt †gv¯ZvwdRyi ingvb
‡gvt Avãyi iwk`
nvwjgv †eMg
51998 ‡K Gg Ave`yj-vn Avj nv`x
‡gvt evnvi DwÏb Lvb
‡gvmvt wiwRqv myjZvbv
51999 ‡gvt i“ûj AvLZvi
‡gvt Avãym mvËvi wgqv
‡gvQvt †iwRqv †eMg
52000 ‡g‡n`x nvmvb
Avãyi iwk`
nvmbv †nbv
52001 nvweeyi ingvb
‡gvnv¤§` Avjx
‡n‡jbv †eMg
52002 ‡gvt †iRIqvbyj Kexi
‡gvt nvi“byi iwk`
bvRgv LvZzb
52003 ‡gvt kvnRvnvb Avjx
g„Z-‡kvg‡mi Avjx
byiRvnvb †eMg
52004 ‡ivKmvbv †eMg
Ave`yj gv‡jK
mvwRqv †eMg
52005 ‡gvt Avwid †nv‡mb
‡gvt Aveyj †nv‡mb
‡gvQvt byi“bœvnvi
52006 ‡gvt bvweDb Bmjvg
‡gvt AvBDe Avjx nvIjv`vi
bvwQgv LvZzb
52007 ‡gvt gwbi“j Bmjvg
‡gvt Avkivd Avjx nvIjv`vi
‡gvL‡jQv LvZzb
52008 gynv¤§` wgRvbyi ingvb
‡gvnv¤§` AvwbQyi ingvb
‡iv‡Kqv Lvbg
52009 ‡gvn¤§` Avnmvbyj Bmjvg
‡gvnv¤§` byi“j Bmjvg
‡gvQv¤§Z Avw¤^qv LvZzb
52010 nvwm mvnv
f~cvj P›`ª mvnv
gÄy mvnv
52011 ‡gvnv¤§` gvndzRyi ingvb
Avãyi iwng
RvbœvZzb Av³vi
52012 ‡gvt mvBdzj Bmjvg
g„Z-KvÂb Avjx
g„Z-wgbviv ‡eMg
52013 ‡gvt AvwZKzi ingvb
‡gvt wgqvR DwÏb
‡gvQvt cwiRb wewe
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27/01/1982
29/12/1984
05/11/1982
15/01/1984
15/06/1981
28/04/1982
15/02/1982
31/12/1984
20/11/1981
03/11/1983
01/12/1986
08/01/1983
08/11/1984
14/09/1986
01/01/1982
01/01/1985
01/01/1987
01/05/1983
01/01/1985
21/09/1983
05/08/1985
21/02/1985
10/01/1982
01/04/1983
17/06/1981
26/07/1985
29/09/1983
30/12/1981
03/10/1982
08/04/1982
01/02/1985
09/11/1982
12/12/1985
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52014 ‡gvt Gbvgyj nK
52015 ‡gvnv¤§` AvwRRyi ingvb
52016 Avdmvbv AvwRR
52017 ‡gvt kwidzj Bmjvg
52018 ‡gvt Avjx Av¾g Lvb
52019 ‡gvt ivRxe Avjx
52020 ‡gvt kwn`yj Bmjvg
52021 ‡gvQvt b~i-G jvqjv
52022 L›`Kvi AvwZKzi ingvb
52023 ‡gvt gwZDi ingvb
52024 ‡gvt wRqvDj nvIjv`vi
52025 ‡gvt †di‡`․m Lvb
52026 ‡gvt Bg`v`yj nK
52027 nvwmbv AvKZvi
52028 ‡gvnv¤§` †di‡`․m Iqvwn`
52029 w`jxc Kzgvi ivq
52030 gynv¤§` Avey Rvdi
52031 ‡gvt gvngy`yj nvmvb
52032 ‡gvt Rvwn`yj Bmjvg
52033 Aveyj Kvjvg AvRv`
52034 ‡gvt byi Avjg
52035 nvmvb Avjx
52036 D¾¡j Kzgvi `Ë
52037 ‡gvt BKevj †nv‡mb
52038 ‡gvt Bdmyd Avjx
52039 dwi` Avn‡¤§`
52040 ‡gvt AvBbyj nvQvb cjvk
52041 myRvDwÏb
52042 ‡kL BkwZqvK
52043 ‡gvt mvBdzi ingvb
52044 ‡kL Avnv¤§`ybœex
52045 AjK P›`ª miKvi
52046 ‡gvt mvBdzj Bmjvg

‡gvt nvweeyi ingvb
wg‡mm nvwjgv ingvb
‡gvnv¤§` Avjx Avmv`
nv‡Riv †eMg
‡gvt AvwRRvi ingvb
bvwM©m AvKZvi
‡gvt Rwjj wgqv
mywdqv †eMg
Avãyj Rwjj
‡Lv‡`Rv †eMg
‡gvt wmivRD‡Ïvjv wmK`vi
mvwn`v Lvbg
‡gvt wmivRyj Bmjvg
mywdqv †eMg
‡gvt Ave`yj jwZd
wg‡mm †kdvjx jwZd
L›`Kvi gvB`yj Bmjvg
Av‡jqv Lvbg
g„Z-bRyi“j Bmjvg
‡gvQvtZvnwgbv †eMg
‡gvt Avãym mvjvg nvIjv`vi
AvKZvix Rvnvb
‡gvt mvgQyj Bmjvg Lvb
Ry‡jLv Bmjvg
‡gvt Avãyj nvwjg
‡gvQvt Av‡jqv †eMg
Iqvjx Avn‡g`
‡nvm‡bAviv †eMg
‡kL †gvt Avt iv¾vK
‡di‡`․mx gvngy`v
b‡i›`ª bv_ ivq
¯^Y©gwb ivq
‡gvt †ejv‡qZ †nv‡mb
‡gvmvt mv‡jnv †eMg
‡gvt RwQg DwÏb gÛj
‡gvQvt gÄAviv †eMg
‡gvt Avãyj gwR`
‡gvmvt Ry‡jLv †eMg
‡gvt Avãym mvËvi gÛj
‡gvQvt K‡gjv wewe
g„Z-AvKei Avjx
‡gvQvt byib †bQv
wmivR DwÏb gvwj_v
‡gvQvt mv‡niv LvZzb
iex›`ª bv_ `Ë
AÄjx ivbx `Ë
‡gvt kvnveywÏb
g‡bvqviv †eMg
‡gvt AvdQvi Avjx
‡gvQvt ‡`‡jvqviv LvZzb
‡gvt Avãym QvËvi wgqv
Qv‡niv ‡eMg
‡gvt ûgvqyb Kexi
byi“b bvnvi
‡gvt nvwbd Avjx †mL
iv‡eqv LvZzb
ZwdR DwÏb
‡nvm‡b Aviv
‡gvt †evinvb DwÏb
‡iv‡Kqv AvKZvi
‡mL byi“bœex
wd‡ivRv †eMg
cwigj P›`ª miKvi
wbcv miKvi
‡gvt iBP DwÏb
‡gvQvt mvwgbv wewe
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01/02/1984
08/03/1984
29/12/1986
06/09/1981
09/12/1983
01/01/1986
15/11/1985
01/07/1982
22/11/1983
03/10/1982
31/12/1984
20/12/1984
27/01/1982
31/12/1985
21/05/1982
23/09/1982
10/02/1982
01/01/1985
25/10/1982
01/12/1981
24/07/1983
04/01/1982
01/01/1982
01/12/1982
25/11/1985
25/08/1985
17/02/1984
01/12/1985
08/04/1984
02/01/1985
15/07/1984
02/09/1983
22/03/1982
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52047 wek¦wRr Kygvi cvj
52048 iexb P›`ªª ivq
52049 ‡gvt Avkivdzj Avjg
52050 ‡gvt beve Avjx
52051 ‡gvt †di‡`․m Iqvwn`
52052 cÖexi Kzgvi ivq
52053 ‡gvt iwdDj evix
52054 k¨vgj Kzgvi fvIqvj
52055 ‡g‡n`x iwdK
52056 ‡gvt QvBdzj Bmjvg
52057 ‡gvt Avey Zv‡ni
52058 ‡gvt kvnv`r nymvBb
52059 nvweeyb bvnvi
52060 Gm &Gg bvwmi DwÏb
52061 ‡jwjb †m․if
52062 ‡gvt wd‡ivR
52063 ‡gvt AvjZvd †nv‡mb
52064 ‡gvt kvwnbyi ingvb
52065 Zvnwgb evwe
52066 gynv¤§` Avj Avwgb
52067 we Gg iv‡k`yj Bmjvg
52068 P›`b Kzgvi cvj
52069 ‡gvt Rv‡ni“j Bmjvg
52070 Awfgvb¨ P›`ª
52071 jwZdzj evix cÖavb
52072 Ave`~i ingvb
52073 ‡gvnv¤§` wgRvbyi ingvb
52074 ‡gvt ûgvqyb Kwei
52075 ‡gvt bvwQi DwÏb
52076 ‡gvt Avj Avwgb
52077 ‡gvt iv‡k`yj Bmjvg
52078 meyR Kzgvi mvnv
52079 mywcÖq †Nvl

wbwLj P›`ª cvj
Kíbv ivbx cvj
mykxj P›`ª ivq
wKiY ivbx ivq
‡gvt myi“R wgqv,
gwiqg †eMg
‡gvt kvnvRvb Avjx
‡gvQvt kwidv LvZzb
Rûi“j nK
‡gvQvt wd‡ivRv †eMg
bg©`v P›`ª ivq
g‡bvigv ivbx
giûg AvjnvR¡ evei Avjx,
iv‡eqv LvZzb
nwi †gvnb fvIqvj
c~Y©xgv ivbx fvIqvj
‡gvt Ave`yj nvwjg
bvCgv Avn‡g`
‡gvt Avãyj gwR`
‡gvQvt †ivkbviv †eMg
‡gvt mvgQyi ingvb
‡gvQvt wejwKQ †eMg
‡gvt ‡gvdv¾j †nvmv&Bb
‡gvmvt Avmgv LvZzb
G ‡K Gg †iRvDj nvmvb cÖavb
(D¾j)
Rvnvbviv
†eMg
‡gvt
gwZDi
ingvb
byiRvnvb †eMg
‡gvt †Mvjvg gZ©yRv
iv‡eqv LvZyb
‡gvt wmwÏKzi ingvb
‡eMg †mZviv †eMg
‡gvt bvwRg DwÏb
g‡bvqviv LvZzb
‡gvt †KivgZ Avjx
Av‡jqv wmÏxK
‡Mvjvg dvi“K ZvjyK`vi
bvRgv dvi“K
‡gvnv¤§` Avjx
Rvnvbviv Av³vi
we Gg bRi“j Bmjvg
g„Z ivwRqv myjZvbv
‡`‡e›`ª P›`ª cvj
AP©bv ivbx cvj
‡gvt AvwQg DwÏb gÛj
Rv‡n`v †eMg
Awbj P›`ª
wbqwZ ivbx
Avãym †mvenvb cÖavb
jyrdv †mvenvb
‡gv³vi †nv‡mb
wbjydv †eMg
‡gvnv¤§` Rqbvj Av‡e`xb †gvj-v,
wg‡mm gwiqg †eMg
‡gvt Lwjjyi ingvb
wg‡mm AvwQqv LvZzb
‡gvt AvBb DwÏb
‡gvQvt Kwigb †bQv
‡gvt kIKZ Avjx
gvndzRv myjZvbv
‡gvt nv‡mg Avjx
‡gvQvt iv‡eqv LvZzb
mywRZ Kzgvi mvnv
Kíbv mvnv
ksKi P›`ª †Nvl
gnvgvqv †Nvl
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25/08/1983
13/08/1985
01/06/1984
15/11/1982
15/07/1982
05/04/1982
05/07/1985
01/10/1986
23/01/1982
22/08/1982
31/12/1984
05/09/1985
21/06/1986
15/11/1982
26/09/1984
31/12/1981
09/10/1984
25/10/1983
28/06/1985
04/08/1981
13/01/1982
01/12/1981
02/10/1986
30/10/1984
27/07/1981
31/12/1981
15/12/1982
01/07/1984
16/06/1985
13/11/1984
22/08/1982
27/03/1986
07/11/1986
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ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

52080 ‡gvt †iRvDj Kwig
52081 mv‡n`v †nv‡mb
52082 wbg©j P›`ª wek¦vm
52083 ‡gvnv¤§` kvgQj Avjg
52084 ‡gvt wgRvbyi ingvb
52085 ‡gvt Avgvbyj nK
52086 ‡gvt kvgmyj Avjg
52087 B‡jviv Bqvmwgb
52088 mb` Kzgvi `Ë
52089 ‡gvQvt gvQygv Av‡iwdb
52090 ‡gvt †gvRv‡¤§j nK
52091 ‡gvt †iRv mviIqvi †mvnvM
52092 ivR Kzgvi b›`x
52093 ‡gvnv¤§` gvgyb
52094 ‡gvt Av‡kK gvngy`
52095 ‡gvt gwR`yj Bmjvg
52096 ‡gvt †iRvDj nK
52097 ‡Mvjvg †gv¯Zdv
52098 ‡gvt Rvdi BKevj
52099 ‡gvt wmivRyj Bmjvg
52100 ‡gvt gwbi“j Bmjvg
52101 ‡gvt †Z․wn`yj Bmjvg
52102 gynv¤§` Avmv`y¾vgvb
52103 ‡gvt dvi“K Avn‡g`
52104 ‡gvt mvBdzj Bmjvg
52105 ‡g‡n`x nvmvb
52106 ‡`evwkm P¨vUvR©x
52107 ‡gvt mvB`yj Bmjvg
52108 ‡gvt Bdmyd Avjx
52109 ‡gvt gvneyeyj Avjg
52110 ‡gvQvt bvmixb Av³vi
52111 Ave`yj-vn-Avj-Avgxb
52112 ‡gvnv¤§` Avjx

g„Z †Kvievb Avjx
Av‡bvqviv †eMg
‡gvt Bgvg †nv‡mb
‡gvev‡k¦iv †eMg
g„Z-hZx›`ª P›`ª wek¦vm
Dlv ivbx wek¦vm
‡gvnv¤§` iBP DwÏb
kvgQybvœ nvi
‡gvt gwZqvi ingvb †Rvqv`©vi
wg‡mm Rvnvbviv †eMg
‡gvt kvgmyj nK
‡gvQvt nvwg`v LvZzb
‡gvt †gvK‡Q` Avjx
‡gvQvt Rwgjv cvifxb
‡gvt ZvwiK †nv‡mb Lvb
mvnvbv Av³vi
g‡bviÄb `&Ë
ivbx `Ë
‡gvt †gvdv¾vj †nv‡mb
‡gvQvt †iv‡Kqv †eMg
‡gvt igRvb Avjx
‡gvQvt gwR©bv LvZzb
‡gvt i“ûj Avwgb miKvi
byi“b †bnvi †eMg
`yjvj Kzgvi b›`x
gxiv b›`x
Avãyj ev‡iK
nv‡Riv LvZzb
‡gvt Avãym †mvenvb
Av‡bvqviv †eMg
‡gvt wmivRyj Bmjvg
nvwdRv LvZzb
‡gvt AvwRRyj nK
‡gvQvt †ZvwRdv LvZzb
Beªvnxg †nv‡mb
R‡e`v LvZzb
‡gvt Rûi“j Bmjvg
mywdqv †eMg
‡gvt ing Avjx
‡gvQvt †Rv‡e`v LvZzb
‡gvt nweei ingvb
mywdqv †eMg
‡gvt KvIQvi Avjx
wg‡mm Zûiv †eMg
gynv¤§` ‡gvm‡jg
Avjx wmK`vi
g„Rvnvbviv
Z AvBqy†eMg
e Avjx
Av³vi Rvnvb
‡gvt Avãyi iv¾vK Lvb
Rqbye †eMg
kwdKzj nvmvb
‡Rmwgb kwdK
wegj Kzgvi P¨vUvR©x
c~wY©gv ivbx P¨vUvRx©
‡gvt AvKgj †nv‡mb
wg‡mm †mwjbv AvKgj
‡gvt gvbmyi ingvb
‡gvmvt bexRv †eMg
‡gvt nvweeyi ingvb
Av‡bvqviv †eMg
cÖ‡K․t †gvt dinv` †nv‡mb
‡gvQvt wd‡ivRv Av³vi
‡gvt Avt AvDqvj
nvIjv`vi
AvKwjgv
b
g„Z wgqviLvZz
DwÏb
g„Z ARydv LvZzb
Page 64 of 467

22/06/1983
01/01/1983
16/10/1981
22/12/1981
07/11/1980
16/10/1983
12/09/1981
06/08/1983
16/02/1985
21/01/1985
28/01/1982
30/05/1987
06/05/1982
12/01/1986
01/01/1985
20/08/1984
26/11/1983
05/12/1984
10/01/1984
10/05/1981
01/01/1983
10/11/1983
15/07/1980
05/01/1982
08/09/1983
16/09/1983
07/06/1983
27/12/1984
25/06/1982
30/11/1983
10/10/1981
01/01/1984
23/11/1981

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

52113 ‡gvt d‡qR Avjg
52114 ‡gvt mv¾v` †nv‡mb
52115 D‡¤§ nvwb KvšZv
52116 ‡gvt †Rvev‡qi †nvmvBb
52117 ‡gvt mwdKzi ingvb
52118 ‡gvmvt jvebx LvZzb
52119 ‡gvt Qv‡q`yj nK
52120 ‡gvnv¤§` †Lvi‡k` Avjg
52121 ‡gvt b~i“¾vgvb †nv‡mb
52122 ‡gvt BmgvBj †nv‡mb
wmivRx
52123 Rvnv½xi †nv‡mb
52124 ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb
52125 AwfwRr P›`ª f~Tuv
52126 ‡gvmv¤§r dqRy‡bœQv
52127 ‡gvt nvwdRyi ingvb
52128 ‡gvt Rvgvj DwÏb
52129 ‡gvt Avwgbyj Bmjvg
52130 ZvbwRi Avn‡¤§`
52131 k¨vgjx ‡Lv›`Kvi
52132 ‡gvt gvmyg ivbv
52133 ‡gvt †iRvDj Kwig
52134 ‡gvnv¤§` ûgvqyb Kexi
52135 gvndzRv Bqvmwgb
52136 jyrdzb bvnvi
52137 ‡gvt Avwidzi ingvb
52138 ‡gvt ZeviK Avjx
52139 ‡gvt gvneyeyj Avnmvb
52140 ¯§„wZ †cvÏvi
52141 ‡gvnvt †gvKv‡¤§j †nv‡mb
52142 Kvgi“b bvnvi
52143 ‡gvt gÄyi“j nK
52144 k¨vg my›`i Kg©Kvi
52145 wjUb Kzgvi wek¦vm

‡gvt wd‡ivR Avjg
‡Rmwgb Av³vi
‡Mvjvg †gv¯Zdv
iwgQv LvZzb
‡gvt KvÂb Avjx AvK›`
mvwn`v †eMg
‡gvt Avãyj AvwRR
‡gvQvt ggZvR †eMg
Avt Lv‡jK nvIjv`vi
Av‡bvqviv †eMg
Lvb Avt nvwKg
ivwnjv †eMg
‡gvt myRb Luv
Lvqi“b †bQv
‡gvt AvjZve †nv‡mb
Av‡jqv †eMg
‡gvt Avãyj gwR` AvKb
wg‡mm Rvnvbviv ‡eMg
†gvt Ave`ym mvjvg fyvwqv
byiRvnvb †eMg
Avãyj ReŸvi
nvwmbv LvZzb
‡gvt Avãyi iwk` †kL
Rvnvbviv †eMg
f~eb P›`ª f~Tuv
wkLv ivbx mvnv
g„Z dwi` DwÏb Avn‡g`
dv‡Zgv Av³vi
‡gvt Rvgvj DwÏb
‡gvQvt AvwQqv †eMg
‡gvt †mKv›`vi Avjx f~Buqv
wg‡mm Qv‡jnv †eMg
‡gvt gwReyi ingvb Lvb
‡gvQvt cwifvby †eMg
‡gvt jyrdi ingvb
‡gvQvt ZbyRv †eMg
¯^gx- †gvt Avmv`yj †nv‡mb
Av‡bvqviv †eMg
‡gvt bIkv` Avjx
‡gvQvt †gvi‡k`v Lvbg
‡gvt Avãyj nvwKg
‡gvQvt iwngv LvZzb
‡gvnv¤§` gwReyi ingvb
‡gvQv¤§` Av‡bvqviv †eMg
¯^vgx -†gvt gvgybyi ikx`
‡gvQvt ¸jkvb Aviv
‡gvt wmivR DwÏb
nvIjv`vi
`v †eMg
g„gvngy
Z †gvt
gwReyi ingvb
‡invbv ingvb
‡gvt eni DwÏb miKvi
‡gvQvt Zvnwgbv †eMg
‡gvt Avnmvb Avjx
b~i nvIqv
fiZ †cvÏvi
mymgv †cvÏvi
‡gvnvt Avãyj jwZd
‡gvmvt gvKmyiv †eMg
‡gvt Ave`yj Lv‡jK
Av‡gbv LvZzb
‡gvt wKZve Avjx
mvwdqv LvZzb
gnvb›` Kg©Kvi
eb¨v ivbx Kg©Kvi
wbg©j Kzgvi wek¦vm
m~wPÎv ivbx wek¦vm
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01/03/1984
15/03/1982
01/10/1986
29/04/1983
15/01/1984
01/06/1984
08/06/1982
31/08/1982
15/10/1982
19/08/1983
01/07/1983
15/12/1981
16/10/1983
02/01/1982
28/11/1984
15/09/1983
25/10/1983
14/07/1981
12/11/1984
10/02/1985
30/12/1985
28/02/1984
02/05/1984
01/01/1984
23/08/1983
07/08/1985
01/07/1983
07/09/1985
31/12/1981
01/01/1985
25/10/1981
21/08/1983
16/03/1985
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(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

52146 ‡gvt Rwni“j &Bmjvg
52147 ‡gvt Rvjvj DwÏb
52148 ‡gvt AvwZKzi ingvb
52149 ‡gvt Avãyj-vn Avj gvgyb
52150 ‡gvt ûgvqyb Kwei
52151 gynv¤§v` gy³vw`i ingvb
52152 ‡gvnv¤§` iv‡mj
ZvjyK`vi
52153 we_x miKvi
52154 ‡gvt gvmy`~i ingvb
52155 cÖYe Kzgvi †Nvl
52156 ‡gvt Avwidzj nK
52157

†gvt kwdKzj Bmjvg

52158 kixd †mwgbyi ingvb
52159 wbgPuv` nvj`vi
52160 ‡iRvDj nK
52161 ‡gvt bRi“j Bmjvg
52162 exYvcvwb `vm AwbZv
52163 ‡gvt Awn`yj Bmjvg
52164 bvmwib cvifxb
52165 ‡gvt b~i“j Avwgb wgTv
52166 ‡K.Gg.iv‡k` Kwig
gvmy`
52167 ‡gvt Avey ivqnvb
52168 my‡lb ivq
52169 kªx ev`j P›`ª `vm
52170 ‡gvt gykwdKzi ingvb
52171 gxi wkixb myjZvbv
52172 ‡gvt evei Avjx
52173 myRb †`ebv_
52174 ‡gvt Avwgbyi ingvb
52175 kªvešZx ivq
52176 gxi †gvt wgivR †nv‡mb
52177 ‡gvt †`‡jvqvi †nvmvBb
52178 Rq‡`e Kzgvi ivq

‡gvt dwi`yj Bmjvg
iwngv Av³vi LvZzb
‡gvt bvRg~j nK
kvwn`v †eMg
g„Z †gvt gwReyi ingvb
‡invbv ingvb
‡gvt AvBqye Avjx wmK`vi
‡gvQvt Rvnvbviv LvZzb
‡gvt †gv¯ZvwdRyi ingvb
‡gvQt †Lv‡`Rv LvZzb
wR.Gg.kvgQyÏxb Avn‡g`
ivwk`v Avn‡g`
‡gvnv¤§` wmwÏKzi ingvb
ZvjyK`vi
mvgmybP›`ªbvnvi
†eMg
webq
miKvi
‡kdvjx miKvi
‡gvt †gv¯Zdv
wg‡mm SY©v
cxhyl KvwšZ †Nvl
LyKz ivbx †Nvl
g„Z AvZvnvi Avjx
mni evby
giûg Avt Lv‡jK †gvj-v
byiRvnvb †eMg
kixd Rvjvj DwÏb
nv‡Riv †eMg
Aebx nvj`vi
miRbx nvj`vi
g„Z m`i DwÏb
Av‡bvqviv
myjZvb Avn‡g` †gvj-v
‡gvmvt w`jvqviv †eMg
w`‡bk P›`ª `vm
Av‡jv ivbx `vm
‡gvt †gvZvnvi DwÏb g„av
‡gvmvt AvwQqv LvZzb
¯^vgx-‡gvt †ivKb DwÏb
wek¦vm
‡eMg
Rwgjv
ingvb
‡gvt LvRv
gCb
DwÏb wgTv
‡gvQvt bvRg~b bvnvi
Ave`~i iwk` Lvb
‡eMg bvIqviv iwk`
‡gvt Rûi“j nK
‡gvQvt `yjvjx †eMg
cÖ‡eva ivq
`wjZv ivq
kªx i‡gk P›`ª `vm
RvbKx `vm
‡gvt gymwjg DwÏb
iwdKv LvZzb
g„Z gxi †gvkviid †nv‡mb
mywdqv †gvkviid
‡gvt †ckKvi Avjx
‡gvmvt †gv‡gbv †eMg
RM`xk P›`ª †`ebv_
wkLv ivbx †`ebv_
‡gvt †gvRvd&di †nv‡mb
‡gvQvt mvweqv LvZzb
AwkZ Kzgvi gÛj
eKzj ivq
gxi †gvt Aveyj Kv‡kg
‡gvQvt gwj`v LvZzb
‡gvt kvnRvnvb Avjx
‡iv‡Kqv †eMg
wecyj P›`ª ivq
MxZv ivbx ivq
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31/12/1985
06/08/1983
28/02/1983
30/11/1984
02/01/1984
21/02/1983
11/04/1981
31/07/1985
01/10/1983
15/08/1983
08/05/1982
25/02/1982
10/09/1982
08/01/1983
01/01/1982
15/06/1983
07/01/1982
01/10/1983
17/07/1984
07/01/1985
23/11/1981
15/02/1985
13/06/1984
25/05/1981
31/10/1982
01/01/1982
15/10/1982
01/01/1982
11/11/1983
03/07/1981
16/06/1983
01/11/1984
09/07/1981
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(২)

(৩)
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52179 ‡gvt AvwbQyi ingvb
52180 ‡gvt Avmv`y¾vgvb b~i
52181 gvmy` Rvnv½xi
52182 ‡gvt Rvjvj Avn‡g`
52183 ‡gvnv¤§` AvZvDi ingvb
52184 ‡gvt nvwdRyi ingvb
52185 ‡gvt nvweeyi ingvb
52186 MvRx †gvnv¤g` wiqvR
DwÏb
52187 KvRx gvnZve DwÏb
52188 iv‡mj
52189 gwkDi ingvb
52190 gvngy`yj nvmvb
52191 iv‡k` nvmvb
52192 gwgb wgqv
52193 Kvgi“‡bœQv wkDjx
52194 ‡gvt mv¾v` †nv‡mb
52195 ‡gvt kvn Avjg
52196 ‡gvt Aveyj nv‡mg
52197 DËg Kzgvi `vm
52198 ‡gvt gvmD`Di ingvb
52199 ‡gvnv¤§` †gvmv‡eei“j
nvmvb
52200 ‡gvnv¤§` †gn`x nvmvb
52201 ‡gvt Avãyj Kv‡`i wmwÏK
52202 ivweqv Avwn`
52203 wjUb wgqv
52204 Iqvwn`y¾vgvb
52205 ‡gvt Kvgi“j Bmjvg
52206 ‡gvt Gg`v`yj nK
52207 gynv¤§v` iv‡k`i ingvb
52208 ‡gvt †mv‡nj ivqnvb
52209 ‡gvZvnvi †nv‡mb ‡Lv›`Kvi
52210 wRqvDi ingvb
52211 ‡gvt †ivKbyj Bmjvg

‡gvt g‡qb DwÏb Lvb
‡gvQvt kvgmyi bvnvi
‡gvt iwdKzj nvmvb
‡gvQvt AvbZvbyi Av³vi
Avãym mvgv` miKvi
Qv‡jnv LvZzb
‡gvt Avjx AvKei
ggZv †eMg
‡gvnv¤§` jyrdi ingvb
‡iv‡Kqv †eMg
‡gvt Avãyj Kwig †gvj¨v
nvwRiv LvZzb
g‡qb DwÏb Avn‡g`
‡ivmbv †eMg
‡gvnv¤§` ingZ Dj¨v
‡iwRqv †eMg
KvRx AvdZve DwÏb
‡invbv Av³vi
mi`vi †gvnv¤§` Avãyi
iwk`
nvIqv†gvL‡jQy
†eMg i ingvb
‡gvt
nvwmbv ggZvR
‡gvt dRi Avjx
Lvw`RvZzj Kzeiv
‡gvdv‡”Qj †nv‡mb
‡gvmvt nv‡Riv †eMg
Avwgi“j Bmjvg
nvwjgv †eMg
‡gvt AvjdvR DwÏb
iv‡eqv †eMg
‡gvt AvdZve †nv‡mb
‡gvQvt Rvnvbviv †eMg
‡gvt Avt gvbœvb
‡gvQvt dv‡Zgv LvZzb
‡gvt Avey eKi
‡gvQvt weDwU †eMg
KvwË©K P›`ª `vm
‣kevwjbx `vm
‡gvt nvq`vi Avjx
g‡gbv †eMg
‡gvt †mvjvqgvb kixd
‡gvmvt Av‡gbv †eMg
‡gvnv¤§` ing Avjx
†RvgvÏvi
‡iKmbv
‡gvt
AveyAvKZvi
eKi wmwÏK
‡gvmvt KzjQygv †eMg
‡gvt †`jIqvi †nv‡mb
ûm‡b Aviv †eMg
Aveyj †nv‡mb
Av‡bvqviv †eMg
g„Z Avãyj AvwRR
AvwQqv AvwRR
‡gvt Avãyi iwk`
Av‡bvqviv †eMg
Ave`yj Gjvnx
wg‡mm †ijyqviv †eMg
Avãyj Lv‡jK †ecvix
‡`‡jvqviv †eMg
‡gvt nv‡Zg Avjx
gqbv †eMg
GKivgyj nK ‡Lv›`Kvi
mywdqv LvZzb
Rwgi DwÏb †gvj¨v
Rwibv †eMg
‡gvt bRi“j Bmjvg
‡gvQvt †iv‡Kqv LvZzb
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01/10/1984
01/01/1988
27/11/1983
06/09/1982
15/12/1983
12/12/1982
15/08/1983
01/01/1983
10/04/1980
25/11/1985
05/06/1983
01/01/1982
01/01/1983
&01/01/1986
10/01/1983
05/07/1981
27/11/1982
21/08/1979
15/07/1982
05/12/1983
05/11/1983
25/02/1985
25/12/1984
11/01/1985
11/02/1985
12/12/1983
01/01/1984
30/11/1979
15/04/1986
31/12/1985
15/01/1983
30/11/1983
01/01/1984
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প্রোর্থী নোম
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

52212 b~ivbx myjZvbv
52213 dwi`v AvLZvi
52214 ‡gneye †gvi‡k`
52215 ‡gvQv¤§r Gnwmbv Av³vi
52216 ‡gvt Avj Bgivb
52217 ‡gvt gvngy`yj nvmvb
52218 ‡gvt nvwee miKvi
52219 ‡gvnv¤§` mv‡ivqvi
Rvgvb Rwb
52220 ‡gvnv¤§` iƒev‡q`
†di‡`․m
52221 Bg`v`yj nK
52222 ‡gvt dRjyi ingvb
52223 ‡gvt †gv¯Zdv Kvgvj
52224 Amxg P›`ª ewbK
52225 G.we.Gg.ivwRe
Dj-gvneye
52226 gynv¤§` byi“j Bmjvg
52227 ‡gvnv¤§` wRbœvZzj Bmjvg
52228 wec-e gRyg`vi
52229 dwi`v cvifxb
52230 gynv¤§` kwidzj Bmjvg
52231 nvmvb gvngy` mygb
52232 ‡gvt kwdKzzj Bmjvg
52233 Rwni“j nK
52234 Ai“ÜvZx eovj
52235 Avãyj-vn Avj KvBqyg
52236 mvbwR`v Av³vi
52237 Bcb P›`ª miKvi
52238 bymivZ Rvnvb
52239 ‡gvt nvweeyi ingvb
52240 Avwidzj Bmjvg miKvi
52241 Gm.Gg.dqmvj †nv‡mb
52242 ‡gvt b~i Avjg
52243 ‡gvnv¤§` Ave`yj
Kv‡`i wRjvbx
52244 ‡gvnv¤§` byi“j
Avjg f~uBqv

KvRx Avãyj nvbœvb
wbjydvi BqvQwgb
Avng` Dj-¨v Lvb
ZvR‡bnvi †eMg
Av&ãyj AvwRR wgqv
iv‡dRv †eMg
¯^vgx-gyÝx †gvt IqvwK`
wg‡mm nvwg`v Avjx
‡gvt gnmxb Avjx
wg‡mm Av³vi“b †bQv
‡gvt byi“j Bmjvg
‡gvQvt †mwjbv LvZzb
‡gvt Avãyj gvbœvb miKvi
‡gvQvt †nqvZb miKvi
‡gvnv¤§` Avãym Qvjvg
b~i“bœvnvi
‡gvnv¤§` Avãyj gv‡jK
‡di‡`․mxqv †eMg
Av&ãym mvËvi Kv¸Px
Rvnvbviv LvZzb
‡gvt dwi` DwÏb
‡gvQvt ‡ibyKv †eMg
‡gvt QwdDj-v wgqv
‡gvmvt †gvQv‡ÏKv †eMg
Awbj P›`ª ewbK
mvweZv ivbx
Gm.Gg.Gbv‡qZ Kwig
‡Rv‡e`v cvifxb
gynv¤§` Avwgi ‡nv‡mb
Av‡gbv †eMg
‡gvt Avãym mvËvi
‡gvQvt †Rmwgb myjZvbv
we‡bv` wenvix gRyg`vi
‡Rvmbv gRyg`vi
‡gvnv¤§` bv‡`i ‡nv‡mb
†gvj¨v
†eMg
g„nvwjgv
Z wknve
DwÏb
‡gvQvt wd‡ivRv LvZzb
‡gvt Aãyj jwZd †mL
nvwmbv LvZzb
‡gvt Aveyj nv‡mg wgqv
nvIqv †eMg
Av‡bvqvi †nv‡mb
mvgmyb bvnvi †eMg
Awbj P›`ª eovj
gÄy ivbx eovj
‡gvnv¤§` jyrdi ingvb
ivwngv ingvb
¯^vgx-mvjvDwÏb Lvb
kvnxbviv †eMg
cwigj P›`ª miKvi
wbcv miKvi
‡gvt i“k`x ikx`
wg‡mm bvwQgv evwQZ
‡gvt kvnve DwÏb
iv‡k`v LvZyb
Avn¤§` Avjx miKvi
Rvnvbviv †eMg
‡gvt BKevj †nv‡mb wkK`vi
gvngy`v †eMg
‡gvt byi“j Bmjvg
‡mvivBqv †eMg
gvneyeyj nK f~uTv
¸jkvb Aviv †eMg
Aveyj nv‡mg f~uBqv
byi“‡bœQv †eMg
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20/05/1982
04/03/1983
31/07/1983
25/07/1982
01/02/1982
10/01/1983
26/11/2983
31/07/1981
30/06/1982
01/03/1983
16/04/1986
31/05/1983
20/05/1982
25/04/1985
26/12/1981
02/01/1983
15/11/1982
10/02/1983
01/02/1985
27/01/1984
01/12/1985
25/10/1984
01/12/1985
27/02/1985
01/10/1981
27/04/1982
28/12/1983
01/05/1982
01/07/1981
28/12/1983
31/12/1983
20/12/1985
01/10/1979

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
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পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

52245 ‡gvt bvwmi DÏxb kvn
52246 ‡gvt Avwgbyj nK
52247 gwnZzi ingvb
52248 RvbœvZzj †di‡`․m
52249 ‡gvt iv‡mj gy³vw`i Lvb
52250 ‡gvt nvwdRyi ingvb
52251 bvmwiK wRqv
52252 ‡gvmvt BwZqv LvZzb
52253 ‡d¬viv bvmwib Lvb
52254 gynv¤§` †iRvDj Kwig
52255 ‡gvt dinv` †nv‡mb
52256 k¨vgj Kzgvi gÛj
52257 ‡gvt kvnwiqvi BgwZqvR
52258 mbvZb gÛj
52259 Qvjgv LvZzb
52260 Avkivdzb bvnvi
52261 ‡gvt Avãyj gv‡jK
52262 ‡gvQvt wjwg †eMg
52263 ‡gvt Avmv`y¾vgvb
52264 ‡gvt †Z․wn`yj Bmjvg
52265 ‡gvt wgRvbyi ingvb
52266 kvgxgv bvQwib
52267 RyjwdKvi Avjx dwKi
52268 wgi“bbvnvi UKx
52269 ‡gvnv¤§` gyiv` †nv‡mb
52270 KvBqyg
52271 ‡gvt Avãyj evixK
52272 ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb
52273 ‡ebRxi Avn‡g`
52274 BwZ ivbx kxj
52275 ‡Z․wn` Bgvg
52276 iwdKzj Bmjvg
52277 mvwebv Bqvmwgb

‡gvt AvjvDÏxb kvn
ivwRqv myjZvbv
‡gvt Gbvgyj nK
‡gvmvt Avj‡Rgv LvZzb
g„Z †gvm‡jg DwÏb
nvIjv`vi
Av‡gbv
gvney
eyj†eMg
nK f~uTv
¸jkvb Aviv †eMg
‡gvt †Mvjvg gwnDwÏb Lvb
kvwn`v gwnDwÏb
‡K.Gg.Rvwn` †nv‡mb
‡gvmvt nvwjgv †eMg
wRqvDi nK
bvRgyb Rvnvb †eMg
‡gvt wbRvg DwÏb
wg‡mm gwiqg Lvbg
‡gvt ewki Dj-v Lvb
dwRjvZzb †bQv Lvb
‡gvt AvgRv` †nvmvBb
‡iwRqv LvZzb
‡gvt †nv‡mb Avjx gyQyj-x
‡gvmvt ivwngv †eMg
g„bvj KvwšZ gÛj
mweZv ivbx gÛj
‡gvt kvnvRvnvb Avjx
‡gvmvt †iv‡Kqv †eMg
we›`y f~lb gÛj
‡ibyKv gÛj
Avãym mvgv`
iwngv †eMg
‡gvt kvnRvnvb
ZvR‡bnvi †eMg
‡gvt AvRMi Avjx
‡gvQvt Lvw`Rv †eMg
‡gvt ZwiKzj Bmjvg
wg‡mm Rvnvbviv †eMg
‡gvt Avãyj AvwRR
‡iv‡gQv †eMg
‡gvt Avãyi iv¾vK
wd‡ivRv LvZzb
‡gvt †gvRvd&di †nv‡mb
‡gvQvt mvweqv LvZzb
‣mq` mv‡`K Avjx
‡gvQvt iwdqv †eMg
Lwjjyi ingvb dwKi
dwi`v †eMg
‡gvt Avkivd Avjx
‡gvQvt †Rv‡e`v LvZzb
‡gvnv¤§` gwReyi ingvb
kvnvbyi †eMg
gyRvd&di †nv‡mb Xvjx
g‡bvqviv †eMg
‡gvt Avãyj AvwRR
wg‡mm Avw¤^qv wewe
‡gvt Avãyi ingvb
Avd‡ivRv †eMg
‡gvt mvBdzj Bmjvg
wejwKQ evby
¸i‡`e K…gvi miKvi
‡iLv ivbx kxj
Gg G Kwig
Av‡qkv Lvbg
‡gvt iZb wgqv
ivwRqv †eMg
‡gvt AvdRvj †nv‡mb
iv‡eqv LvZzb
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10/01/1982
25/11/1983
24/08/1984
04/05/1982
30/06/1984
15/12/1981
09/12/1982
07/05/1982
01/03/1983
20/11/1983
22/11/1983
25/11/1982
22/07/1982
15/04/1984
07/02/1984
18/09/1983
07/05/1982
07/05/1982
21/11/1983
10/12/1985
10/10/1982
02/02/1983
27/11/1982
01/07/1984
15/07/1985
01/03/1983
07/08/1982
21/01/1985
05/04/1988
11/03/1982
23/09/1986
15/06/1983
20/07/1985
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মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

52278 AvjgMxi †nv‡mb
52279 k¨vgj Kzgvi `vm
52280 ‡gvt BwjqvQ
52281 Zvwbqv †eMg
52282 ‡gvt †Mvjvg Avhg
52283 we_x ivq
52284 `yjvj Kzgvi Xvjx
52285 ‡gvQvt gvqv evix f~Bqv
52286 ‡gvt kwidzj Bmjvg
52287 ‡gvt †gv&¯Zdv Rvgvb
52288 ‡gvt Aveyj †nvmvBb
52289 ‡gvt •Zgyi Avjg
52290 ‡gvt Avãyj gwR`
52291 mÄq †P․ayix
52292 ‡gvt Avdmvi DwÏb
52293 byi“m mvw`K
52294 Gm Gg †gvkvid †nv‡mb
52295 ‡Mvjvg †gv&¯Zdv
52296 ‡gvt MvRxDi ingvb
52297 gynv¤§` kwdKzj Bmjvg
52298 ‡gvt †g‡neye nvmvb
52299 weRq Kzgvi `&Ë
52300 ‡gvnv¤§` mv‡neyj nK
52301 Agj K…ò bv_
52302 wjUb P›`ª bv_
52303 ‡gvt Rv‡gbyi ingvb
52304 ‡gvQvt kvwggv AvKZvi
52305 ‡gvt meyR wgqv
52306 gynv¤§` gvneyeyi ingvb
52307 gwbKv †`ebv_
52308 ‡gvt Avmv`y¾vgvb
52309 ‡gvt AvmdvKzi ingvb
52310 RvbœvZzj †di‡`․m

Aveyj nv‡mg
gwÄjv †eMg
wkey Kzgvi `vm
gby ivbx `vm
‡gvt Avjx †nv‡mb
‡k‡ni evby
‡gvt †Zvdv¾j †nv‡mb
kv‡nbvR †eMg
‡gvt mvgQyj nK
Zv‡niv †eMg
kªxKvšZ ivq
gvayix ivq
wPË iÄb Xvjx
‡QvU ivbx Xvjx
‡gvt Ave`yj evix f~Bqv
Av‡jqv evix
‡gvt dvi“K †nv‡mb
‡gvQvt jyrdb †bQv
‡gvt nhiZ Avjx cÖvs
Av‡bvqviv †eMg
‡gvt Avãyj AvDqvj
wg‡mm Av‡bvqviv †eMg
‡gvt gL‡jQyi ingvb
‡gvQvt kvwnbv wewe
‡gvt Avãyj AvwRR gwj-K
dv‡Zgv LvZzb
mbr †P․aix
iZœ †P․ayix
‡gvt kvnAvjg
AvwQqv LvZzb
‡gvt byi“j Bmjvg
‡gvQvt ivwk`v Bmjvg
wmivRyj nK mi`vi
b~iRvnvb †eMg
byi“j Avwgb
cvi“jv LvZzb
‡gvt Avãym mvËvi
gvndzRv †eMg(eKzj) wmivRx
‡gvt Av°vQ Avjx
‡gvQvt Rv‡q`v LvZzb
‡gvt †gvK‡jQyi ingvb
‡gvQvt †kdvjx †eMg
Kg‡jk P›`ª `Ë
evbx ivbx `Ë
‡gvnv¤§` Avã~i iwk`
‡gvQvt Ly‡`Rv LvZzb
mvab P›`ª bv_
fvbygwZ †`ex
‡ivwnbx Kzgvi bv_
igv ivbx †`ex
‡gvt kvnRvnvb Avjx
‡gvQvt Rvwgjv ‡eMg
‡gvt †gvRvd&di ingvb AvK›`
AvwQqv †eMg
Aveyj nv‡mg nvIjv`vi
Kzjmyg †eMg
gynv¤§` Lwjjyi ingvb
ggZvR †eMg
bv_ K…ò KvšZ
mweZv †`e bv_
‡gvt Avãyj Lv‡jK
‡gvmvt gbRy Aviv
‡gvt Avãyj Avjx
iIkb Rvixb bvmixb
‡gvt Avãyj nvwg`
nvwg`v myjZvbv
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08/01/1985
30/06/1982
01/02/1983
18/03/1984
23/10/1982
25/12/1983
31/12/191
10/01/1982
20/07/1983
05/07/1980
05/01/1982
11/10/1983
25/03/1983
04/11/1982
10/08/1984
17/07/1983
08/02/1983
24/11/1983
25/02/1985
01/09/1984
01/07/1981
31/10/194
08/06/1981
10/07/1984
01/05/1981
24/07/1982
17/05/1984
20/01/1987
27/02/1986
27/11/1982
10/10/1983
24/11/1986
20/08/1982
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(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

52311 ‡gvnv¤§` Aveyj evkvi

01/01/1982

52312

20/05/1982

52313
52314
52315
52316
52317
52318
52319
52320
52321
52322
52323
52324
52325
52326
52327
52328
52329
52330
52331
52332
52333
52334
52335
52336
52337
52338
52339
52340
52341
52342
52343

‡gvnv¤§` byi Bmjvg
mwn`v LvZzb
‡gvt bvRg~j nvmvb
‡gvt dRjyi ingvb miKvi
‡gvQvt Av‡jqv †eMg
‡gvnv¤§` LvBi“j Avwgb
G Gm Gg kwdKzj Avwgb
Avwgbv †eMg
‡gvt mv‡`Kzi ingvb
‡gvt Avãyj Mwb †kL
‡gvQvt nv‡Riv LvZzb
‡gvt AvwkKzi ingvb
‡gvt Avãym mvgv`
‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg
‡gvt Rqbyj Av‡e`xb
‡gvt Avãyj Rwjj kvn
Rûiv †eMg
‡gvnZvixgv myjZvbv
‡gvt Avwgbyj Bmjvg
g‡bvqviv †eMg
miKvi bvRbxb †ivgvbv
Gg G ReŸvi
‡iv‡Kqv †eMg
‡gvt mvLvIqvZ †nv‡mb
‡gvt byi“j Avwgb
mvwn`v Av³vi
‡Z․wdKzj Bmjvg
kvn †gvt gI`y`
myivBqv †eMg
mygb †Nvl
Zcb †Nvl
Rev ivbx †Nvl
kviwgb myjvZvbv
g„Z-Gg Gg gvKmy` Avjg
iIkb Aviv †eMg
mv‡R`v cvifxb
‡gvt Aveyj Lv‡qi †gvj-v
‡eMg jyrdz‡bœQv
AwfwRr mvnv
Wt Rxeb K…ò mvnv
BwZ ivbx mvnv
‡gvt dviyKzi ingvb
Avey mvC` mi`vi
mvwn`v †eMg
G we Gg b~i †gvnv¤§`
byi“j Bmjvg †P․ayix
evwdqv LvZzb
wec-e nvIjv`vi
n‡iK…ò nvIjv`vi
g„Z-DRyjv ivbx nvIjv`vi
wR Gg †gvqv‡¾g †nvmvBb
wR Gg bRi“j Bmjvg
‡g‡ni“b wbmv
‡gvt bv‡qe Avjx
‡gvt bRi“j Bmjvg
wg‡mm nvwmbv †eMg
G †K Gg kvnRvnvb Kwei
‡gvt Avãyj KzÏym
‡gvQvt mv‡R`v LvZzb
‡gvt gvngy`yj nvmvb
‡gvt Avãyj nvwg`
Avd‡ivRv nvwg`
‡gvt Ave`yj-vn Avj gvgyb
‡gvt Avdmvi Avjx
‡gvmvt Zmwjgv †eMg
‡nvQvBb Avn¤§`
Avt mvgv`
dv‡Zgv
bviwMm cvifxb
gwdRyj Bmjvg
‡ibyKv †eMg
mvBdzj-vn Kvgvj
‡gvt jvj †nv‡mb
nvIqv †eMg
dv‡Zgv Av³vi
‡gvt Igi dvi“K
‡Lv‡`Rv †eMg
‡gvt mv¾v`~i ingvb cÖavb
‡gvt ‡Mvjvg wKewiqv cÖavb
‡gvQvt mv‡R`v cÖavb
‡gvt Avmv`y¾vgvb
‡gvt nvi“b Ai iwk`
‡gvmvt Av‡Zvqviv LvZzb
Zcb PµeË©x
‡cÖgvb›` PµeË©x
wgiv PµeZ©x
‡gvt kvdvqvZ ûmvBb †P․ayix
‡gvt †di‡`․m Avn‡g` †P․ayix
kvgmyb bvnvi
GBP Gg Avey mv‡jn ZvjyK`vi ‡gvt Avey Gbvg ZvjyK`vi
wg‡mm kvnvbv Gbvg
Zvcm Kzgvi f³
mZxk P›`y f³
¯^igvjv wUKv`vi
‡gvt Bdmyd Avjx
g„Z-‣gPzwÏb
byiRvnvb
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02/02/1986
15/10/1983
14/10/1984
30/12/1983
01/01/1983
01/02/1984
15/11/1984
20/11/1984
25/11/1984
14/10/1983
12/10/1982
1/11/187
15/11/1981
29/10/1982
05/08/1981
05/06/1984
20/10/1983
01/12/1983
04/09/1982
21/01/1983
18/02/1986
20/11/1985
05/01/1983
18/01/1985
01/01/1983
09/04/1987
01/01/1983
04/10/1986
29/12/1983
01/12/1984
16/09/1983

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম
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(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

52344 ‡gvt mvBbvi †nv‡mb

14/09/1985

52345

10/03/1983

52346
52347
52348
52349
52350
52351
52352
52353
52354
52355
52356
52357
52358
52359
52360
52361
52362
52363
52364
52365
52366
52367
52368
52369
52370
52371
52372
52373
52374
52375
52376

‡gvnvt bygvqb Avwj
‡gvmvt gyKZviv †eMg
‡gvnv¤§` dvi“K Iqvwn`
‡gvnv¤§` Aveyj Kvjvg AvRv`
‡gvQvt wd‡ivRv LvZzb
‡gvt bvRg~j Kwei
‡gvt BmnvK
ivwRqv LvZzb
‡gvt wmwÏKzi ingvb
‡gvt Lwjjyi ingvb
Zv‡niv wkwib
‡gvt mvdv‡qZ †nv‡mb
‡gvt kvnRvnvb Avjx gÛj
‡gvQvt iIkbviv †eMg
‡gvt †Zvdv‡qj ZzMwij ZzMvb
‡gvt gwZDj Avjg
wRjvbx
‡gvQvt Avmyiv †eMg
‡gvt Avwgi †nv‡mb
‡gvt Avãyj Lv‡jK f~Bqv
bvwQgv LvZzb
kv‡Ki Avn‡g`
‡gvt iwdK Dj¨vn
‡iv‡Kqv †eMg
‡gvt wd‡ivR Iqvwn`
‡gvt Avãyj nvwg`
gvmy`v Lvbg
‡gvt gbRyi“j nvmvb
‡gvt dwmqi ingvb
‡gvQvt knx`v †eMg
Lvb †gvnv¤§` ivqnvb dvi“K g„Z-‡gvnv¤§` †mwjg dvi“K
Zmwjgv dviyK
‡gvt †mv‡nj g„av
‡gvt i“ûj Avwgb g„av
kvnbvR Avwgb
wjwcKv gÛj
wbg©j P›`ª mvnv
g‡bvigv gÛj
‡gvnv¤§` mvBdzj Bmjvg
‡gvnv¤§` dviƒK ZvjyK`vi
kvwnbyi †eMg
dwi`v AvKZvi
‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb
wd‡ivRv †eMg
‡gvt Avkivd Avjx
‡gvt gwRei ingvb
‡gvmvt GZdzj †bmv
mÄq gÛj
Kgjv¶x gÛj
g¨v‡bvKv gÛj
‡WwfW nvB‡Mbm wmbnv
g„Mvj KvwšZ wmbnv
RqšZx wmbnv
gvmy`v Av³vi
‡gvnv¤§` gvnveyeyi ingvb
wiwRqv ingvb
KvwbR dv‡Zgv
‡gvt mvC` †gv‡gb gRyg`vi
myivBqv †eMg
‡gvt AvbRygvbAviv †eMg
‡gvt AvjZve DwÏb miKvi
iwk`v †eM`g
‡gvt BRvR Avn‡g`
‡gvt BDmyd Avjx †gvj-v
‡gvmvt nvwmbv †eMg
‡gvt Igi wmwÏK
‡gvt gwnDwÏb gyÝx
‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg
‣mq` nvQvb Dj-vn
g„Z ‣mq` nvwee Dj-vn
Avwdqv †eMg
wbjv Bmjvg
‡gvt Avkivdzj Bmjvg
Avd‡ivRv Bmjvg
L›`Kvi mvjvDwÏb iwb
Avjx nvmvb L›`Kvi
Av‡jqv †eMg
‡Zvdv‡qj Avn‡¤§`
‡gvt wgbnvR DwÏb
wd‡ivRv †eMg
‡gvt ZvwiKzj Bmjvg ZvjyK`vi ‡gvt byiƒj Bmjvg Zvjy`vi
wg‡mm wd‡ivRv Bmjvg
gwbgq Kzgvi †nvo
wPË iÄb †nvo
‡iev ivbx †P․ayix
Avkivdz¾vgvb
Ave`yj¨v‡nj evKx
Av‡idv evby
Iqvwn`y¾vgvb †Rvqvi`vi
wejv‡qZ †nv‡mb †Rvqvi`vi
Avw¤^qv †eMg
‡gvt wd‡ivR Avjg
Ave`yj KzÏym
QvwKbv LvZzb
‡gvt i“ûj-v Avj gvgyb
‡gvt BDbym Avjx
iwngv †eMg
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01/02/1986
05/12/1982
09/04/1980
26/07/1983
15/12/1986
01/03/1982
31/12/1983
06/10/1983
15/11/1984
07/04/4983
25/09/1982
30/12/1984
03/09/1983
14/10/1982
22/11/1981
21/11/1982
11/02/1983
17/04/1983
31/12/1985
01/01/1980
02/04/1984
01/06/1983
02/12/1984
21/03/1983
25/11/1986
05/11/1984
25/11/1985
01/02/1983
02/02/1985
01/01/1986
15/10/1981
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52377 gbxl Kzgvi wek¦vm
52378 wRqvDÏxb gvngy` †mwjg
52379 K…ò c` `vm
52380 nvmvb gvngy`
52381 ‡gvt bvRgyj û`v
52382 i“‡ej Avn¤§`
52383 wec-e ivq
52384 ‡gvt dvi“K †nv‡mb
52385 ‡gvt Avnmvb DR Rvgvb
52386 ‡Rmwgb Av³vi
52387 ‡gvt †Mvjvg Avhg
52388 ‡gvt wgRvbyi ingvb †cvÏvi
52389 mvgšZ ‡mb
52390 abÄq Kzgvi ivq
52391 ‡gvnv¤§` RvwKi †nvmvBb
52392 gynv¤§` BDbyQ Avjx
52393 ‡gvt Aveyj Kv‡kg
52394 mvn`vZ †nv‡mb
52395 Drcj wek¦vm
52396 cjvk KvwšZ nvj`vi
52397 gynv¤§` gvmy` wgqv
52398 kvgxgv Av³vi Avd‡ivRv
52399 gybœy P›`ª ivq
52400 ‡gvt bvwRi †nv‡mb
52401 ‡gvt Avãyi iwng
52402 ‡gvt kvn gvngy`
52403 ‡gvt Rwni“j &Bmjvg
52404 mygbv Bqvmwgb
52405 Zvnwgbv Av³vi
52406 ‡gvt iv‡k`xb
52407 ‡gvt †di‡`․m †nv‡mb
52408 ‡gvt ivRxe
52409 ‡gvt Lwjjyi ingvb

gbx›`ª bvivqb wek¦vm
mybxwZ wek¦vm
‡gvm‡jn DwÏb Avng`
mvgQyb bvnvi
Rq‡`e `vm
BwZKv `vm
‡gvt byi“j Bmjvg
Ry‡jLv †eMg
‡gvt Avkivd Avjx
bvwM©m †eMg
‡gvt Kig Avjx
iwngv LvZzb
g„bœq ivq
Amxg ivq
‡gvm‡jg †ecvix
Rvwgjv †gvm‡jg
‡gvt nvwbd ZvjyK`vi
‡gvmvt kvnvbyi †eMg
g„Z-Aveyj nvmbvZ
kvnvbv †eMg
‡gvt †Mvjvg †gv¯Zdv
‡gvmvt Rv‡q`v †eMg
‡gvt Avãyi ingvb †cvÏvi
nvwdRv †eMg
‡Mvwe›`ª P›`ª †mb
mywgÎv †mb
iv‡R›`ª bv_ ivq
wkLv ivYx ivq
‡gvnv¤§` †Mvjvg Bw`ªm
bvwmgv †eMg
gynv¤§` AvBDe Avjx
dv‡Zgv †eMg
‡gvt gwnDwÏb gywÝ
Av‡bvqviv †eMg
Avt gv‡jK wgqv
jwZdv †eMg
RM`xk P›`ª wek¦vm
gÄy ivbx ivq
ibwRr Kygvi nvj`vi
my`xßv nvj`vi
gynv¤§` †gv³vi †nv‡mb
wgqv
‡g‡mm
iwk`v †eMg
igRvb LyAvjx
Rvnvbviv †eMg
¯^M©xq ivR eskx P›`ª ivq
wK‡kvix ivbx
‡gvt Avãyj gwR` gÛj
‡gvQvt Rv‡q`v †eMg
‡gvt wmivRyj Bmjvg
K`evby
‡gvt kvn gwn DwÏb
‡Lv‡`Rv †eMg
Ave`yj ev‡Zb
ggZvR †eMg
‡gvt Avãyj Kv‡`i gÛj
mv‡jnv †eMg
‡gvt Iqv‡qk Ki“bx
AvRv`
iIkb†Mvjvg
Aviv †eMg
‡gvt
imyj
‡gvQvt †Kvwnbyi LvZzb
‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb
‡di‡`․mx Aviv
‡gvt Avãyi ie
iv‡njv †eMg
‡gvt byi“j nK
Lv‡j`v Lvbg
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26/11/1985
04/04/1982
15/10/1981
19/04/1984
05/09/1982
01/02/1982
02/03/1985
12/12/1982
31/12/1984
25/06/1984
01/10/1982
15/09/1982
05/03/1982
31/12/1981
01/02/1986
01/02/1984
25/07/1985
09/10/1983
10/08/1983
12/08/1983
25/07/1981
30/11/1985
01/01/1982
30/07/1981
03/03/1985
07/05/1981
01/03/1985
15/08/1981
10/08/1982
27/11/1982
12/01/1984
05/10/1984
24/11/1983
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52410 wPb¥q Kzgvi •e`¨
52411 D¾¡j Kzgvi mvnv
52412 ‡gvt gv‡R`yi iwk`
52413 gnv‡`e Kzgvi miKvi
52414 e‡›` Avjx j¯‥i
52415 ‡gvt Av³vi †nv‡mb
52416 ‡gvnv¤§`
AvLZvi“¾vgvb Lvb
52417 Avd‡ivRv Av³vi
52418 ‡gvt Ave`yyj RveŸvi
52419 f~‡`e P›`ª ivq
52420 ‡gvt RvwKi“j Avjvwgb
52421 ‡gvt kwdKzj Bmjvg
52422 ‡gvt AvLZvi †nv‡mb
52423 cÖxwZjZv AwaKvix
52424 evejy Kzgvi mvnv
52425 ‡gvt dRjyj nK
52426 ‡gvt wRqv Dj nK
52427 mÄq Kzgvi mvnv
52428 ci‡gk Kzgvi wek¦vm
52429 mylgv `vm
52430 Zvwbqv Zvnwgbv
52431 mgxiY ev‣o
52432 mvab Kzgvi †gv`K
52433 Lvb Rvgvj DwÏb
52434 Ave`yj-vn Avj gvgyb
52435 ‡gvt gÄyi“j Bmjvg
52436 ‡gvt gnv‡°Kzj Bmjvg
52437 BmivZ Rvnvb
52438 ‡gvt gvmy`~i ingvb
52439 cÖexi KvwšZ `vm
52440 ‡gvnvs KvBQvi“j Avjg
52441 ‡gvt BgwZqvR Avjg
52442 ‡gvt nvwbd wgqv

wecyj Kzgvi ‣e`¨
mi¯^Zx ivbx •e`¨
WRb Kzgvi mvnv
KwbKv ivbx mvnv
‡gvt Avãyi iwk`
‡g‡ni wbMvi
dwb›` bv_ miKvi
Pvqbv miKvi
dRi Avjx j¯‥i
iwk`v †eMg
‡gvt Avãyj gvbœvb gÛj
‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg
‡gvnv¤§` AwQD¾vgvb Lvb
‡iwRqv †eMg
AvDqvj †gvj¨v
jvqjv AvÄygvb
‡gvt Ave`yj Kvw`i
bvRgv Av³vi
cÖdzj- Kzgvi ivq
bxwjgv ivbx ivq
‡gvt `wei DwÏb gÛj
‡gvQvt Rvwgjv †eMg
g„Z Avãyj ReŸvi
‡gvQvt iIkbqviv †eMg
‡gvt G.mvjvg
AvwQqv †eMg
Aaxi P›`ª AwaKvix
AP©bv AwaKvix
Aebx Kzgvi mvnv
m~PxÎv mvnv
‡gvt Avkivd Avjx
dv‡Zgv wewe
‡gvt b~i“j Bmjvg
AvwQqv LvZzb
wPË iÄb mvnv
wgiv ivbx mvnv
cwigj P›`ª wek¦vm
‡kvfv ivbx wek¦vm
Avb›` †gvnb `vm
gxiv ivbx `vm
‡gvt Avãyj Kv‡`i
dqRybœvnvi Kv‡`i
fx®§‡`e ev‣o
dzjgvjv ev‣o
b‡ik P›`ª †gv`K
mybxwZ ivbx †gv`K
Rvjvj DwÏb Lvb
mey‡iv‡bœmv
‡gvt Avãyi iDd
g‡bvqviv †eMg
‡gvt ingZ Avjx MvRx
‡eMg dv‡Zgv LvZzb
‡gvt gwkDi ingvb gÛj
‡gvmvt gvndzRv †eMg
‡gvt BDmyd Avjx
g‡bvqviv LvZzb
‡gvt kwdKzj Bmjvg
iv‡eqv miKvi
Agj KvwšZ `vm
ixbv ivbx `vm
Avng` †nv‡mb
wewe Rqbve
‡gvt wd‡ivR Avjg
Rvnvbviv †eMg
Avt jwZd
nvwmbv †eMg
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08/08/1984
12/01/1983
08/09/1982
01/01/1982
08/09/1984
30/11/1981
18/02/1982
31/12/1985
07/09/1985
05/07/1984
20/09/1982
13/09/1983
25/11/1981
15/04/1984
07/12/1981
05/01/1985
21/06/1984
22/01/1982
24/11/1984
08/11/1982
05/08/1984
01/07/1983
15/01/1982
10/12/1982
10/03/1983
01/07/1983
19/06/1984
22/11/1985
31/10/1980
15/09/1985
03/07/1981
03/05/1981
10/09/1983
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52443 myevm P›`ª ivq
52444 ‡gvt meyR †nv‡mb
52445 D¾¡j Kzgvi `vm
52446 m‡šZvl P›`ª bv_
52447 ‡gvt Avãyj-v‡nj Kvdx
52448 wicb Kzgvi MvBb
52449 ‡gvt ûgvqyb Kwei
52450 ‡gvt †iv¯Zg Avjx
52451 ‡kL Igi dvi“K
52452 Kvgi“b bvnvi
52453 ‡gvnv¤§` Zvbfxi Avn¤§`
52454 G.wU.Gg.nvwg`yj nK
cÖvgvwbK
52455 KvRx †gvt byi“j Kwig
52456 ‡gvt byi“bœex miKvi
52457 g‡bvR Kzgvi †P․ayix
52458 ‡gvnv¤§` MvRx mvjvDwÏb
52459 ‡gvt iweDj Avjg
52460 gynv¤§` Iqvwn`yj Bmjvg
52461 ‡gvt wd‡ivR ev`kvn
52462 AjKv ivbx miKvi
52463 ‡gvt Gikv` Avjx
52464 ‡gvnv¤§` Zvbfxi Bmjvg
52465 ‡ivgvb wgqv
52466 ‡gvt Avãyj-vn Avj gvgyb
52467 ‡gvt AvZvDi ingvb
52468 ‡gvt bvwn` wmwÏK
52469 ‡gvt †mv‡nj ivbv
52470 bvmwib myjZvbv
52471 ‡gvt mvwgbyi ingvb
52472 wjUb wgqv
52473 ‡gvt kvnwiqvi gvmD`
52474 ‡gvt Avnmvb nvwee
52475 ‡gvt mvBdzj Bmjvg

b‡ik P›`ª ivq
PÂjv ivbx ivq
‡gvt AvwRRyj nK
g‡bvqviv †eMg
myKzgvi `vk
w`cvjx `vk
myej P›`ª bv_
MxZv ivbx †`ex
‡gvt mv‡eZ Avjx
dv‡Zgv †eMg
iv‡R›`ª bv_ MvBb
cÖdyj-v& ivbx MvBb
‡gvt Aãyi iv¾vK
‡nvm‡bAviv iv¾vK
g„Z gwRei ingvb
‡gvmvt nvwg`v †eMg
‡kL †gvt kvnRvnvb
‡`‡jvhviv †eMg
¯^vgx-‡gvt †gvL‡jQyi
ingvb
Wvt nvwjgv
†eMg
‡gvt
mwdDj-v&
n wgqv
kvnvbviv kwd
‡gvt eRjyj nK cÖvgvwbK
nvwmbv †eMg
KvRx ‡gvt byi“j û`v
wfKvi“b †bQv
‡gvt Avãyj ev‡Zb miKvi
jyrdv †eMg
f~‡cb P›`ª †P․ayix
ggZv ivbx †P․ayix
‡gvt myRvDwÏb
wg‡mm jyrd‡bœQv
‡gvt †njvj DwÏb
wgbviv †eMg
gynv¤§` Av‡bvqvi ûmvBb
‡iv‡Kqv †eMg
‡gvt Avãyi iDd
wg‡mm wd‡ivRv LvZzb
B›`yf~lY miKvi
Kvbbevjv miKvi
‡gvt Avãyj KzÏyQ
‡gvQvt G‡jRv †eMg
‡gvt AvRnvi“j Bmjvg
g„Z Av‡qkv †eMg
Ave`yj iv¾vK wgqv
ggZvR †eMg
‡gvt Avãyj gwR` Avn‡¤§`
wkixb Av³vi
‡gvt Av‡bvqvi“j nK
‡gvQvt Av‡jqv
G.we.wmwÏK
b~i bvnvi
‡gvt †gvKv‡Ïm †nv‡mb
mywdqv LvZzb
‡gvt †gvK‡m` Avjx
wRwbœiv wejwKm
‡gvt AvwbQyi ingvb
AvwQqv †eMg
Iqv‡R` Avjx
Avw¤^qv LvZzb
‡gvt b~i“j Bmjvg
‡gvQvt AviRy gv›` Aviv
‡gvt Imgvb MwY
‡gvmvt QwKbv Av³vi
g„Z Avãyj Kwig
‡gvQvt †iwRqv ‡eMg
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05/04/1981
01/12/1982
05/05/1981
01/01/1982
01/01/1985
31/05/1982
19/01/1982
05/06/1983
27/06/1982
15/10/1983
31/05/1982
01/06/1983
17/04/1980
01/09/1982
10/09/1983
01/09/1985
18/01/1983
31/12/1983
10/11/1983
17/12/1982
18/09/1983
01/01/1985
15/12/1983
31/12/1983
02/07/1983
31/12/1986
28/12/1984
21/02/1987
07/11/1983
01/02/1985
10/12/1984
01/01/1982
20/09/1983

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

52476 ‡gvt Rvnv½xi Avjg
52477 ‡gvt Gbvgyj nvmvb
52478 AÄb Kzgvi miKvi
52479 ‡gvnv¤§` dqRyi ingvb
52480 ‡gvt kwdKzj Bmjvg
52481 ‡gvt nvwdRyi ingvb
52482 ‡gvt Avkivdzj Bmjvg
52483 Kvgi“j Bmjvg
52484 ‡gvQvt kvwdqv myjZvbv
52485 ‡gvt dvi“K Avnv‡¤§`
52486 gvmy` †nv‡mb
52487 ‡gvt b~‡i Avjg wmwÏwK
52488 Avkxl Kzgvi ivq
52489 mRxe Kzgvi gyLvR©x
52490 ‡gvt Aveyj gvndzR
52491 Avey mvC` †gvt wd‡ivR
Kwei
52492 ‡gvt ewb Avwgb
52493 myRb Kzgvi P›`
52494 ‡gvnv¤§` ûgvqyb Kexi
52495 ‡gvnv¤§` dinv`
Av‡e`xb gwj-K
52496 ‡gvt Qvbvi“j Bmjvg
52497 ‡gvQvt gK‡Q`v LvZzb
52498 cvwcqv myjZvbv
52499 ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`
52500 ‡mwjbv ingvb
52501 ‡gvt †mv‡ne
52502 KvRx dviRvbv
52503 AwRZ eovj
52504 ‡gvmvt D‡¤§ mv‡jnv
LvZzb
52505 ‡gvt gbRyi“j nvB
52506 dvinvbv bvmwib
52507 ‡gvQvt Znwgbv Av³vi
52508 bvQwib Av³vi

‡gvt Aveyj ‡nv‡mb
ggZvR †eMg
‡gvt m‡ivqvi †gvj-v
KvwbR dv‡Zgv
¯^cb Kzgvi miKvi
mRjv ivbx miKvi
‡gvnv¤§` AvwRRyi ingvb
‡gvQvt wd‡ivRv †eMg
‡gvt †gvK‡m` Avjx
fvby LvZzb
‡gvt Avãyi iv¾vK
g‡bvqviv †eMg
‡gvnv¤§` Avjx
‡gvQvt Rwibv †eMg
Rwni“j nK
‡gvt kvnveywÏb
wi³v †eMg
‡mgvt beve Avjx
wd‡ivRv †eMg
g„Z Avãyj gv‡jK
Rv‡niv
‡gvt kvn Avjg
b~i Rvnvb †eMg
mykxj Kzgvi ivq
Avjcbv ivq
Ai“b KvwšZ gyLvR©x
mweZv gyLvR©x
‡gvt †Lvk gvngy`
‡gvQvt Lvw`Rv †eMg
‡gvt †Mvjvg †gv¯Zdv
dv‡Zgv †eMg
‡gvt wQwÏKzi ingvb
wg‡mm wd‡ivRv †eMg
i‡g›`ª †gvnb P›`
Pv‡gjx ivbx P›`
g„Z Pvb wgqv
‡gvQvt dz‡j‡bQv
G.†K.Gg.Rqbyj
Av‡e`xb gwj-K
bvwmgvbIkv
Av³vi
‡gvt
wgqv
‡gvQvt Qywcqv †eMg
‡gvt kwn`yj Bmjvg gÛj
‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg
‡gvnv¤§` knx`yj-vn
mvgQyb bvnvi
‡gvt Avãym mvjvg †kL
ggZvR †eMg
‡gvt Avãym mv‡jK †gvj¨v
iv‡eqv LvZzb
Aveyj Kvjvg AvRv`
Rvwn`v †eMg
KvRx Avãyj Lv‡jK
‡mwjgv Lv‡jK
m`vb›` eovj
KbK ivbx eovj
‡gvt b~i“j Bmjvg
‡gvmvt jyrdz‡bœmv LvZzb
‡gvt Avãyj nvB
g‡bvqviv nvB
d‡qR miKvi
AvwZKv †P․ayix
‡gvt Avey Zv‡ni
iv‡njv †eMg
Qv‡q` Avjx gÛj
mvnviv bvwQg evby
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08/10/1985
02/12/1984
04/02/1982
01/03/1982
05/07/1986
11/10/1982
21/04/1982
14/03/1984
05/02/1984
01/03/1985
03/08/1982
31/01/1983
28/11/1983
28/10/1985
13/10/1983
01/09/1981
01/03/1982
15/10/1982
30/12/1981
14/11/1979
08/12/1983
10/12/1982
15/10/1983
20/01/1985
30/12/1986
28/05/1982
11/09/1982
01/07/1982
10/10/1984
25/12/1983
01/11/1981
01/11/1981
01/07/1981
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প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

52509 ‡gvt kwn`yj Bmjvg
52510 wjUb P›`ª `vm
52511 ‡gvt dRjyj Kwig
52512 eveyj †nvmvBb
52513 kvneywÏb gvngy`
52514 ‡gvt †mvnive †nv‡mb
52515 ‡gvt byiDwÏb
52516 ‡gvt `xb Bmjvg
52517 ‡gvnv¤§` AvwRRyi ingvb
52518 Avãyj gvbœvb
52519 ‣mq`v †kvfv
52520 mvjvnDwÏb
52521 ‡gvt gwZqvi ingvb
52522 Av.b.g. mvBd DwÏb
52523 ‡gvt gvgyb Ai ikx`
52524 ‡gvt gywgbyi ingvb
52525 dwi`v BqvQwgb
52526 ‡gvt †ejvj †nv‡mb
52527 kvwggyi ingvb
52528 miKvi iIkb Avwjd
52529 Gm.Gg.AwZK
52530 ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb
52531 ‡gvt bRi“j Bmjvg
52532 ‣mq` AvZvDi ingvb
52533 Avj gvgyb
52534 ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb
52535 ‡gvt gvngy`yj nvmvb
52536 ‡gvmvt bvRgyb bvnvi
52537 ‡gvt Avj Avwgb †kL
52538 b~i“¾vgvb wgqvRx
52539 mvwgDj gyimvwjb
52540 ‡gvt AvZvDi ingvb
52541 ‡gvt Kvgi“j nvmvb miKvi

‡gvt dRjyj nK nvIjv`vi
Kzjmyg †eMg
Agj P›`ª `vm
AwbZv ivbx `vm
‡gvt igRvb Avjx
‡gvQvt dv‡Zgv †eMg
mvjvgZ Dj-vn
nvwjgv LvZzb
kvnRvnvb gvngy`
dv‡Zgv Av³vi
‡gvt Avey eKi wmwÏK
kvgxgv wmwÏK
Aveyj evmvi
iwngv †eMg
g„Z †gvt BQgvBj
Av‡gbv †eMg
‡gvnv¤§` kIKZ Avjx
‡gvmv¤§Z wQqvi“b †bQv|
‡gvt AvdRvj †nv‡mb wgbv
‡gvQvt nvwdRv †eMg
‣mq` Rvnv½xi Avjx
‡kdvjx †eMg
gwdRDwÏb
gvKQy`v †eMg
‡gvt byi“j †nv‡mb miKvi
‡gvQvt †gvm‡jgv LvZzb
QiIqvi DwÏb f~Tuv
Qv‡jnv †eMg
wR.Gg.Avãyj Kwig
Rvnvbviv †eMg
‡gvt Avãyj evix
‡gv‡gbv †eMg
Aveyj evmvi
Av‡qkv Av³vi
‡gvt •mq` Avjx miKvi
‡gvQvt †gv‡gbv miKvi
Iqvwn`~i ingvb
kvgQyb bvnvi
‡gvt †gvRvd&di †nv‡mb
‡gvQvt iIkb Aviv †eMg
g„Z b~i †gvnv¤§`
g„Z cviex LvZzb
‡gvt BqvwQb Avjx
‡gvQvt byiRvnvb †eMg
Rvjvj DwÏb Avng`
iv‡nbv cvifxb
‣mq` Igi Avjx
mvwn`v †eMg
Avãyj ReŸvi †kL
Rvwgjv †eMg
‡gvt †gvRvg mi`vi
iwk`v †eMg
‡gvt Avãyj gwR`
g„Z nvm‡b †nbv
‡gvt RyjwdKvi Avjx/
¯^vgx-wRqv m‡ivqvi †Pšayix
AvBbybRi“j
b bvnvi Bmjvg †kL
‡gvt
ggZvR cvifxb
BmgvBj wgqvRx
Rxeb Av³vi
‡gvt Avãyj gv‡jK
kvgxgv AvLZvi
‡gvt Bg`v`yj nK
D‡¤§ Kzjmyg
‡gvt Kv‡Rg DwÏb miKvi
‡gvQvt jvqjv LvZzb
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08/04/1983
25/08/1982
17/05/1983
25/07/1981
01/01/1988
08/11/1983
05/01/1982
01/03/1982
30/04/1979
19/12/1981
12/12/1983
01/01/1985
04/01/1984
01/01/1985
08/03/1982
20/07/1983
30/06/1984
01/01/1985
20/03/1983
30/01/1984
01/03/1982
30/12/1982
15/05/1985
16/10/1983
10/07/1982
05/06/1984
15/05/1984
01/01/1981
07/04/1984
01/03/1984
01/01/1983
27/10/1985
16/01/1982
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

52542 AvwKKzj evkvi Lvb
52543 Ríbv ivbx wek¦vm
52544 b~i ‡gvnv&¤§` bvw`i
52545 wejvm cvj
52546 ‡gvt iweDj Bmjvg
52547 ‡gvt gvmyg wej-vn
52548 gy³v ivq
52549 ‡gvt iweDj Kwig
52550 ‡gvnv¤§` kvnRvnvb Avjx
52551 ‡gvt kwn`yj Bmjvg
52552 ‡gvt gvi“d ingvb
52553 ‡gvt AvwZKzj Bmjvg
52554 ‡Lvi‡k` Avjg
52555 ‡gvt AvwZKzi ingvb
52556 ‡gvmvt Rwj Av³vi
52557 ‡gvt Avwjgyi ingvb
52558 Zvmwbg Avdwib wjmv
52559 ‡gvt kvwKi Bgvg
ZvjyK`vi
52560 ‡gvt Rvnv½xi Avjg
52561 wkcÖv ivbx wek¦vm
52562 gynv¤§` iweDj Avjg
52563 Avn¤§` nvmvb ivRxe
52564 mygb ivbv
52565 ¯^cb P›`ª f³
52566 Avn‡g`yj nK Lvb
gRwjk
52567 ‡di‡`․mx Av³vi
52568 ‡gvt Kwei DwÏb
52569 ‡gvQvt ewe kviwgb
52570 D‡¤§ Bgvgv
52571 ‡gvt gvneyeyi ingvb
52572 ‡gvt ‡mv‡nj ivbv
52573 `yjvj P›`ª
52574 ‡gvt myjZvb gvngy`

‡gvt Av°vQ DwÏb Lvb
nvwg`v †eMg
g„Z iZb Kzgvi wek¦vm
j¶x ivbx wek¦vm
‡gvt Avãyj gwZb
bvw`iv †eMg
‡Mvô wenvix cvj
cÖwZfv ivbx cvj
‡gvt kvnRvnvb Avjx
‡gvQvt Qv‡niv LvZzb
‡gvt †`‡jvhvi †nvmvBb
gvKmy`v †eMg
wbiÄb ivq
jxjveZx ivq
L›`Kvi †eRvDj Kwig
‡gvQvt Rv‡q`v LvZzb
‡gvt Avãyj Mdzi †kL
g„Z mv‡jnv LvZzb
kvnRvnvb gvngy`
kvwn`v †eMg
‡gvt gwRei ingvb
‡gvQvt jvBjx ingvb
g„Z wbqvR DÏxb
bviwMm Aviv
‡gvnv¤§` Avãyj nvB
bvwmgv †eMg
‡gvt Avãyj KzÏyQ
Avmgv †eMg
‡gvt Beªvwng Avjx †gvj-v
‡gvQvt Qv‡niv †eMg
‡gvt gwneyi ingvb
kvnvi evby
gvngy`yj nvmvb
‡ivRx nvmvb
g„Z Avãyj Kwig
ZvjyK`vi
‡eMg†gveviK
RvnvbvivAvjx
‡gvt
‡gvQvt Rvnvbviv ‡eMg
gvb‡e›`ª Kzgvi wek¦vm
mÜ¨v ivbx wek¦vm
gynv¤§` myiZ Avjx Lvb
wg‡mm jvBjx †eMg
bRi“j Bmjvg †gvj-v
SY©v †eMg
gwRei ingvb
‡iv‡Kqv †eMg
mywbj P›`ª f³
‡K․kj-v ivbx
Ievq`yj nK Lvb gRwjk
KvwbR dv‡Zgv Lvb gRwjk
‡gvt ZvRyj Bmjvg
mywdqv †eMg
‡gvt bRi“j Bmjvg
‡gvQvt byi evby
¯^vgx-‡gvt Ry‡qjyi ivngvb
g„Z gv‡R`v LvZzb
Cgvb Avjx
bvwM©m Lvb
‡gvt mvgQyj Avjg
‡nvm‡bqviv †eMg
‡gvt kvnRvnvbv nvIjv`vi
‡gvmvt wcqviv †eMg
g„Z evbx KvšZ
mywgÎv †`ebv_
‡gvt Aveyj †nv‡mb
wkwibv Av³vi
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15/12/1981
27/04/1982
10/11/1983
30/05/1984
10/04/1983
01/01/1989
12/12/1982
03/10/1981
01/12/1984
01/12/1981
27/12/1982
01/10/1981
12/10/1983
29/07/1984
10/07/1983
20/07/1983
12/08/1986
30/10/1981
25/08/1984
21/10/1985
10/08/1981
16/02/1986
01/09/1983
02/01/1985
13/09/1986
21/12/1986
23/04/1983
07/09/1982
08/12/1981
02/09/1984
08/10/1983
05/07/1981
01/01/1983
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(২)

(৩)

(৪)

(৫)

52575 Kvgi“j Avjg
52576 ‡gvt Avey mvB`
52577 wb‡Kvwkqv `¯Zmxi
52578 G.we.Gg.Kvgi“j nvmvb
52579 cyjK PvKgv
52580 ‡gvt Avjvj DwÏb
52581 i“ev‡qZ †nv‡mb
52582 ‡gvt ‡gvqv‡¾g †nv‡mb
52583 ‡gvt Avwgbyj Bmjvg
52584 gbRyi Avn‡g`
52585 myeªZ P›`ª kxj
52586 ‡gvt gwZDj Bmjvg
52587 ‡gvt nvi“b
52588 ‡gvt Aveyj evmvi
52589 AvuwL †mb
52590 ‡gvt Ry‡qj ivbv
52591 ‡gvt †gvZvnvi“j Bmjvg
52592 `xcv AwaKvix
52593 ‡gvQvt kvw¤§ Av³vi
52594 ‡gvt Avey eKi wmwÏK
52595 bbx †Mvcvj †mb
52596 ‡gvt knx`yj Bmjvg
52597 Av‡qkv Av³vi
52598 ‡gvt kvinRvnvb Kwei
52599 ‡gvnv¤§` Avjx gÛj
52600 gvneyeyj Avjg
52601 ‡gvt m‡ivqvi †nv‡mb
52602 ‡gvt Avkivdzj Kwei
52603 ïåvsï †kLi `vk
52604 RqcÖKvk bvivqb ivq
52605 ‡nvmvBb †gvt Gikv`
52606 myiwÄZ emvK
52607 gxR©v gvngy`v wmwÏKv

AvwZKzj-vn
iv‡nbv wmwÏK
‡gvt AvKKvQ Avjx
wg‡mm b~iRvnvb †eMg
G.Gg.Gg.gvmy` `¯Zmxi
wkixb `¯Zmxi
G.we.Gg.kwn`yj nK
‣mq`v †iv‡Kqv ‡eMg
cÖZzj weKvk PvKgv
‡kdvjx PvKgv
‡gvt Avt Kv‡`i
Av‡bvqviv †eMg
‡gvt †ejv‡qZ †nv‡mb
‡gvmvt nvwmbviv †nv‡mb
‡gvt gKeyj †nv‡mb
wniv
‡gvt byi“j Bmjvg
‡gvQvt Kwnb~i †eMg
‡gvt gwnDwÏb
wiwRqv †eMg
cvbœv jvj kxj
mweZv evjv miKvi
‡gvt Aveyj †nv‡mb wgqv
‡gvQvt gbœyRvb †eMg
‡gvt GLjvmyi ingvb
Rvnvbviv †eMg
Gg.G.Mdzi
wg‡mm Av‡bvqviv †eMg
wea~ f~lY †mb
f~e‡bk¦ix †mb
g„Z Avãyi iwng
‡gvQvt R‡e`v LvZzb
‡gvt b~iƒj Avjg
‡gvmvt ggZvR Avjg
Zzlvi iÄb †`ebv_
wibv †`ex
‡gvnv¤§` Avjx
kvwn`v †eMg
‡gvt wd‡ivR wgqv
Rv‡niv †eMg
g„Z mZ¨ bvivqb †mb
cÖwgjv †mb
‡gvt Avt iwk` wkK`vi
Kwnb~i ‡eMg
‡gvnv¤§` Bwjqvm
ARydv †eMg
‡gvt †Rvnv` Avjx
‡gvQvt mvwgiY LvZzb
‡gvt Beªvwng Avjx gÛj
‡gvQvt AvbRygv †eMg
‡gvt i“ûj Avwgb †gvoj
g„Z gvngy`v LvZzb
‡gvt wMqvm DwÏb
‡gvmvt †iv‡Kqv Av³vi
‡gvt Ryjnvm DwÏb
K`fvby †eMg
wngvsï †kLi `vk
KwbKv `vk
ivg c` ivq
wi³v ivbx ivq
‡gvt AvwRRvi ingvb
‡gvQvt kvnvbvR cvifxb
my`vg emvK
evmšZx emvK
gxR©v †gvnv¤§` †Lvi‡k`yj
Avjg wmwÏKx
gš‘iv LvZzb
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01/03/1982
16/08/1982
24/09/1982
01/01/1984
10/08/1983
30/06/1983
01/04/1983
01/04/01983
10/01/1984
14/01/1983
26/12/1981
11/01/1983
01/01/1983
01/01/1982
20/06/1983
10/04/1985
01/05/1982
10/01/1984
09/11/1981
21/07/1984
28/09/1982
01/12/1984
20/10/1984
15/01/1983
26/11/1982
08/05/1982
10/11/1982
05/11/1982
01/02/1986
08/11/1982
11/10/1983
24/12/1984
01/09/1981
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(২)

(৩)

(৪)

(৫)

52608 mRxe b›`x
52609 ‡gvt kvnv`r wek¦vm
52610 ‡kL Rmxg DwÏb
52611 ‡gvnv¤§` †mvnive †nv‡mb
52612 myeªZ Kzgvi mvnv
52613 ‡gvt wiRvDj Kwig
52614 ‡iRvDj nK
52615 mywRZ P›`ª `Ë
52616 ‡gvt Avãyi iwKe
52617 mygb Kzgvi KzÛy
52618 ‡gvnv¤§` mv‡ivqvi Rvgvb
52619 Av‡bvqvi †nv‡mb
52620 gvk‡dKv BKdvZ
52621 ‡gvt Igi dvi“K
52622 mbRq Kzgvi gÛj
52623 ‡gvt mv‡R`y¾vgvb
52624 ‡gvt Avwkdzi ingvb
52625 ‡gvt kwidzj Bmjvg
52626 ‡gvt gvmy` Avjg
52627 ‡gvt Avmv`yy¾vgvb
52628 ‡gvnv¤§` bvwmi
52629 jyrdv †nv‡mb
52630 ‡gvt †mv‡nj ivbv
52631 Rvgvj DwÏb
52632 ‡di‡`․mx myjZvbv
52633 ‡gvt kwidzj Avjg
52634 ‡gvnv¤§` gwbi“j Bmjvg
52635 gvqv ivbx `vm
52636 ‡gvQvt kvnvbv bvRbxb
52637 ‡Mvjvg †gv&¯Zdv wmK`vi
52638 RqeªZ emy
52639 ‡gvt Avj gvmyg
52640 ‡gvt Av³vi“¾vgvb

w`jxc b›`x
cvi“j b›`x
Avng` wek¦vm
gwR©bv †eMg
‡kL gynv¤§` Avjx
iv‡eqv †eMg
‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb
w`ji“ev Av³vi
cwi‡Zvl mvnv
Kgjv ivbx mvnv
‡gvt Avqbvj †nv‡mb
‡gvmvt gqbv LvZzb
‡gvt dRjyj nK nvIjv`vi
wbnvi †eMg
myaxi P›`ª `&Ë
Kvbb ivbx `Ë
b~i †gvnv¤§` †kL
‡gvQvt Avkiv‡dvb †bQv
gbgq KzÛy
Kbv ivbx KzÛy
‡gvn¤§` gyL‡jQyi ingvb
‡gvQvt mywdqv †eMg
Avn‡g` Avjx
nvwmbv †eMg
‡gvt knx`yj Bmjvg
‡iv‡Kqv †eMg
g„Z-gwRei ingvb
kvgQyb bvnvi ingvb
iv‡R›`ª bv_ gÛj
AÄjx ivbx gÛj
‡gvt •mdyi ingvb
g„Z-‡Qv‡en byix †eMg
‡gvt Aveyj gbmyi
mywdqv LvZzb
‡gvt kvgmyj Avjg †`Iqvb,,†gvQvt
†Qwjbv LvZzb,
‡gvt †dviKvb wgqv
‡gvmvt nvwg`v †eMg
‡gvt Lwjjyi ingvb
‡gvQvt mvgmybvœ nvi ingvb
Ave`yj gv‡jK
jyebv bvwn`
‡gvt AvZvDi ingvb †gvj-v
wejwKm †nv‡mb
‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`
‡gvmvt mywdqv †eMg
Ave`yj nK
‡Mvjkvb Aviv
Avn‡¤§` Avjx wgqv
Avgweqv †eMg
‡gvt †Kvievb Avjx
‡gvQvt iIkb Aviv
‡gvt nvweeyi ingvb
‡gvQvt nvwQbv ingvb
g„Z-g`b gnb `vm
g„Z-‡Rvmbv ivbx `vm
‡gvt nvweeyi ingvb
Kzjmyg
‡gvt iwgR DwÏb wmK`vi
mxgv †eMg
KvjvPuv` emy
Qvqv ivbx emy
‡gvt Avãyj nvwKg
gvmy`v †eMg
‡gvt Av`g Avjx gÛj
AvÄygvb Aviv LvZzb
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06/02/1982
25/08/1982
01/01/1986
01/01/1982
08/05/1984
03/05/1985
13/07/1984
20/12/1982
16/01/1983
25/07/1981
15/11/1983
30/06/1983
30/01/1981
20/10/1986
16/01/1982
05/07/1985
12/02/1984
17/06/1983
16/02/1986
05/09/1983
01/05/1986
12/11/1983
10/01/1982
15/6/983
31/12/1986
01/01/1984
26/03/1983
29/09/1983
24/12/1985
20/12/1981
27/10/1982
07/09/1985
07/01/1983
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(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

52641 ‡gvt bvRg~j nK
52642 ‡gvt iweDj Bmjvg
52643 ‡gvt gwbi“¾vgvb
52644 G Avi G Gg Ry‡qj ivbv
52645 Gm Gg AvwZKzj Bmjvg
52646 ‡gvt Ave`yj Avwjg
52647 ‡gvt gwbi“¾vgvb
52648 AÄb Kzgvi wek¦vm
52649 ‡gvnv¤§` kwdKzj Bmjvg Lvb
52650 mvw`Kv myjZvbv
52651 ‡gvt ûgvqyb Rvwn`
52652 wbqvR gvngy` †P․ayix
52653 ‡gvnv¤§` mvBdzi ingvb Lvb
52654

†gvnv¤§` gnwmb ZvjyK`vi

52655 Lvb †gvnv¤§` iv‡mj
52656 ‡gvnv¤§` †gv¯ZvwdRyi ingvb
ivRy
52657 myeªZ `vm
52658 b„‡c›`ª P›`ª `vm
52659 ‡gvt gqbyj Bmjvg
52660 ‡gvt Avey bvqnvb
52661 ‡gvt gwbi“¾vgvb
52662 ‡gvt RvwKi †nv‡mb
52663 ‡dÝx ivbx miKvi
52664 KvRx gynv¤§` BKevj †nvmvBb
52665 wbqvR Avn‡g`
52666 bvwn`v myjZvbv
52667 ‡gvt Ave`yj Kv‡`i Lvb
52668 ‡gvt mvB`y¾vgvb
52669 ivRb P›`ª †`
52670 myeªZ Kzgvi gÛj
52671 DËg Kzgvi `Ë
52672 ‡gvt Rwni“j Bmjvg
52673 ‡gvt †di‡`․m mvwb

‡gvt †mvjvBgvb gywÝ
jxbv Avd‡ivR
‡gvt wni“ †nv‡mb
Av‡bvqviv †eMg
‡gvt Avjx AvKei
‡gvQvt i“wdqv †eMg
‡gvnv¤§` AvwRRvi ingvb
Av‡bvqviv †eMg
giûg Imgvb MwY
iv‡eqv †eMg
‡gvt wci“ wgqv
nvIqv †eMg
g„Z-gKeyj †nv‡mb
g„Z-‡g‡ni“b †bQv
AZzj K…ò wek¦vm
Dwg©jv ivbx wek¦vm
‡gvnv¤§` Aveyj Kv‡kg Lvb
nvwjgv ‡eMg
‡gvt Ave`yb byi
bvwQgv †eMg
‡gvt nvweeyi ingvb
‡gvmvt nvwmbv †eMg
‡gvt BDmyd nvi“b
iwngv cvifxb
‡gvnv¤§` AvgRv` †nv‡mb Lvb
Qvjgv LvZzb
‡gvnv¤§` AvjgvQ ZvjyK`vi
iIkbviv
Avãyi iDd Lvb
Rv‡n`v LvZzb
‡gvnv¤§` Zweeyi ingvb †gvj-v
ggZvR †eMg
my‡eva P›`ª `vm
wkLv ivbx `vm
hZx›`ª P›`ª `vm
myievjv ivbx `vm
‡gvt Ave`~i ingvb
‡Qv‡i`v †eMg
g„Z-Avj Bivdx/Ry‡qj
‡gvQvt AvÄgvb Aviv jvqjv
‡gt BDbyQ nvIjv`vi
‡gvmvt kvgmybvœ nvi
Avve`~i iwk` nvIjv`vi
mvnviv LvZzb
b„‡c›`ª bv_ miKvi
Avíbv miKvi
KvRx †bQvi DwÏb Avng`
kvnvbviv †eMg
Avve`~i iDd gyÝx
‡invbv Bqvmwgb
‡gvt byi †nv‡mb
Av‡qkv †eMg
g„Z-dRjyj nK Lvb
‡gvQvt kvnvbvR Lvbg
‡gvt Avey`j Lv‡jK nvIjv`vi
‡gvmvt †di‡`․mx Lvbg
ibwRZ P›`ª †`
wbjv ivbx †`
M‡bk P›`ª gÛj
wew_Kv ivbx gÛj
KvwZ©K Kzgvi `ËÔ
kxjv ivbx `Ë
‡gvt Aveyj †nv‡mb nvIjv`vi,
†gvmvt gv‡R`v †eMg,
‡gvt Aveyj †nv‡mb
dv‡Zgv LvZzb
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01/11/1983
13/05/1982
20/01/1983
20/10/1987
17/09/1982
14/05/1982
01/01/1984
01/07/1979
31/03/1982
20/08/1985
01/01/1982
01/05/1984
29/01/1980
05/05/1981
07/11/1981
27/11/1979
30/09/1985
03/01/1982
01/12/1982
03/11/1980
31/10/1982
01/01/1983
15/08/1981
10/09/1982
06/12/1981
25/09/1983
12/08/1982
01/06/1980
15/11/1983
02/11/1983
21/06/1984
08/12/1982
10/03/1982
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52674 ‡gvt KvIQvi Avn‡g`
52675 nvwjgv Av³vi
52676 ‡gvnv¤§` Rvnv½xi Avjg
52677 ‡gvt AwjDi ingvb
52678 kvšZby mvnv
52679 ‡gvt Kvgi“j nvmvb
52680 Gg`v` Dj-vn we` knx`
52681 gvgyb DwÏb
52682 ‡gvQvt gywk©`v Lvbg
52683 ‡gvt gvngy`~j nvmvb
52684 ‡gvnv¤§` Rvnv½xi Avjg
52685 iIkb Aviv
52686 ‡gvt Avãyj AvDqvj
52687 ‡gv¯ZvK Avn‡g`
52688 Avey ivqnvb ev`kv
52689 ‡gvt Aveykvgv
52690 mvewibv †eMg
52691 ‡gvt gvneyeyi ingvb
52692 ‡gvQvt gywk©`v Av³vi
52693 ‡gvt gvndzRyi ingvb
52694 ‡gvt Rvgvj DwÏb
52695 jvKx †Rmwgb wkDjx
52696 ‡gvnv¤§` bvRg~j nvmvb
52697 gynv¤§` b~i gynv¤§`
ZvjyK`vi
52698 ‡gvt Ievq`yj¨vn
52699 ‡gvt ZwiKzj Bmjvg
52700 ‡`‡jvqviv Av³vi
52701 Lvw`Rv Bqvmwgb
52702 dvnwg`v Avdwib
52703 ‡gvt gvndzRyi ingvb
52704 ‡gvnv¤§` AvjgvQ Avjx
52705 ‡gvt Avkivdzj-vn
52706 ‡mv‡nj P›`ª nvRs

‡gvt Ave`yQ Qvjvg
Kwnbyi †eMg
‡gvnv¤§` Ave`yj nvwKg
iv‡eqv †eMg
‡gvnv¤§` AvBqye Avjx
wg‡mm †mwjbv Av³vi
‡gvt Avãyj nvB
‡nbv cvifxb
‡Kke P›`ª mvnv
weRjx ivbx mvnv
g„Z-Rbve Avjx
‡Lv‡`Rv †eMg
knx`yi ingvb
Lvw`Rv †eMg
mwd Dj-vn
mywdqv LvZzb
‡gvt dinv`y¾vgvb
‡gvQvt iv‡eqv LvZzb
‡gvt gwReyj nK
gvbmyiv †eMg
‡gvt Avjx nvIjv`vi
gwiqg †eMg
Gg G iwk` Lvb
wd‡ivRv †eMg
‡gvt wmivRyj Bmjvg
‡gvQvt Av‡gbv †eMg
‡gvt Avãyj Rwjj f~Tv
Av‡bvqviv †eMg
‡gvt Rv‡e` Avjx
‡gvQvt Av‡gbv LvZzb
‡gvt i“ûj Avwgb
‡gvQvt Avnvi“b †bQv
Gm.Gg.mvgï¾vgvb
gvngy`v †eMg
wmivR DwÏb Avn¤§`
g‡bvqviv †eMg
‡gvt gnmxb Avjx
AvKwjgv Lvbg
‡gvt gwZqvi ingvb
mi`vi
‡gvQvtAvidvb
iwgQv †eMg
‡gvt
Avjx
‡gv‡k©`v LvZzb
‡gvt †m‡K›`vi Avjx
wg‡mm nbydv †eMg
‡gvnv¤§` AvbQvi DwÏb
‡gvmv¤§r †ivK‡mvbv Lvbg
gynv¤§` †i․kb Avjx
ZvjyK`vi
g‡bvqviv
†eMg
‡gvt
Bmjvg
Avjx
nvwg`v LvZzb
‡gvt Aveyj nv‡kg
iv‡eqv AvKZvi
‡gvt L›`Kvi BqvwQb
iv‡eqv †eMg
g„Z G.†K.Gg.†Mvjvg
†gvK‡Q`
AvKwjgv
‡gvt
dRjy†eMg
j Kwig
gvneyev myjZvbv
‡gvt Avãym †mvenvb
‡gvQvt Rvnvbviv ‡eMg
‡gvt Avãyi iwk`
wg‡mm Ry‡e`v LvZzb
‡gvt nvweeyj-vn
‡gvQvt ivwRqv myjZvbv
my‡ik P›`ª nvRs
AwbZv ivbx
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10/10/1985
08/01/1982
12/05/1981
11/04/1983
01/01/1982
25/12/1981
10/10/1982
01/01/1983
15/01/1984
31/12/1982
01/12/1984
11/06/1982
09/11/1983
12/06/1982
01/03/1984
25/01/1985
06/11/1985
01/01/1983
05/12/1981
10/02/1984
01/01/1982
22/10/1983
01/01/1983
05/04/1981
01/06/1985
01/01/1984
01/03/1984
11/11/1981
02/06/1984
21/10/1983
30/05/1981
11/11/1984
12/08/1984
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52707 ‡gvnv¤§` Bd‡Z Lvi“j
Avjg
52708 ‡ivgvbv Kv‡`i
52709 G.wU.Gg.wmivRyj nK
52710 kwgZ miKvi
52711 ‡gvt Rvjvj DwÏb
52712 mvab Kzgvi †`ebv_
52713 KwbKv †`ebv_
52714 ‡invbv cvifxb
52715 kvn‡bIqvR cvifxb
52716 Ave`yj nvwjg
52717 ‡gvQvt ‡Rmwgb bvnvi †eMg
52718 ‡gvt mvCg cvi‡fR
52719 ‡gvt ZwiKzj Bmjvg
52720 ‡gvt †gv¯ZvwdRyi ingvb
52721 ‡gvt †ki Lvb
52722 dvinvbv Bmjvg
52723 G.Avi.Gg.Avnmvb Kexi
52724 G.†K.Gg.wiqvRyj Kwig
52725 bexb wgqv
52726 ‡gvt AvRynvi Avjx
52727 ‡gvt Rwni“j &Bmjvg
52728 ‡gvt AvKmvi“j Avd‡ivR
52729 ‡gvt gvmyg wej-vn
52730 Rv‡n`v Lvbg
52731 wngvsï †f․wgK
52732 Kv‡eix wek¦vm
52733 ‡`evkxl Avw`Z¨
52734 ‡gvt ‡gvdv‡¾j †nv‡mb
52735 Abycg eo–qv
52736 gvndzRyi ingvb
52737 ‡gvQvt RvwK Zvwbqv
52738 ‡gvt AvZvDi ingvb
52739 Avey Aevq`v †gvnv¤§`
gvm-D-`yj nK

‡gvnv¤§` dLi“j Avjg
kviwgb myjZvbv
iwKe DwÏb
Avqkv Kv‡`i
‡gvt Gbvg~j nK
w`jmv` †eMg
mbr Kzgvi miKvi
Avbœv ivbx miKvi
‡gvt RviwRm Avjx
‡gvmvt †invbv †eMg
iex›`ªv_ †`ebv_
AvkvjZv ivbx
K…òc` †`ebv_
mweZv ivbx †`ebv_
‡gvt BwjqvQ wmK`vi
ggZvR iwk`
g„Z kvn Avjg kixd
Av‡jvqv †eMg
‡bRvgj nK
Awn`v †eMg
‡gvt gwdRDj Bmjvg
‡gvQvt b~iRvnvb †eMg
‡gvt iwdKzj Bmjvg
‡mZviv †eMg
‡gvt MKzj wgqv
AvwQqv LvZzb
‡gvt Avãyi iwk`
‡gvmvt kvnvbvR †eMg
g„Z Kvjvg Lvb
‡iv‡Kqv †eMg
‡gv&t wmivRyj Bmjvg
Avqkv Bmjvg
‡gvt Avey ivqnvb
w`‡jvqviv †eMg
MvRx †gvt i“¯Zg Avjx
‡gvmvt gbyRvb †eMg
Ô‡gvt Rqbvj Av‡e`xb
‡gvQvt b~iRvnvvb †eMg
‡gvt bdi Avjx
‡gvQvt R‡e`v LvZzb
g„Z †gvt AvZvnvi
†nv‡mb †gvj-v
Rxeb‡bQv
†eMg Bmjvg
‡gvt AvRnvi“j
‡gvQvt Avdi“Rv †eMg
‡gvt kvn Avjg AvL›`
Rvnvbviv †eMg
g„Z †gvt nvwee Dj-¨v
kvgxg Aviv †eMg
KvbvB jvj ‡f․wgK
Av¯ZvwjKv †f․wgK
kvwšZ iÄb wek¦vm
AwgZv wek¦vm
AZzj Avw`Z¨
idv ivYx Avw`Z¨
‡gvt †gveviK Avjx
‡gvQvt gwR©bv ‡eMg
Afq wgÎ eo–qv
wbjvgqx eo–qv
‡gvt †mwjg †gvj-v&
gwR©bv †eMg
‡gvt Avãyj Rwjj
‡gvQvt g‡bvqviv LvZzb
‡gvt Avãyj Rwjj
KwnYyi †eMg
nv‡dR †gvt wmivRyj nK
myjZvbv ivwRqv
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01/01/1983
12/08/1985
27/05/1984
01/08/1982
31/12/1982
18/08/1985
28/11/1985
07/12/1984
01/01/1983
03/02/1982
20/11/1982
22/04/1984
07/10/1982
28/06/1982
26/11/1981
31/05/1982
07/11/1986
16/11/1984
11/01/1984
20/11/1982
20/08/1984
10/12/1984
02/01/1987
25/06/1981
07/02/1983
30/12/1984
12/11/1981
01/11/1982
01/03/1983
01/01/1984
24/12/1982
06/05/1982
22/08/1981
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52740 gvbm Kzgvi gwj-K
52741 Awb‡gk P›`ª gRyg`vi
52742 gymwdKz‡bœQv gybvœ
52743 ‡gvnv¤§` Ryev‡qi“j
Bmjvg
52744 ‡gvt iwdKzj Bmjvg
miKvi
52745 ‡gvt mvBdzj Bmjvg
52746 ‡gvt Bgivb RvKvwiqv
52747 ‡gvt gywReyj nK
52748 kixd †nv‡mb ivbv
52749 ‡gvt Avwidzj Bmjvg
wicb
52750 Avwgbv Lvbg
52751 AwRZ Kzgvi `vm
52752 ‡gvt †Mvjvg AvwZKzi
52753 ‡gvt Rvwn` †nv‡mb
52754 nvj`vi mywnZ VvKzi
52755 ‡gvt mvBdzj Bmjvg
52756 ‡gvnv¤§` Bgivb †nv‡mb
52757 ‡gvt †bIqvR kixd
52758 ‡gvt jwZdzi ingvb
52759 ‡gvt Avigvbyi ingvb
52760 ‡gvt Avmnve DwÏb
52761 ‡d․wRqv bvmwib
52762 AvBwib Av³vi
52763 kvnRv`x †eMg
52764 ‡gvt digvb †nv‡mb
52765 ‡gvt Kvgi“¾vgvb
52766 wgbvi •e`¨
52767 LvBi“bœvnvi Lvbg
52768 ‡gvt Zvbfxi Avn‡g`
†P․ayix
52769 gvngy`v
52770 Avwid †nv‡mb
52771 ‡gvt gxiRvnvb ingvb
52772 ‡gvt mvBdzj-vn

gaymy`b gwj-K
Kíbv ivYx gwj-K
wbwLj iÄb gyRg`vi
mexZv ivYx gRy`gvi
g„Z †gvt †gvm‡jn DwÏb
wgqv
‡gvQvt jvqjv
‡gvnv¤§`
Aveyj evkvi
jyrdzb †bQv
‡gvt Avãym †mvenvb
miKvi
‡gvQvt Av‡bvqviv
†eMg
‡mwjg
Avn‡g` Lvb
wg‡mm kvnvbvR †eMg
‡gvt BDmyd Avjx
‡gvQvt †iv‡Kqv LvZzb
gRby †gvt BmnvK
nvmbv evby
AvwRRyi ingvb
iIkb Aviv †eMg
‡kL dng DwÏb
kvwnbv †eMg
Aveyj †nv‡mb Lvb
gvngy`v †eMg
Awbj P›`ª `vm
cy®ú ivYx `vm
g„Z †Mvjvg Kexi
‡gvmvt †mwjbv †eMg
‡gvt gwdRyj nK
‡nvm‡b Aviv †eMg
VvKzi`vm nvj`vi
Awbgv nvj`vi
‡gvt Avãyj Lv‡jK
‡gvmvt ggZvR †eMg
‡gvnv¤§` gwZDi ingvb
g‡bvqviv †eMg
‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb
kvgQybvœ nvi
‡gvt †Mqvm DwÏb
jyrdzb bvnvi
‡gvt Kvgi“j nvmvb
‡gvQvt gwiqg †eMg
‡gvt b~i“j Av‡bvqvi
RvbœvZzj †di‡`․m
wbqvR Avãyj-vn
‡di‡`․mx †eMg
‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb
wg‡mm ¯^i evby
‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb
‡gvmvt †iv‡Kqv †eMg
‡gvt †Lv`veKm
wg‡mm dv‡Zgv
‡gvt ïKzi“wÏb
‡gvmvt Rvnvbviv †eMg
g„Z we‡k¦ki¦ ‣e`¨
ebjZv ‣e`¨
‡gvnv¤§` Kvgvj †nv‡mb Lvb
i“‡gjv Lvbg
‡gvt kvn Avjg †P․ayix
‡eMg †`‡jvqvi †P․ayix
‡gvt Avey mvB` †gvj-v
Kzjmyg
Aveyj †nv‡mb
‡gvQvt wejwKm †eMg
‡gvt wgRvbyi ingvb
iIkb Aviv cvifxb
‡gvt Igi Avjx
‡gvQvt ggZvR †eMg
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05/02/1984
05/04/1983
29/12/1983
24/11/1982
30/04/1984
01/01/1982
12/08/1982
07/09/1982
23/11/1982
05/10/1982
31/12/1983
20/12/1981
05/10/1982
01/02/1983
10/08/1984
31/01/1981
03/06/1986
01/03/1984
05/04/1985
01/01/1983
01/11/1982
01/03/1987
07/11/1984
20/01/1982
12/01/1985
28/12/1984
15/04/1983
29/07/1984
01/01/1984
05/10/1982
02/03/1984
01/01/1982
11/11/1981
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52773 kvggx Av³vi
52774 ‡gvQvt kvgxgv Avdwib
52775 ‡gvt byi“¾vgvb
52776 ‡kL Bgi“j Kv‡qm
52777 Ave`yj-v-Avj-gvndzR
52778 ‡gvt Avãyj-vn Avj gvgyb
52779 ‡gvQvt bvwn`v ZvRbxb
52780 ‡gvt Zvnwg`yj Bmjvg
52781 ‡gvQvt Kwnbyi Av³vi
52782 ‡gvt iv‡k`y¾vgvb
52783 ‡gvt nvweeyi ingvb
52784 ‡gvt ûgvqb Kwei
52785 ‡gvnv¤§` bexb~i Avjx
52786 ‡gvt gyiv` †nv‡mb
52787 ‡gvt Avnmvb~j Kwei
52788 BmivZ Rvnvb wbcv
52789 ‡gvt Kvgi“¾vgvb
52790 ‡gvt Avãyj-vn Avj gvgyb
52791 Gm.Gg.knx`yj Bmjvg
52792 jvKx Av³vi
52793 gynv¤§` Rv‡q`~i Avjg
Lvbv
52794 ‡gvt †g‡n`x †gv‡k©`
52795 mvqgv bvmwib
52796 mywß ivbx wek¦vm
52797 G.GBP.Gg.Avjxg DwÏb
52798 ‡gvt †gv¯Zdv Kvgvj
52799 KvRx gwbi †nv‡mb
52800 ‡kvfb Pµ eZ©x
52801 G.wU.Gg.gvgy`
52802 ‡invbv Av³vi
52803 ‡gvt Avwbmyi ingvb
52804 Rywjqv Av³vi
52805 Avjx †iRv

Beªvwng dwKi
dwi`v cvifxb
‡gvt Avãyj Kv‡`i
‡iv‡Kqv †eMg
‡gvt AvbQvi Avjx
‡gvQvt nv‡Riv evby
‡kL Avãyj AvwRR
‡gvQvt †gv‡gbv †eMg
g„Z †gvt Ave`yj gwR`
‡nvm‡b Aviv †eMg
‡gvt Avãyj AvIqvj dwKi
‡gvQvt AvKwjgv LvZzb
‡gvt Avãyj gwZb
Rwgjv LvZzb
‡gvt AvBqye Avjx
‡gvQvt ZQwjgv †eMg
‡K.Gg.wKivgZ Avjx
‡gvQvt Avd‡ivRv †eMg
‡gvt nvwg`yj Bmjvg
ivwngv †eMg
g„Z Iqv‡R` Avjx
b~iRvnvb †eMg
‡gvt Aveyj Kv‡kg
‡gvQvt †`‡jvqviv †eMg
‡gvnv¤§` Avjx
Rv‡n`v †eMg
‡gvt ‡gvK‡Q` Avjx
‡gvQvt †Rvniv LvZzb
‡gvt nv‡Zg Avjx †gvj-v
‡gvQvt AvÄygvb-Aviv †eMg
Gm.we. nvweeyi ingvb
Av‡jqv ingvb
‡gvt Avãym mv‡`K
‡gvQvt gwQib †bQv
‡gvt Aveyj Lv‡qi
g„Z †Qgbv Av³vi
g„Z Gm.Gg.AvjZvd †nv‡mb
b~iRvnvb †eMg
‡gvnv¤§` †Lvi‡k` Avjg
‡Rmwgb Av³vi
‡gt Av&ãyj evwmZ Lvb
wg‡mm †Reyb Aviv Lvbg
‡gvt †`‡jvhvi †nv‡mb
‡gvQvt ggZvR †eMg
Avãym mvjvg
ggZvR †eMg
jvj †gvnb eovj
¯^Y© jZv †evm
g„Z G.GBP.Gg.mvgmywÏb
‡iv‡Kqv †eMg
‡gvt Aveyj nv‡kg g„av
‡gvQvt kvg”Qybvœ nvi
KvRx Avwgi †nv‡mb
‡gvmv¤§r †mwibv Av³vi
myfvl P›`ª Pµ eZ©x
K…òv Pµ eZ©x
g„Z AvwRRvi ingvb
g„Z jyrdb‡bQv †eIqv
‡Mvjvg gbRyi †gv‡k©`
Qv‡ni“‡bœQv †eMg
‡gvt Beªvnxg Lwjj
‡gvQvt ¸je`b †bQv
‡gvt Avãyj Inve
‡gvQvt e`i“b bvnvi
Avt iwng f~Buqv
‡i․kb Aviv †eMg
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01/09/1982
31/12/1981
21/06/1981
26/03/1981
16/11/1984
06/06/1982
11/12/1983
06/11/1981
21/02/1983
18/10/1983
05/01/1982
27/10/1981
03/01/1983
25/07/1981
12/10/1981
01/01/1982
25/11/1983
31/01/1984
20/11/1983
01/11/1981
31/12/1980
10/09/1983
17/03/0893
31/12/1980
19/02/1984
26/11/1983
07/05/1981
25/07/1984
25/07/1981
30/01/1983
20/12/1984
27/10/1982
03/11/1982
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জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

52806 ‡gvt ibRy †P․ayix
52807 ‡gvt Kvgi“j Bmjvg
52808 Gm.Gg.†Mvjvg gvneye
52809 KvRx Avãyj-vn Bg`v`
52810 ‡gvt iweDj mIqvj
52811 wec-e emvK
52812 AvwRRv cvifxb
52813 ‡gvt dwi`~i ingvb
52814 ‡gvt AvdQvi †nv‡mb
52815 kvgxgv bvmixb
52816 bvwQi DÏxb
52817 ‡gvt ivbv BKevj
52818 jvebx bvRbxb Uzjy
52819 ‡gvt †iRIqvbyj nvmvb
52820 ‡gvt †gv¯ZvwdRyi ingvb
52821 ‡Rmwgb Avwbm
52822 ‡gvt †Z․wdK BKevj
52823 ‡gvt †Z․wdK †nv‡mb
52824 ‡gvQvt cwj Av³vi
52825 ‡di‡`․mx LvZzb
52826 ‡gvt †gvkvid †nv‡mb
52827 ‡gvnvt gvmiƒd Avjg
52828 kvgxgv Av³vi
52829 Zcy Kzgvi †`ebv_
52830 ‡gvt gvndzR Dj-vn
52831 gyt gvQ-D-y`yj Kwig
52832 mvBdzj Bmjvg
52833 ‡gvt Avigvb wmivR
52834 ‡gvt Avãyj-vn Avj gvgyb
52835 ‡gvt bvwRi †nv‡mb
52836 fx®§‡`e ivq
52837 AbyiÄb cvj
52838 weKvk Kzmyg PµeZ©x

‡gvt AvdvR DwÏb †P․ayix
‡gvQvt ivwRqv †eMg
‡gvt MvRxDi ingvb
‡gvQvt meyiv LvZzb
‡gvt gwnDwÏb
mv‡n`v Av³vi
KvRx Bg`v`yj nK
‡eMg byiRvnvb nK
‡gvt wiqvRyj Bmjvg
‡gvQvt †Rmwgb AvLZvi
ex‡ik¦i emvK
mycÖfv evmK
‡gvt AvwRRvi ingvb
gbQyiv †eMg
‡gvt Avãyi ingvb
dwi`v †eMg
‡gvt myi“¾vgvb
‡gvQvt †nvm‡b AvdRvjv
G.‡K.Gg.bRi“j Bmjvg
mvnvbv Bmjvg
‡gvt wej-vj †nv‡mb
‡mwjbv Av³vi
‡gvt gvneyeyi ingvb
mvwn`v †eMg
Bgvb DwÏb gÛj
g„Z g‡bvqviv †eMg
‡gvt Avmjvg
‡gvQvt wi³v †eMg
‡gvt nvwdRyi ingvb
bvmwib myjZvbv
‡gvt Avwbmyi ingvb
b~i gnj †eMg
‡gvt Avwbmyi ingvb
b~i gnj †eMg
†gvt bRi“j Bmjvg
‡gvQvt gvneyev Bmjvg
‡gvt Avãyj evwiK
nvwmbv ‡eMg
‡kL †gvnv¤§` Bw`ªm
‡iby †eMg
g„Z mv‡ne Avjx
igyRv †eMg
‡gvt Gidvb Avjx wet
‡gvmvt †iwRbv †eMg
¯^vgx-Zvbfxi Avn‡g`
dqRyb bvnvi
‡ngšZ Kzgvi †`ebv_
¯§„wZ ivbx †`ebv_
‡gvt i“¯Zg Avjx
‡gvmvt b~ievby †eMg
gyt ûi Avjx
‡gvQvt gvmy`v †eMg
gwReyi ingvb
ggZv ‡eMg
g„Z Avey mv‡jn †gvt
wmivRyj Av‡idxb
‡gvQvtAvãy
AvbRy
gvb Aviv
‡gvt
m Qvjvg
‡gvQvt kvnvbviv L›`Kvi
‡gvt KwQg DwÏb
‡gvQvt †gv‡gbv LvZyb
Pvi“ KvšZ ivq
mywgÎ ivq
wegj P›`ª cvj
MxZv cvj
Awbj Kzgvi PµeZ©x
AÄjx ivYx PµeZ©x
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02/09/1984
01/06/1985
15/05/1985
23/08/1983
17/12/1983
24/12/1985
31/12/1983
02/07/1982
08/11/1983
09/09/1982
12/05/1985
25/06/1983
21/12/1982
18/09/1982
01/02/1985
07/01/1985
20/12/1982
15/10/1982
07/08/1985
24/04/1982
02/05/1985
16/12/1981
31/12/1981
14/10/1984
07/12/1981
04/03/1984
02/02/1987
21/12/1982
05/07/1984
22/10/1982
12/09/1982
21/02/1982
05/05/1981
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(২)

(৩)

(৪)

(৫)

52839 ‡gvt kwdDj Bmjvg
52840 ‡gvt AvmMi Avjx
52841 Gm.Gg.gvgybyi ingvb
52842 ‡gvnv¤§` †mv‡nj ivbv
52843 ‡gvt Avmv`y¾vgvb
mi`vi
52844 m‡šZvl Kzgvi
52845 ‡gvt iv‡mj Kexi
52846 ‡gvQvt gwbiv Av³vi
52847 ‡gvt mvB`~i ingvb
52848 ‡gvt Avkivdzj Avjg
52849 ‡gvnv¤§` bvRg~j û`v
52850 ‡gvt wRj-yi ingvb
52851 Avmjvg Rgv`vi
52852 ‡gvt Lvqi“j Avjg mygb
52853 ‡gvt mvLvIqvZ †nv‡mb
52854 wkwki Kbv wgÎ
52855 wjUb wkK`vi
52856 ‡gvt kwdDj Avjg
52857 ‡gvnv¤§` mvLvIqvZ
†nv‡mb
52858 ‡gvt gvgyb-Ai-iwk`
52859 ‡gvnv¤§` †iRvDj Kwig
52860 Awc©Zv cvj
52861 Zvwbqv miKvi
52862 ‡gvt Aveyj evkvi
52863 ‡gvt Kz`ivZ-B-Ly`v
52864 ‡gvmvt RvwKqv myjZvbv
52865 ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb
52866 ‡gvt Avwgbyj Bmjvg
52867 ‡gvt †gvkviid †nv‡mb
52868 G.Gm.Gg.bvnx` Avjxg
52869 ‡gvt nvmvb gvngy`
52870 ‡gvt †ZveviK †nv‡mb
52871 ‡gvnv¤§` Aveyj Kvjvg
AvRv`

g„Z †mvjvqgvb †Lv›`
Avmgv †eMg
‡gvt †mvnive Avjx
‡gvmvt AvKwjgv †eMg
‡kL mvBdzi ingvb
‡gvmvt gvngy`v †eMg
‡gvnv¤§` iwdKzj Bmjvg
b~iRvnvb †eMg
‡gvt Aveyj ‡nv‡mb mi`vi
‡gvQvt †iwRqv †eMg
g„Z my‡ib P›`ª •e`¨
mvweÎx ivYx •e`¨
‡gvt Avãyj nvB
‡gvQvt †i‡eKv LvZzb
‡Kvev` Avjx
ggZvR †eMg
‡gvt evnvi Avjx gÛj
‡gvQvt Rvwgjv †eMg
‡gvt Rqbvj Av‡e`xb
wg‡mm dv‡Zgv †eMg
‡gvnv¤§` †Lvi‡k` Avjg
mvjgv Avjg
‡gvt jyrdi ingvb
wiwRqv †eMg
Rwmg Rgv`vi
R‡e`v †eMg
‡gvt AvjZvd †nv‡mb MvRx
g„Z Rvnvbviv †eMg(nvwmbv)
‡gvt nv‡Zg Avjx
‡gvQvt †kdvjx †eMg
ksKi Kzgvi wgÎ
MxZv ivbx wgÎ
mykxj Kzgvi wkK`vi
nvwm ivbx wkK`vi
‡gvt Avãyj Rwjj
‡iv‡Kqv †eMg
‡gvt Av`g Avjx
mywdqv †eMg
‡gvt nvi“b-Ai-iwk`
Avwdqv LvZzb
‡gvnv¤§` kivdZ Avjx
iwngv †eMg
cÖZvc P›`ª cvj
mÜ¨v cvj
‡gvt AvLZvi“¾vgvb
Lvqi“bœvnvi
‡gvt Aveyj †nv‡mb
wg‡mm mvjgv ‡eMg
‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb
miKvi
‡Kvwnby
i †eMg
‡mL
†Mvjvg
†gv¯Zdv
Rvnvbviv †eMg
‡gvt `vD` †nv‡mb
‡gvQvt kvnviv ‡eMg
‡gvt †nv‡mb Avjx
‡gvmvt AvbRyqviv †eMg
‡gvt wmivRyj Bmjvg
kvnvRvnvb †eMg
g„Z Avjxg DwÏb wek¦vm
‡Rey‡bœQv †eMg
‡gvt Rmxg DÏxb
kvnxbyi †eMg
‡gvt gybmyi Avjx
nv‡jgvb LvZzb
‡gvnv¤§` Avãyj Kvw`i
Rvnvbviv ‡eMg
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01/01/1983
18/02/1982
01/07/1982
01/07/1983
10/12/1982
17/05/1981
10/11/1983
27/06/1983
04/02/1983
08/12/1982
01/06/1984
20/11/1981
01/07/1981
15/05/1983
20/12/1984
17/10/1982
07/10/1984
05/10/1982
29/11/1981
24/11/1983
01/06/1981
11/08/1983
31/12/1984
10/09/1981
05/11/1981
01/02/1988
14/06/1984
20/12/1983
27/07/1982
25/08/1984
01/01/1985
06/09/1985
05/11/1982
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(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

52872 kviwgb bvnvi kgx©
52873 ‡gvnv¤§` Rvgvj †nv‡mb
52874 `xcsKi Kzgvi wek¦vm
52875 ‡gvt ivwk`yj Kwei
52876 ‡gvt †bIqvR kvn
52877 wek¦bv_ †Nvl
52878 ‡gvt gwK`yi ingvb
52879 cjvk KvwšZ ivq
52880 ‡gvt †gvkvid †nv‡mb
52881 gwb `xcv ivq
52882 ‡gvt bRi“j Bmjvg
nvIjv`vi
52883 ‡gvnv¤§` gywkDi ingvb
52884 ‡gvt kvwnb Avjg
52885 ‡gvt gvneye Avjg
52886 Avwgbv nvwmb
52887 kvšZby †mb
52888 ‡Mvjvg wKewiqv mvbv
52889 A‡kvK miKvi
52890 ‡gvt ivnvZ Lvb cvVvb
52891 ‡gvt bvwn` mi`vi
52892 Zzwnb Av‡iwdb
52893 ‡gvt dinv` †nv‡mb
52894 wgjb P›`ª nvIjv`vi
52895 nvwdRyi ingvb
52896 gvwbK P›`ª Kg©Kvi
52897 AwmZ Kzgvi `&Ë
52898 ‡gvt gKeyj nymvBb
52899 ‡ejv‡qZ †nv‡mb
52900 Rxeb K…ò †f․wgK
52901 ‡gvt Rv‡n`yj Bmjvg
52902 ‡gvt bex Avjg
52903 AÄb Kzgvi †`e
52904 dv‡Zgv-ZzR-‡Rvniv

Avãyj-vn-Avj-Lmi“
byiRvnvb †eMg
‡gvnv¤§` Ave`yj nvwKg
‡gvmv¤§r mwLbv †eMg
Abxj K…ò wek¦vm
‡kdvjx ivYx wek¦vm
‡gvt AvwRg DwÏb
‡gvQvt i“weq LvZzb
‡gvt AvjgMxi kvn
‡gvQvt dv‡Zgv †eMg
‡fvjvbv_ †Nvl
wkï evjv †Nvl
‡gvt Avãym QvËvi
gwRib †bQv
mn‡`e P›`ª ivq
myf`ªv ivYx ivq
‡gvt gwRei ingvb
‡gvQvt gwj-Kv †eMg
Zi“b Kzgvi ivq
`xwcKv ivq
‡gvt byi“j Bmjvg
nvIjv`vi
‡gvmvt byiAvwRRy
“bœvnvii eKz
j
‡gvnv¤§`
ingvb
‡eMg ggZvR ingvb
g„Z †gvt kvnv`r †nv‡mb
dwi`v Bqvmwgb
†gvt jyrdi ingvb gÛj
‡gvQvt Pv‡gjx LvZzb
‡gvt AvIjv` †nv‡mb
ZvjyK`vi
ûm‡b Aviv
†eMg
`x‡bk
P›`ª †mb
‡iby †mb
‡gvt †Lv`v eKm mvbv
Rwibv †eMg
Avb›` miKvi
gÄy miKvi
‡gvt e`i DwÏb Lvb cvVvb
bvRgyb bvnvi
g„Z †gvt Avãyi iv¾vK
miKvi
‡gvQvt†gveviK
bvwQgv Avjx
†eMg
‡gvt
byiRvnvb †eMg
‡gvt dvjy wgqv
iwngb †bQv
g„Z b‡Mb P›`ª nvIjv`vi
G‡gjx nvIjv`vi
g„Z myjZvb †nv‡mb
†nvm‡b Aviv †eMg
`yjvj P›`ª Kg©Kvi
cyZzj ivbx Kg©Kvi
myaxi Kzgvi `&Ë
Dwg©jv `Ë
‡gvt mvnvR DÏxb
‡gvQvt dvwZgv LvZzb
mivdZ Avjx
jyrdziv †eMg
cÖdzj- Kzgvi †f․wgK
Bjv ivbx †f․wgK
‡gvt †gvkvid †nv‡mb gÛj
‡gvQvt Rûiv wewe
‡gvt bvwRg DwÏb
‡gvQvt Qvweiv †eMg
wbZvB P›`ª †`e
‡Ljv ivYx †`e
‡gvt Avnmvb nvwee
‡Reyb bvnvi
Page 88 of 467

14/03/1985
01/01/1982
03/01/1985
04/10/1985
01/11/1982
16/10/1982
25/04/1986
27/08/1984
15/01/1984
12/07/1984
28/02/1982
20/10/1981
21/10/1985
04/11/1982
26/05/1981
30/12/1983
12/10/1984
01/01/1985
10/09/1981
30/12/1983
25/12/1982
10/12/1986
10/05/1983
28/09/1982
31/10/1983
10/02/1985
26/09/1982
09/12/1983
01/12/1983
01/12/1981
20/12/1984
21/05/1981
03/10/1982
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(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

52905 mvjgv Av³vi

04/09/1982

52906

03/01/1982

52907
52908
52909
52910
52911
52912
52913
52914
52915
52916
52917
52918
52919
52920
52921
52922
52923
52924
52925
52926
52927
52928
52929
52930
52931
52932
52933
52934
52935
52936
52937

Ave`yj Rwjj
dv‡Zgv ‡eMg
‡gvnv¤§` †gvKviig †n‡v‡mb
gvnv¤§` nvkgZzj-vn
‡eMg dwRjvû‡bœQv
wRqvDi ingvb
g„Z dRjyi ingvb
g„n-mywdqv LvZzb
‡gvt †iRvDj Kwig
Ave`~i ie gv`ei
g‡bvqviv †eMg
‡gvt Avey BQv MvRx
‡gvt ewmi DwÏb MvRx
‡gvmvt wiwRqv LvZzb
AvwLi“j Bmjvg
kvgQzj nK
iIkbviv nK
kvigxb Av³vi
‡gvt Avãyj-v‡nj evKx
kv‡Liv †eMg ‡nbv
gynv¤§` Avey mvC`
‡gvt AvmMi Avjx
‡gvQvt nvwjgv ‡eMg
ivwk`v Av³vi
iBQ DwÏb Avn‡g`
byiRvnvb Avn‡g`
we Gg Avwidzj Bmjvg
Avwgbyj Bmjvg f~Bqv
w`jIqviv †eMg
gvmy`~i ingvb
g„Z Ave`yj ‡gvZv‡je
bvRgv †eMg
‡gvQvt mvwenv myjZvbv
‡gvt Avey mvC`
‡gvQvt mywdqv LvZzb
‡gvt kwn`yj Bmjvg
‡gvt Ave`yj Avwjg
Av‡gbv †eMg
bwjbx KvšZ eg©b
g„Z-M‡R›`ª bv_ eg©b
mÜv evjv eg©b
‡gvt kwidzj Bmjvg
‡gvt ZvRyj Bmjvg
Avwdqv Bmjvg
nvweeyi ingvb
Ave`yj Rwjj
‡gvQvt nv‡Riv LvZzb
iÄb PµeZ©x
kPx›`ª bv_ PµeZ©x
gvjZx PµeZ©x
‡gvt Gbvgyj nK
‡gvt AvKivg Avjx MvRx
byi bvnvi †eMg
‡gvt gvmD` ivbv
Ave`yj gvbœvb
g‡bvqviv †eMg
wK‡kvi Kzgvi KzÛy
mbœ¨vmx KzÛy
KweZv ivbx KzÛy
dviRvbv web‡Z nvB
‡gvt Avey mvC`
iIkb Aviv †eMg
‡g‡n`x nvmvb
‡gvt gwdRyi ingvb
ggZvR †eMg
kvigxbv cvifxb
‡gvt gniig Avjx
kvgmyb bvnvi
‡gvt gwnDwÏb nvIjv`vi
‡gvt †gvRv‡¤§j nK
gwiqg †eMg
‡gvt gykwdKzi ingvb
Avt gvbœvb †kL
ivbyKv cvifxb
‡gvt gykwdKzi ingvb ZvjyK`vi ‡gvt gwZqvi ingvb ZvjyK`vi,
†gvQvt wRbœvZ gnj
gvngy`yj Avjg
‡gvK‡Q` Avjx wmK`vi
Rvnvbviv †eMg
‡gvt BmnvK
‡gvt Beªvnxg
‡iv‡Kqv †eMg
‡gvt †iv‡gj †gvi‡k` Lvb
‡gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb Lvb
ivwk`v †gvqv‡¾g
‡gvt b~i bex
‡gvt Ave`j nvwg`
Rûiv LvZzb
BmgZ Aviv Bjv
‡gvt BDbym Avjx
‡gvmvt kv‡n`v LvZzb
mvewib bvnvi
‡gvt mvB`~i ingvb
‡ivRx mvB`~i
‡gvt Lvhi“j Bmjvg
g„Z-‡gvt mvgQyj nK †gvj-v
g„Z-g‡bvqviv Lvbg
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18/05/1981
10/04/1981
03/11/1982
01/06/1982
25/02/1985
24/10/1981
16/04/1984
27/12/1984
31/12/1984
29/11/1981
17/10/1984
25/10/1984
16/07/1985
25/11/1981
05/02/1982
01/09/1981
01/01/1982
14/02/1983
11/12/1983
01/02/1986
07/03/1985
30/11/1984
05/11/1984
01/01/1984
02/07/1982
01/03/1985
05/02/1983
05/05/1985
26/11/1982
10/11/1984
01/01/1982
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(২)

(৩)

(৪)

(৫)

52938 ‡gvnv¤§` dvi“K Avn‡g`
52939 ‡kL †gvt wbRvg DwÏb
52940 dwi`v Bqvwmb
52941 Zvnwgbv Av³vi
52942 Gm Gg wiqv` †nv‡mb
52943 ‡d¬viv myjZvbv
52944 ‡gvt iwdKzj Bmjvg
52945 ‡M․iv½ P›`ª m~Îai
52946 ‡gvqv‡¾g †nv‡mb
52947 ‡nvmvBb-Avj-bvQwib
52948 kvnwiqvi gyËvwKb
52949 ‡gvt ZwgRyi ingvb
52950 ‡gvt Avt ingvb
52951 gyL‡jQyi ingvb
52952

†mvwbqv wmivRx

52953 K…ò ab `vm
52954 wRbvZ ingvb
52955 L›`Kvi †gvkvid †nv‡mb
52956 A‡jvK †m․gr mveY©
52957 ‡gvt gnvwmb Kexi
52958 ‡gvQvt gvngy`v Rvnvb
52959 ‡gvnv¤§` Rwni DwÏb
52960 ‡gvt dwi`yi ingvb
52961 ‡gvQvt bvmwib Av³vi
52962 ‡gvnv¤§` Kvgi“j nvmvb
52963 &G we Gg mv¾v`yj Bmjvg
52964 kIKZ AvKei,
52965 ‡ivKmvbv cvifxb
52966 ‡gvt AvjgMxi Kwei
52967 Gg Gg ‡mwjg
52968 ‡gvt bRi“j Bmjvg
52969 kvnRvjvj
52970 Drme Kzgvi gÛj

g„Z-‡gvnv¤§` kwn`yj nK
‡gvmvt iIkbviv †eMg
‡kL †gvt gwZDi ingvb
byiRvnvb
‡gvt Bqvwmb
KvRx Av‡gbv †eMg
kvnRvnvb Avjg mvRy
ggZvR evkvi
‡gvt wngv‡qZ DwÏb
iÄyqviv †eMg
‡kL meyR
bvwQgv myjZvbv
Aveyj nvmvb †gvj¨v
‡nvm‡bqviv †eMg
Ag‡ik P›`ª m~Î ai
gvjZx ivbx m~Î ai
g„Z-‡gvt Avt mvjvg,
mvgQyb bvnvi
‡gvt AvjZvd †nv‡mb
Avd‡ivRv †eMg
‡gvt nvqv`~i ingvb
wkwibv
‡gvt Kvgi“¾vgvb
Zvmwjgv †eMg
‡gvt †evivR DwÏb gÛj
kv‡n`v †eMg
kvgQyj nK
wg‡mm iwngv LvZzb
‡gvt wmivRyj nK
dwi`v nK
`~‡h©¨vab `vm
KbK evjv `vm
mwdKzi ingvb
Kvgi“b bvnvi †eMg
‡gvnv¤§` Dj-vn
‡cqviv †eMg
&Gm Gb `vk mveY©
‡eex mveY©
‡gvt Beªvnxg Lwjj
Rwgjv ‡eMg
‡gvt gL‡jQyi ingvb
byi“b bvnvi
‡gvnv¤§` nvwdRyi ingvb
Av‡qkv †eMg
‡gvt Ave`yi ingvb
dwi`v Bqvmwgb
‡gvt byi“j & Bmjvg
‡gvmvt gwR©bv †eMg
‡gvnv¤§` Aveyj Kv‡kg
Rûiv LvZzb
‡gvt mvgQyj nj,
wg‡mm kwidv †eMg
Aveyj ekvi wgqv
ZvQwjgv ‡eMg
byi Avjg wmwÏK
gwiqg AvLZvi
‡gvt wmivRyj Bmjvg
‡eMg †iv‡Kqv
gyÝx †gvt Beªvnxg
‡gvQvt ïKib †bQv
g„Z-Ave`yj gv‡jK
‡gvQvt dv‡Zgv †eMg
Avãyj Mdzi
Kidzj †bQv
wngvsï Kzgvi gÛj
Wwj ivbx gÛj
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04/01/1981
15/05/1985
03/01/1984
01/01/1982
07/02/1984
20/09/1985
05/08/1983
25/10/1982
24/02/1985
23/05/1984
01/01/1984
25/10/1984
26/03/1982
12/10/1982
04/12/1984
15/01/1982
22/05/1986
01/05/1984
03/03/1985
13/06/1984
18/11/1982
02/01/1984
18/11/1986
13/10/1981
01/01/1984
05/06/1982
20/07/1983
13/06/1984
10/04/1983
25/06/1981
05/02/1984
05/05/1982
19/08/1983
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(১)

(২)

(৩)

(৪)
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52971 wek¦bv_ P¨vUvR©x
52972 Z›`ªv ivbx mvnv
52973 ‡gvt †Mvjvg Avhg
52974 KvRx gwgbyi ingvb
52975 jvqjv AviRy
52976 ‡gvt Avmv`yj Bmjvg
52977 ‡gvt iwnbyi Bmjvg
52978 Lv‡j`v cvifxb
52979 ‡gvt mvBdzj Bmjvg
52980 ‡gvt nvweeyi ingvb
52981 ‡gvt gwneyj Avnmvb
52982 ‡gvt mv¾v` Lvb
52983 ‡gvt Avey Avj KvImvi
52984 ‡gvQvt †mv‡njx kviwgb
52985 Av‡iwdb bvmwib
52986 ‡gvt nvweeyi ingvb
52987 ‡gvt kvnv`vZ Avjx
52988 ‡kL †gvt mvwgDj Bmjvg
52989 w`jviv ingvb
52990 ‡gvt kwidzj Bmjvg
52991 ‡gvt gwnDwÏb
52992 ‡gvt nvweeyi ingvb
52993 ‡gvt †gv¯Zdv Kvgvj
52994 ‡gvt iv‡k`yj Bmjvg
52995 ‡gvt Ave`yj †gvZv‡je miKvi
52996 ‡gvt iwdKzj Bmjvg
52997 ‡gvt †iRvDj nK
52998 ‡gvnv¤§` Avj Avwgb
52999 ‡gvt kvgmyj û`v
53000 Avj Avwgb
53001 ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb kvgxg
53002 ‡gvt †ejv‡qZ Dj-vn
53003 G †K Gg byi Bmjvg miKvi

‡LvKb P›`ª P¨vUvR©x
ixZv P¨vUvR©x
m‡ivR Kzgvi mvnv
‡kvfv ivbx mvnv
‡gvt Bw`ªm
Kwnbyi †eMg
KvRx `yjvj †nv‡mb
gwR©bv LvZzb
‡gvt gvnZve DwÏb
‡nbv Av‡e`xb
‡gvt Lwjjyi ingvb
‡eMg byiRvnvb Av³vi
‡gvt wgRvybyi ingvb
‡gvQvt iwngv †eMg
‡gvt gwZDi ingvb
‡gvmvt wRbœvZzb †bQv
‡gvt RvwKi wgqv
‡gvQvt jvBjx †eMg
‡gvt Ave`yi ingvb
‡gvQvt iwk`v †eMg
‡gvt wd‡ivR wKewiqv
iv‡eqv †eMg
‡gvt mv`Z Lvb
kvgmyb bvnvi
‡gvt Ave`~i ingvb
bvwM©m cvbwfb
‡gvt AvdQvi Avjx
‡gvQvt Av‡gbv †eMg
‡gvt AvjdvR DwÏb
‡iv‡Kqv †eMg
‡gvt Ave`ym mvËvi
nv‡Riv LvZzb
‡gvt Beªvnxg Lwjj
‡gvQvt ivwRqv †eMg
‡kL †gvt bRi“j Bmjvg
‡Pgb Aviv †eMg
‡gvt Ave`~i ingvb
nvwmbv †eMg
‡gvt †Mvjvg †gv¯Zdv
gv‡R`v †eMg
gwZDi ingvb nvIjv`i
‡gvmvt mv‡jgv †eMg
†gvt Ave`yj nvwg` †kL
kvwn`v †eMg
g„Z-AvRnvi“j Bmjvg
‡iv‡Kqv †eIqv
‡gvt Ave`ym mvjvg
‡iv‡Kqv †eMg
g„Z-Ave`yj Rwjj miKvi
‡gvQvt Rwgjv †eMg
‡gvt Ave`yj evix mi`vi
‡gvQvt kvnvi evby
Avãyi iv¾vK wgqv
iv‡dRv †eMg
Ave`yj AvwRR
wg‡mm Av‡jqv
‡gvt Ave`yj gwR` Lvb
‡gvmvt mv‡Kiv †eMg
gwReyi ingvb
‡evKzjx †eMg
‡gvt Avey Zv‡ni
‡gvQvt mvwn`v Av³vi
‡gvt Avãyi iwng
‡gvmvt ivwRqv †eMg
‡gvt g‡qb & DwÏb
‡gvQvt byiRvnvb †eMg
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01/01/1982
26/09/1981
30/12/1984
29/02/1987
01/07/1984
22/12/1984
05/05/1984
20/01/1982
02/01/1983
21/11/1983
24/07/1983
01/01/1987
31/12/1984
01/07/1984
31/12/1984
13/5/19852
20/05/1985
28/06/1983
01/01/1986
30/11/1983
01/03/1984
01/01/1985
01/08/1983
06/11/1981
14/08/1983
10/02/1985
01/02/1983
21/02/1985
05/02/1984
05/09/1984
15/11/1981
23/01/1984
20/11/1984
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53004 Kvgi“bbvnvi wjbv
53005 ‡gvt byi“j Bmjvg
53006 ‡gvt gvnvgy` Avj KvIQvi
53007 ‡mv‡nj ivbv
53008 ‡gvt BDmyd Av‡bvqvi
53009 ‡gvt gvnvgy`~i ingvb
53010 ‡gvt mvLvIqvZ †nv‡mb
53011 ‡gvt ûgvqyb Kwei
53012 ‡gvt bRi“j Bmjvg
53013 Iqvwmg~j nvq`vi
53014 ‡gvt Rmxg DwÏb
53015 ‡gvt †gvL‡jQyi ingvb
53016 ‡gvt gbRyi ingvb
53017 ‡gvt ZvwRi“j Bmjvg
53018 Zvnwgbv myjZvbv
53019 iw³g P›`ª `vm
53020 Zvi‡Kk¦i mvnv
53021 ‡gvt gvwbK †nv‡mb
53022 ‡gvt gvmyg wej-vn
53023 gynv¤§` mvB`yi ingvb
53024 ‡gvt eRjyi iwk`
53025 wewe gwiqg
53026 wZw_qv ingvb
53027 BgwZqvR Avn‡g`
53028 ‡gvt gnveyeyj nK
53029 ‡gvt dRj Avjg
53030 ‡gvt kwidz¾vgvb
53031 ‡gvnv¤§` bRi“j Bmjvg
53032 Avey mywdqvb
53033 ‡gvt ZvwkD` ingvb
53034 ‡Z․wdK Avn‡g` b~i
53035 ‡gvt †mvnvM mi`vi
53036 ‡gvt gvgyb Ai iwk`

‡gvt Aveyj Kv‡kg
byi“bœvnvi
‡gvt Ave`~i iwk`
‡gvQvt nv‡Riv LvZzb
‡gvt gwnDwÏb evnvi
Zv‡niv LvZzb
Bqvwnqv ZvjyK`vi
Ry‡qjv AvKZvi
‡gvt wmivRyj Bmjvg
‡gvQvt iIkb Aviv †eMg
‡gvt Zv‡iK †nv‡mb †gvj-v
‡gvQvt AvKwjgv Lvbg
‡gvt †gveviK †nv‡mb
wg‡mm mv‡jnv †eMg
‡gvt evei Avjx,
†gvQvt jwZdv Rvnvb
‡gvt Avjx AvKei nvIjv`vi,
byiRvnvb †eMg
‡gvt bRyi“j Bmjvg
‡gvQvt gwR©bv †eMg
‡gvt †gvRv‡¤§j MvRx
dwi`v †eMg
‡gvt knx`yj-vn
‡gv‡gbv Lvbg
‡gvt Ave`yj KzÏym cÖvgvwbK
‡gvQvt gwR©bv †eMg
‡gvt AvbQvi †nv‡mb
wg‡mm ZvR‡bnvi †nv‡mb
‡gvt ûgvqyb Kexi
ivwKev nvwg`
‡Mvcvj P›`ª `vm
KweZv ivbx `vm
mybxj Kzgvi mvnv
mvMixKv mvnv
‡gvt Ave`yj ReŸvi
‡gvQvt gwgRv LvZzb
‡gvt wbqvgZzj-vn
dwRjv LvZzb
Ave`yi ingvb
Kwnbyi ‡eMg
‡gvt Ave`yj ev‡iK
‡gvQvt †n‡jbv †eMg
‡gvt ZvRyj Bmjvg
Avqkv wmwÏKv
‡gvt †gv¯ZvwdRyi ingvb
byiRvnvb ivby
‡gvt †gv¯ZvwdRyi ingvb
Kvwjg dv‡Zgv
‡gvt kvnvZ` †nv‡mb
gvngy`v LvZzb
‡gvt iwdKzj Bmjvg
‡gvQvt dv‡Zgv †eMg
‡gvt wMqvm DwÏb †kL
‡kdvjx †eMg
g„Z-‡gvt Ave`ym mvËvi wgqv
‡iv‡Kqv †eMg
Avãyi ie
mv‡nbv †eMg
‡gvt †g¯ZvwdRyi ingvb
wg‡mm Znwgbv ingvb
AvwbQvi“j Bmjvg
byiRvnvb †eMg
‡gvt jwZd mi`vi
‡gvmvt †bnvi“b †bQv
‡gvt Ave y‡nv‡mb
‡gvmvt Av‡gbv wewe
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16/12/1979
25/10/1986
01/07/1983
10/01/1986
01/01/1982
02/05/1982
06/08/1982
06/07/1983
01/11/1983
07/08/1982
01/12/1983
16/02/1982
01/04/1982
20/10/1981
21/02/1985
12/03/1983
01/11/1985
25/08/1985
01/01/1985
01/01/1982
10/06/1984
01/01/1981
11/12/1985
27/06/1982
01/01/1983
02/03/1984
26/05/1984
25/02/1986
02/01/1982
01/01/1984
31/10/1984
05/04/1983
30/11/1984

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53037 kvn Avnmvb gvngy`
53038 ‡gvt Avj Avwgb
53039 ‡gvt Avey gyQv
53040 we‡eKvb›` gRyg`vi
53041 ‡gvnv¤§` Rwni“j Bmjvg
53042 ‡gvt BDmyd Avjx
53043 AvwRRyj Bmjvg
53044 nv‡Riv LvZzb
53045 ‡gvt bvRg~j nvmvb
53046 Zvcm Kzgvi miKvi
53047 ‡gvt Rvwn` nvmvb
53048 Aveyj Kv‡kg
53049 ‡gvt wUcy myjZvb
53050 we Gg Iqvwn`y¾vgvb
53051 ‡gvnvt Avãym kvwg ivRy
53052 AvbRygvb Aviv
53053 wejvm gÛj
53054 ‡gvmvt ixgv LvZzb
53055 ‡gvt BKevj †nv‡mb
53056 Zvwbqv myjZvbv
53057 my`xc Kzgvi wek¦vm
53058 ‡invbv Av³vi
53059 cÖwZgv gyLvR©x
53060 ‡kL nvweeyi ingvb
53061 ‡gv¯ZvwdRyi ingvb gÛj
53062 Gm Gg mv‡R`yj Kwig
53063 Aveyj Kvjvg AvRv`
53064 ‡gvnv¤§` Aveyj Kv‡mg
53065 ‡gvt Kvgvj Be‡b mvC`
53066 gvki“dv kvgwQ
53067 ‡gvt Rvwn`yj Bmjvg
53068 Drdj KweivR
53069 wkíx ivbx •eivMx

kvn Avãyj nvwg`
wg‡mm AvKwjgv nvwg`
‡gvt Aveyj †nv‡mb
mvnviv †eMg
Av¤^i Avjx miKvi
Qvbvnviv †eMg
ax‡i›`ª bv_ gRyg`vi
kvwšZ jZv gRyg`vi
‡gvnv¤§` gwdR DwÏb
Rv‡q`v
‡gvnv¤§` Avjx
ev‡bQv LvZzb
Ave`yi ingvb
Rv‡q`v LvZzb
‡gvt b~i“j Bmjvg Lvb
wg‡mm †gv‡gbv Lvbg
‡gvt bRyi“j Bmjvg
‡gvmvt Av‡e`v evby
K…ò wKsKi miKvi
gxi ivbx miKvi
‡gvt byi“j Bmjvg
‡gvQvt mv‡jnv LvZzb
g„Z-‡gvt †jvKgvb †nv‡mb
iv‡eqv LvZzb
‡gvt Avey Zv‡je †gvj-v
R‡e`v †eMg
‡gvt g‡qRDwÏb DwÏb
‡nvm‡bqviv †eMg
‡gvnvt jwZdzi ingvb
‡gvmvt mywdqv †eMg
giûg Ave`ym mvËvi
kvgmyb bvnvi
m‡ivwRr gÛj
AÄjx ivbx gÛj
‡gvt mvw`Kzj Bmjvg
‡gvt Av‡qkv LvZzb
‡gvt gwdRyi ingvb
‡gvQvt Sibv †eMg
G wKD iwk` Avn‡g`
mywdqv myjZvbv
myavsï Kgvi ywek¦vm
Z…ò ivbx wek¦vm
‡gvt QvËvi †gvj&v
kvgmyb bvnvi
‡Mvcvj P›`ª gyLvR©x
Qwe ivbx gyLvR©x
g„Z-‡kL Av‡bvqvi Avjx
‡gvQvt nvwmbv †eIqv
‡gvt Avt gwR` gÛj
‡gvQvt g‡bvqviv †eMg
Gg G mvËvi
Av‡qkv wmwÏKv
Ave`~i ie
mwn`y‡bœQv
‡gvt gwR`
‡gvQvt Qv‡jgv Av³vi LvZzb
‡gvt mvB`~i ingvb
‡gvQvt Ry‡jLv ingvb
‡gvt †gvRvd&di †nv‡mb
‡gvQvt g‡bvqviv †eMg
‡gvt wni“ †gvj-v
wg‡mm AvwQqv LvZzb
kPx›`ª bv_ KweivR
mywbZx KweivR
myaxi P›`ª •eivMx
Avkv ivbx ‣eivMx
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25/10/1983
05/05/1982
01/01/1985
10/11/1983
16/09/1981
04/01/1985
15/12/1981
01/03/1982
07/11/1983
31/12/1984
09/11/1984
01/11/1984
15/11/1982
16/01/1985
08/07/1985
17/07/1983
01/01/1987
15/05/1982
23/07/1984
01/01/1983
01/01/1984
01/02/1983
04/02/1983
05/09/1985
29/11/1986
01/01/1984
01/01/1982
01/07/1983
28/12/1985
30/11/1984
22/12/1985
02/02/1985
01/01/1984
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53070 Pqb nvIjv`vi
53071 dviRvbv Av³vi mv_x
53072 ‡gvt Avwgbyj Bmjvg
53073 ‡gvt †iRvDj Kwei
53074 mybxj Kzgvi
53075 ‡gvt gwR`yj nK Kvw`i
53076 ‡kL †gvt gvmy`~i ingvb
53077 ‡gvt Avkivdzj Avjg
53078 BmgZ †Rixb b~i
53079 ‡gvQvt †WBRx Avd‡ivR
53080 G Gd Gg kvgmyj Av‡idxb
53081 ‡Z․wn`v Rvnvb
53082 Zvcmx
53083 Lv‡j`v LvZzb
53084 ‡gvt iv‡mj e›`
53085 mykvšZ ivq
53086 ‡gvt Avjx Avkivd
53087 mshy³v `vm
53088 ‡gvt gvndzRyj Kexi
53089 ‡gvt ‡Lvkey Avjg
53090 ‡gvt AvwZKzj Bmjvg
53091 ‡gvt Avmv`y¾vgvb
53092 P›`b Kzgvi miKvi
53093 ‡gvtKvgvj †nv‡mb
53094 Zvbfxi AvKZvi
53095 ‡gvt RvwKi †nv‡mb
53096 Bm‡g Zviv
53097 ‡gvt †mv‡nj ivbv
53098 Avey Rvdi †gvt mv‡jn
53099 ‡gvnv¤§` Avigvb †nv‡mb
53100 cÖexi Mv‡qb
53101 Kg‡jk myZvi
53102 ‡gvt †gv¯ZvwdRyi ingvb Lvb

M‡bk P›`ª nvIjv`vi
Pvi“ evjv miKvi
‡gvt kvnRvnvb nvIjv`vi
wd‡ivRv Av³vi wjwj
g„Z-gymwjg DÏxb
‡gvQvt Avwgbv LvZzb
‡gvt BDmyd nvi“b
jyrdz‡bœQv †eMg
Ai“b Kzgvi
gbwgjv
‡gvt Rwmg DwÏb
wgbviv †eMg
‡kL Avn‡g` Avjx gv÷vi
‡gvmvt dv‡Zgv LvZzb
‡gvt AvBqye Avjx †kL
‡gvQvt †mvqvBev †eMg(†iby)
‡gvt †Qvjvqgvb †nv‡mb
bvwmgv †eMg
‡gvt Ave`yj AvwRR
wg‡mm dv‡Zgv AvwRR
G Gg AvwRg DwÏb
Av‡bvqvi AvwRg
‡gvt mvC` †nv‡mb
‡i․kb Aviv †eMg
g„Z-dRjyj nK AvK›`
‡gvQvt †mwjbv Av³vi f~Bqv
‡gvt nvweeyi ingvb
wd‡ivRv †eMg
g„Z-‡gvt BDbyQ Avjx e›`
mv‡jnv †eMg
mybxj Kzgvi ivq
Ki“bvgqx ivq
‡gvt gy³vi †nv‡mb
kvnvbviv †eMg
mykvšZ Kzgvi `vm
fviZx `vm
kwd DwÏb Avn‡g`
D‡¤§ Kzjmyg
‡gvt Avt Mdzi
‡Lv‡`Rv LvZzb
‡gvt Avwgbyj Bmjvg
‡gvQvt Av‡jqv †eMg
‡gvt b~i Avjx †kL
‡gvQvt m‡eiRvb wewe
m‡e©ki¦ miKvi
exYv ivYx miKvi
‡kL †gvt Ave`yj KzÏym
‡gvQvt dwi`v †eMg
‡gvt Aveyj evmvi
dviwRbv evmvi
‡gvt iwdKzj Bmjvg
‡gvQvt Rwgjv LvZzb
gvRnvi“j Bmjvg
wb‡Kj Aviv
‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`
‡eMg mywdqv Kvgvj
‡gvt byi“j nK
‡gvmv¤§r byi“b bvnvi
g„Z-Ave`ym mvgv` wgqv
mvwn`v †eMg
wegj K…ò Mv‡qb
AÄjx ‡Mvj`vi
mywYj Kzgvi myZvi
wefv ivbx myZviO
g„Z- nvRx †gvt Avt Lv‡jK Lvb
‡gvmvt wkixbv Av³vi
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30/06/1982
26/09/1986
02/01/1986
01/02/1985
23/07/1984
05/01/1983
17/04/1981
25/12/1982
22/02/1986
06/07/1981
11/04/1984
01/12/1982
27/08/1983
01/11/1986
15/05/1983
28/12/1982
11/05/1985
30/11/1984
01/01/1983
04/07/1982
26/12/1981
18/02/1984
27/02/1985
29/11/1984
26/11/1985
01/10/1981
08/06/1983
11/09/1985
06/06/1984
01/11/1982
12/10/1985
05/08/1983
02/04/1982

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53103 ‡gvt Ave`yj Iqvnve
53104 dvinvbv Rvnvb
53105 GLjvQ Lvb
53106 dviRvbv Kwig
53107 GGBP Gg iv‡m`
53108 ksKi Kzgvi PµeZ©x
53109 ‡gvt †mv‡nj ivbv
53110 ‡gvt †gvRvnvi“j Bmjvg
53111 ‡gvt Avãym mvjvg
53112 ‡gvt b~i Bmjvg
53113 wek¦wRr ivq `vm
53114 ‡gvnvt Rvgvj DÏxb
53115 wgbviv nvwdRv †di‡`․m
53116 ‡gvt Avkivdzj Avjg
53117 mv‡R`yi ingvb
53118 ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb
53119 ‡gvt i“ûj Avwgb gwj-K
53120 mvBdzwÏb Avn‡g`
53121 myej P›`ª ivq
53122 ‡gvt †mvnvivd †nvmvBb
53123 ‡gvt Avj gvgyb wkK`vi
53124 mvqgv dviRvbv
53125 ‡gvt kvnxb ingvb
53126 weòz c` MvBb
53127 gybgyb Av³vi w`bv
53128 bvwM©m cvifxb
53129 kvn iv‡k`yj nK
53130 ‡gvt ûgvqyb wek¦vm
53131 ‡gvt kixdz¾vgvb g„av
53132 ‡di‡`․m Iqvwn`
53133 ‡R¨vrmœv †eMg
53134 ‡gvt †iRvDj Kwig
53135 ‡`evkxl KzÛy

‡gvnv¤§` Avjx AvKei
Ry‡jLv wewe
‡gvt gwkDi ingvb
‡gvQvt †iv‡Kqv LvZzb
G Mdzi Lvb
‡e‡`bv †eMg
wgR©v dRjyj Kwig
Zvwngbv Kwig
‡gvt bvwmi“j Bmjvg ZvjyK`vi
‡`‡jvqviv †eMg
my‡ik P›`ª PµeZ©x
mweZv PµeZx©
‡gvt †Lvi‡k` Avjg
‡gvQvt Rwibv †eMg
‡gvt Rwni“j nK
‡gvQvt wjwc
‡gvt BmnvK wgqv
ivwRqv †eMg
‡gvt Avãyj gvbœvb
‡gvQvt mv‡jgv
P›`ª †kLi `vk
ivav ivbx `vk
‡gvnvt Rwgi DÏxb
‡gvmvt mwgRv †eMg
‡gvt Avt gwR`
wg‡mm Av‡bvqviv ‡eMg
‡gvt Avãyi iv¾vK
‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg
‡gvt Gg`v`yj nK
mvgQzbvnvi
‡gvt Avãym mvgv`
‡gvmvt AvKwjgv †eMg
‡gvt †ZvRv‡¤§j †nv‡mb gwj-K
‡gvQvt †iv‡gbv †eMg
bvwRi Avn‡g`
‡eMg kvgmybvœ nvi
‡¶Î †gvnb ivq
myav ivbx ivq
‡gvt i“¯Z Avjx nvIjv`vi
‡gvmvt nvwg`v Av³vi
‡gvt Avãym mvgv` wkK`vi
wg‡mm ixbv
¯^vgx- gvgyb Avj †gv¯Zdv
dwi`v Bqvmwgb
jyrdi ingvb
‡gvmvt gvmy`v †eMg
`¶ivR MvBb
Dwg©jv MvBb
‡gvRv‡¤§j nK gÛj
GwjRv cvifxb †iLv
¯^vgx-‡gvt AvwZKzi ingvb
wRbvZ †invbv
kvn bexDj nK
‡gvQvt †di‡`․Qb †bQv
‡gvt kvnv`r †nv‡mb
Qv‡jnv †eMg
‡gvt gwbi“¾vgvb g„av
‡i․kb Aviv †eMg
‡gvnv¤§` Avjx †`Iqvb
wg‡mm †di‡`․mx Avjx
‡gvK‡jQyi ingvb
ggZvR †eMg
‡gvt Rvinv½xi Avjg
‡gvQvt iwdKv †eMg
‡M․iv½ P›`ª KzÛy
evmšZx ivbx cvj
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01/12/1984
22/11/1986
09/10/1982
15/05/1984
06/12/1984
03/05/1983
05/08/1985
12/01/1984
29/12/1984
05/10/1981
20/03/1982
04/01/1982
31/12/1984
30/12/1983
18/04/1985
01/06/1982
26/12/1981
16/06/1983
19/09/1983
01/06/1983
20/11/1984
02/10/1982
05/08/1982
18/07/1981
15/07/1984
15/08/1982
15/12/1982
20/10/1984
01/01/1983
10/12/1983
01/09/1982
23/07/1982
15/05/1983
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53136 gvneyev ingvb
53137 ‡gvt Rvwn`yi iwng
53138 mvnve DwÏb
53139 bvwn` cvifxb
53140 ‡gvt AvRvnvi“j nK
wek¦vm
53141 AvjvDÏxb g©av
53142 Zvnwgbv myjZvbv
53143 Agi K…ò `vm
53144 wmÜz gRyg`vi
53145 iv‡njv †eMg
53146 ‡gvt ZvRyj Bmjvg
53147 ‡M․iv½ Kzgvi `vm
53148 KvRx byi Avjg
53149 ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb
53150 mvMix LvZzb
53151 Avng` bvRg~m mvwKe
53152 ‡gvt Avãyj-vn Avj evKx
53153 ‡gvt Rwni“j Bmjvg
53154 Zvcm Kzgvi miKvi
53155 ‡nvmvBb †gvnv¤§`
AvwkKzi ingvb
53156 ‡gvt nvwg`yi ingvb
53157 cÖkvšZ gRyg`vi
53158 kwdKzj Bmjvg
53159 Zmwjg DwÏb
53160 gwbi“j Bmjvg
53161 ‡gvt dvi“K wgqv
53162 ‡gvt IqvwQKzi ingvb
53163 ‡gvt †Z․wn`~j Avjg
53164 Aviwgb Av³vi
53165 ‡gvt Avkivd‚j Bmjvg
miKvi
53166 ‡gvnv¤§` Avmv`y¾vgvb
53167 ‡gvt †hvev‡qi Avn‡g`
53168 ‡gvt BKivgyj nK

‡gvt iRe Avjx
kvgmybvœ nvi
‡gvnv¤§` Ave`~i ingvb
D‡¤§ AvQgv
nhiZ Avjx
wg‡mm RqMb †bQv
Avãyj Lv‡jK wgqv
iwngv †eMg
g„Z †gvt †gveviK †nv‡mb
mv‡jnv †eMg
‡djy g„av
Qv‡jnv g„av
G.†K.Gg.†ivKb DwÏb
cviwfb wmwÏK
P›`ª †kLi `vm
mvšZbv ivYx `vm
Ag„Z jvj gRyg`vi
mgvßx gRyg`vi
‡gvt Qvqdzj nK
ivwRqv myjZvbv
‡gvt gwnDÏxb
wg‡mm •R`‡ii †bQv
wbiÄb Kzgvi `vm
fv¯^Zx wek¦vm
KvRx Avdmvi DwÏb
KvRx Avd‡ivRv †eMg
‡kL Iqv‡R` Avjx
ggZvR †eMg
‡gvt Avãyi ingvb
‡gvmvt AvKZviv †eMg
Avmv` DwÏb Avng`
kgmv` †eMg
‡gvt Avãyj nvB
mvgQyb bvnvi
‡gvt iwdKzj Bmjvg
mvgmyb bvnvi
cÖg_ iÄb miKvi
MxZv ivbx miKvi
‡gvnv¤§` dRjyi ingvb
Avwgbv †eMg
‡gvt Avãym †mvenvb Lvb
‡gvQvt nvwg`v LvZzb
g„Z wcbvKx gRyg`vi
gvqv ivbx ai
AvIjv` Avjx †gvj¨v
kv‡n`v †eMg
Avãyj gvwZb wgTv
byi“bœvnvi †eMg
‡gvt kvn Avjg
iv‡eqv LvZzb
‡gvt jvj wgqv
Av‡jqv †eMg
‡gvt †mvjvqgvb `ivbx
wg‡mm Kwigyb †bQv
‡gvt gvneye Avjg
Zvnwgbv Avjg
‡gvt Avãyj Mdzi
iv‡eqv Mdzi
‡gvt Avãyi iv¾vK miKvi
‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg
‡gvt Avãyi iwk` wgqv
‡gvmvt iwngv LvZzb
‡gvt BQgvBj Avjx
Kwigyb †bQv †eMg
‡gvt LvwZi DwÏb
g‡gbv LvZzb
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28/02/1984
17/12/1984
12/06/1984
01/11/1979
01/09/1983
08/08/1984
11/12/1981
25/05/1981
01/07/1983
10/06/1984
01/01/1983
10/10/1984
10/11/1983
12/09/1983
01/01/1984
03/04/1983
12/08/1986
31/12/1984
05/07/1984
26/02/1982
25/12/1981
05/01/1982
02/01/1982
01/09/1983
15/06/1982
15/11/1983
01/07/1984
31/12/1986
22/05/1984
02/09/1984
28/10/1983
14/02/1984
06/04/1985
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53169 ‡gvQvt bCgv Kvgi“b
bvnvi
53170 ‡gvt cvi‡fR †nv‡mb
53171 Gd.Gg.†kv‡qe
53172 L›`Kvi Avãyj nvwKg
53173 ‡gvt bvRgyj nK
53174 ‡gvt mvBdzj Bmjvg
53175 ‡K.Gg.gvneyeyi ingvb
53176 ‡kL Avãyj dvivn
53177 ‡gvt †gv¯ZvwdRyi ingvb
53178 bvmwib myjZvbv
53179 kviwgb nK
53180 ‡gvt wRqvDi ingvb
53181 ‡gvt AvjgMxi Kwei
53182 ‡gvt †gvkvid †nv‡mb
53183 ‡gvt Aveyj nvmbvZ
53184 ‡gvt nvweeyi ingvb
53185 ‡gvt nvweeyj Avjg
53186 weòz miKvi
53187 dvêybx wÎcyiv
53188 ‡gvt †g‡n`x nvmvb
53189 gwiqg †mvwbqv
53190 ‡K.Gg.iv‡k`yj nvmvb
53191 ‡gvnv¤§` Avwgbyj Bmjvg
53192 nvmvb kvnwiqvi
53193 ‣mq` knx`yj Bmjvg
53194 ‡gvt Rwmg DÏxb
53195 ‡gvt nvmvb Avjx
53196 P›`b miKvi
53197 mywcÖq ivq
53198 ‣mq` mvwnbyi ingvb
53199 ‡gvt ‡gvk‡idzj nvmvb
53200 gwbi“j Bmjvg
53201 ‡gvnv¤§` wd‡ivR
Avj gvgyb

‡gvt byi“j nK
‡eMg dwRjvZz‡bœQv
‡gvt BmgvBj †nv‡mb
wRby †eMg
g„Z dwKi AvãyQ Qv‡`K
‡gvmv¤§r Av³vi Lvbg
L›`Kvi Avãyj Iqvnve
‡gvQvt AvwRib LvZzb
‡gvt dRjyj nK
g‡bvqviv LvZzb
‡gvt Avwgb DwÏb †gvj-v
‡gvQvt Qvjgv LvZzb
Aveyj Kv‡kg Lvb
mywdqv †eMg
‡kL wjqvKZ Avjx
mv‡jnv LvZzb
‡gvt AvwRRyi ingvb
‡gvmvt Sib cvifxb
¯^vgx-Wvt •mq` Avey
bv‡mi †gvnv¤§` Lv‡j`,
wg‡mm
nvwmbv cvifxb
Avãy
j nK
Rvnvbviv †eMg
‡gvt †Lvi‡k` Avjx
wg‡mm RwdiY
Avjx Avn‡g`
Rvnvbviv †eMg
‡gvt †gvRvdi Avjx
‡Lv‡`Rv †eMg
‡gvt Rwni“j KvBqyg
ggZvR †eMg
‡gvt †gvm‡jg DwÏb
g„Z kvnvbvR cvifxb
‡gvt Avãyj gwZb
‡gvQvt ûbydv †eMg
iex›`ªbv_ miKvi
RqšZx ivbx miKvi
wÎiZœ weKvk wÎcyiv
my‡jLv wÎcyiv
‡gvt byi“j nK wgqv
Rvnvbviv ‡eMg
‡gvt AvwjD¾vgvb Lvb
dv‡Zgv †eMg
‡gvt †Rvev‡q` †nv‡mb
wg‡mm †Rvev‡q`v †eMg
‡gvt †iv¯Zg Avjx
Avw¤^qv †eMg
‡gvt nvmvb Q‡ivqvi
wbjydv nvmvb
‣mq` Avey Zv‡je
‡kdvjx †eMg
‡gvt gwReyj nK
Avw¤^qv LvZzb
‡gvt kvnRvnvb Avjx
‡gvQvt nvwmbv LvZzb
myavsï miKvi
wbnvi miKvi
m~bxj Kzgvi ivq
Ki“bvgqx ivq
‣mq` iRe Avjx
‡eMg mywdqv Avjx
‡gvt †gvkvid †nv‡mb
‡gvQvt gwR©bv †eMg
‡KivgZ wek¦vm
AvwQqv †eMg
‡gvnv¤§` Avãym mvjvg
g‡bvqviv †eMg
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15/01/1983
29/11/1983
01/06/1979
14/01/1982
12/01/1982
17/06/1981
26/12/1983
01/12/1981
16/01/1985
18/06/1981
25/01/1984
08/09/1981
01/02/1985
05/01/1984
08/05/1981
15/01/1985
01/02/1985
11/12/1985
17/08/1981
09/10/1982
31/12/1984
03/05/1981
24/12/1984
15/01/1985
01/01/1982
30/11/1984
31/12/1981
23/09/1982
25/07/1981
31/12/1982
29/11/1984
01/01/1983
17/02/1982
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53202 ‡gvt mv¾v`yi ingvb
53203 ‡gvt gvB`yj Bmjvg
53204 ‡gvt gvRnvi“j Bmjvg
53205 ‡gvt ‡Mvjvg iveŸvbx
53206 dv‡Zgv †eMg
53207 ‡gvt Rûi“j Bmjvg
53208 ‡gvt †g‡n`x nvmvb
53209 ‡Rmwgbviv Lvbg
53210

†gvt bRi“j Bmjvg

53211 ‡gvt Avkivdzj Avjg cÖvs
53212 ‡gvt Avmv`y¾vgvb Avmv`
53213 ‡gvt Avwidzj nK g„`yj
53214 ‡gvt Avãym mvjvg
53215 ‡gvt Aveyj evkvi
53216 ‡gvQv&¤§r nvmbv evby wjwc
53217 wjwc Av³vi
53218 dviRvbv AvKZvi
53219 b~i“b bvnvi
53220 ‡K.Gg. Avãyj Avj
Iqv`~`
53221 gyC` †gvnv¤§` i“‡ej
53222 ‡gvnv¤§` bvRg~j nvmvb
53223 KvbxR dvwZgv
53224 ‡gvt ivnvZ BgwZqvR
53225 Zvmwjgv †gv¯Zix
53226 ‡gvt ggZvRyj nK
53227 †gvt AvwZKzi ingvb fyBqv
53228 ‡gvnv¤§` AvKZvi
†nvmvBb
53229 Awj wmsn ivq
53230 Avãyj-vn Avj gvgyb
53231 ‡gvt AvgvbZ †nv‡mb
53232 ‡gvt Aveyj Kv‡kg
53233 ‡gvt iwk`yj nvmvb
53234 gynv¤§` BKevj †nv‡mb

‡gvt mwnevi ingvb
‡gvQvt Av‡qkv wmÏxKv
‡gvt †gvRvd&di ingvb
‡gvQvt †g‡ni“b †bQv
g„Z ivnvZ Avjx
g„Z my¾yRvb †bQv
‡gvt wmivRyj Bmjvg
‡gvQvt †Mvjvc evby
‡gvnv¤§` Avãyi ingvb
g‡bvqviv †eMg
‡gvt Avãyj Md‚i
‡gvQvt Rûiv LvZzb
‡gvt wgR©v nvmvb
wg‡mm gvmy`v nvmvb
‡gvkvid †nv‡mb ZvjyK`vi
jyrdzb †bQv
‡gvt kvnRvnvb Avjx
‡gvQvt byiRvnvb LvZzb
‡gvt †g‡ni Avjx cÖvgvwbK
‡gvQvt AvKwjgv †eMg
‡gvt BqvKze Avjx
kixdzb Av³vi
‡gvt Avgvbyj nK
Av‡gbv nK
‡gvt AvdvRywÏb
nvwmbv LvZzb
‡gvt †jvKgvb wgqv
‡gvev¯^viv †eMg
g„Z †gvt gvneye~j Avjg
‡eMg dwRjvZz‡bœQv
g„Z Avgxi nvgRv
nv‡Riv †eMg
Ave`ym mvjvg
mvwKbv mvjvg
‡gvt iwdKzj Bmjvg
Avd‡ivRv Bmjvg
‡K.Gg.Avãyi iwk`
‡gvQvt AvwRRv cvifxb
‡gvt Rwjjyi ingvb
ivwk`v †eMg
‡gvt gwK`~i ingvb †gvj¨v
bvRgv †eMg
‡kL †Mvjvg †g¯Zdv
iIkbviv †eMg
‡gvt Avãyj ReŸvi
‡gvQvt iIkb Aviv
‡gvt knx`y¾vgvb
Avd‡ivRv †eMg
‡gvt byi“j nK
‡gvQvt gwngv nK
‡gvt evnv DwÏb fyBqv
‡eMg †iv‡Kqv
‡gvnv¤§` RvB`yj nK
myiv LvZzb wcby
ARq wmsn ivq
k¨vgjx wmsn ivq
iwdKzj Bmjvg
‡i‡nbv Bmjvg
‡gvt Avãyj nvbœvb
‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg
‡gvt Rvwgi“j Bmjvg
mv‡R`v †eMg
‡gvt iwng DwÏb cÖvgvwbK
‡eMg kvwnbv AvLZvi
gynv¤§` igRvb Avjx gÛj
Rvnxgv †eMg
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21/12/1983
16/03/1982
16/04/1984
12/12/1985
19/08/1982
18/10/1983
05/12/1983
12/11/1982
06/11/1984
30/11/1983
16/11/1984
10/03/1985
18/11/1981
07/07/1983
19/08/1970
12/09/1983
21/02/1984
02/09/1985
01/02/1986
28/04/1981
06/06/1981
12/09/984
26/12/1986
21/01/1984
27/11/1981
01/09/1982
10/12/1982
30/05/1986
05/12/1982
26/06/1983
04/05/1982
11/08/1979
10/04/1981
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53235 Ai“b Kzgvi ivq
53236 KvwbR dv‡Zgv
53237 G.Gm.Gg.eRjyi ikx`
53238 ‡gvt †nvmvBb †g‡n`x
53239 wRbvZ Aviv Avd‡ivR
53240 ‡gvmvt dvwZgv ZzR
†Rvniv
53241 A‡kvK Kzgvi nvj`vi
53242 ‡gvt mvB`y¾vgvb Lvb
53243 gyt AvjgMxi Kexi
53244 Ave`yj Rwjj
53245 knx`yj Bmjvg
53246 ‡gvt nvi“b Ai iwk`
53247 ‡gvt D¾j †gvj-v
53248 mÄq Kzgvi mvnv
53249 ‡gvt i“ûj KzÏym
53250 bxwZk gÛj
53251 Lv‡j`yi ingvb
53252 mylgv †`ebv_
53253 Avwgbv LvZzb
53254 ‡gvt gwRei ingvb
53255 Kexi Avng`
53256 ‡gvt Avmv` †nvmvBb
53257 ‡gvt Igi dvi“K
53258 wchyl †`ebv_
53259 ‡gvt Avwid‚j Bmjvg
53260 kvn Avjg
53261 Ave`yj Avwjg
53262 ‡gvt Avwidzj Bmjvg
53263 ivKmvbv Zvmbxg
53264 mvbwR`v Avn‡g`
53265 ‣mq` †gvnv¤§` AvivdvZ
ingvb ivRxe
53266 ‡gvt Qqdzj Avjg gy‡k©`
53267 ‡mwjbv AvKZvi

AwLj P›`ª ivq
evmšZx ivbx ivq
‡gvnv¤§` gwnDwÏb
iv‡eqv †eMg
g„Z kvgmyj nK
‡gvQv †mwjbv LvZzb
‡gvt Avãyj KzÏym
myjZvbv ggZvR Lvb
‡gvt mvB`y¾vgvb Lvb
BmgZ Aviv imyj
‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`
‡gvmvt nvwmbv †eMg
AwRZ Kzgvi nvj`vi
K…òv ivYx nvj`vi
‡gvt Avãyj gwZb Lvb
mywdqv LvZzb
gyt `~i“j Bmjvg
‡gvmvt †i․kb Aviv
‡gvt Aveyj Kv‡kg
iv‡eqv †eMg
‡gvt Avãyj gwR`
gv‡R`v
‡gvt AvnQvb Dj¨vn
byi bvnvi †eMg
‡gvt wmivRyj Bmjvg †gvj-v
Kv‡gbv †eMg
mZ¨ iÄb mvnv
wbfv mvnv
‡gvt Kwei DwÏb
AvqZb †bQv
bbx †Mvcvj gÛj
AcY©v gÛj
Ave`yj Mdzi †kL
Kwnbyi †eMg
bbx †Mvcvj ‡`ebv_
mvabv †`ebv_
Aveyj ûmvBb
Av‡e`v LvZzb
‡gvt gnwmb Avjx kvn
Lvw`Rv †eMg
‡gvt kvn Avjg
Av‡jqv †eMg
‡gvt AvgRv` †nvmvBb
Av‡gbv †eMg
‡gvt kv‡n Avjg
wg‡mm †mwjbv Avjg
cÖxwZk P›`ª ‡`ebv_
fw³ ivbx †`ebv_
‡gvt AvgRv` †nv‡mb
AvbRyK †eMg
Avãyj Lv‡jK
iv‡eqv †eMg
Ave`yj Rwjj
ZvRyi †bQv
Ave`~i iv¾vK `iRx
iq‡gvb LvZzb
‡Rvev‡qi DwÏb Avn¤§`
‡gvmv¤§r gykx©`v †eMg
‡gvt mv‡jn Avn‡g`
BqvQwgb Avn‡g`
Gm.Gg.gwZDi ingvb
‡g․mygx ingvb
‡gvt gvneyeyj nK
‡gvQvt Avw¤^qv LvZzb
‡gvt mvgQyj nK
mvnvbv AvKZvi
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05/09/1983
30/12/1986
14/10/1987
04/06/1984
25/11/1984
04/08/1984
15/09/1984
23/09/1985
21/12/1985
31/12/1981
15/02/1988
01/01/1983
01/10/1986
01/05/1984
10/09/1983
01/01/1984
20/10/1982
24/10/1982
20/10/1985
13/09/1981
01/02/1984
15/8/1981
07/02/1984
10/01/1982
01/12/1984
01/05/1985
24/01/1982
27/10/1982
18/10/1984
18/03/1986
16/04/1982
30/09/1985
06/06/1983
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53268 ‡gvt Avãyj-vn Avj gvngy`
53269 Bgvg DÏxb Avn‡g`
53270 ‡gvnv¤§` gvndzRyi ingvb
miKvi
53271 ‡gvt wgRvbyi ingvb
53272 Drcj P›`ª †P․ayix
53273 Gm.Gg.†iRvDj Bmjvg
53274 ‡gvt Kvgi“j Av‡iwdb
53275 MvRx Rvwn`yj Bmjvg
53276 G.†K.Gg. Lvwj` kvnxb
53277 w`cv wek¦vm w`cy
53278 ‣mq` Kvgi“j nvmvb
53279 ‡gvt ZwiKzj Avjg
53280 ‡gvt Avey †mvjvqgvb
53281 Gm.Gg.wiqvRDj Bmjvg
53282 Av.b.g. GnQvbyj gvwjKx
53283 ‡gvt Bgb †iRv
53284 ‡gvt kwdKzj Bmjvg
53285 ‡gvnv¤§` ‡iRIqvb
Di-ingvb
53286 ‡gvt Avãyj ev‡m`
53287 Gm.Gg.evw`D¾vgvb
53288 AwfwRr `vk
53289 ‡gvt Rvwn`yj nvmvb
53290 ‡P․ayix gnvwmb
53291 ‡gvt AvwRgyi ingvb
53292 cvi‡fR m`©vi
53293 ‡gvt wgRvbyi ingvb
53294 Avey Rvdi †gvt mv‡jn
53295 evwà Kzgvi
53296 gvdi“nv Avdmvbv
53297 ‡gvt gwneyi ingvb ivwRe
53298 wR, Gg Imgvb Mwb
53299 ‡gvt Avwgbyj Bmjvg
53300 ‡gvt gvwm`yj nK

‡gvt kvnRvnvb miKvi
‡gvQvt gbRyqviv
‡gvt Avãyi iwng
‡gvmvt †mwjbv †eMg
‡gvnv¤§` wgivk DwÏb miKvi
g‡bvqviv †eMg
‡gvt Avt ingvb
wg‡mm bvRgv ingvb
kªxevm P›`ª †P․ayix
‡M․ix ivYx †P․ayix
‡gvt bRi“j Bmjvg
gvKmy`v Av³vi
wiqvR DwÏb Avn‡g`
‡nvm‡b Aviv †eMg
‡gvt wKQgZ Avjx MvRx
Rwgjv Av³vi
Avey Kwei †kL
Lvwj`v †eMg
ax‡i›`ª bv_ wek¦vm
w`ßx ivbx wek¦vm
‣mq` b~iƒj Avwgb
‡iv‡Kqv Av³vi Lvbg
‡gvj¨v Aveyj nv‡kg
nvwmbv †eMg
‡gvt Avey Rvdi
Zûiv Av³vi
‡gvt bRi“j Bmjvg
gvKmy`v Av³vi
‡gvt Ave`yj gv‡jK
miKvi
nvwimyAvãy
b †bQv
‡gvt
Q †Qvenvb
‡gvmvt iwk`v LvZzb
‡gvt Rvjvj DwÏb
kvgmyb bvnvi
‡gvt jyrdi ingvb
‡gvmvt gwR©bv †eMg
‡gvt Avãyj nvwg`
nvRiv nvwg`
Gm&.Gg.G.gvbœvb
mvnvbv gvbœvb
wbwLj P›`ª `vk
mvweÎx ivbx `vk
‡gvt nvmvb dvi“K
gwiqg †eMg
‡P․t wQwÏKzi ingvb
wg‡mm bvnvi
‡gvt †gvK‡jQyi ingvb
Awjwfqv LvZzb
mwdKzi ingvb m`©vi
gwiqg Av³vi
‡gvt dRjyi ingvb
‡g‡ni“‡bœQv
‡gvt Avãym mvjvg
Lv‡j`v nvexev
cwi‡Zvl Kzgvi mvnv
mi¯^Zx mvnv
‡gvnv¤§` Avjx
‣mq`v Lv‡j`v †eMg
‡gvt gwRei ingvb
`yjvjx ingvb
wR, Gg, †bQvi DwÏb
iv‡eqv †eMg
‡gvt nvweei ingvb
‡gvQvt iIkb Aviv †e‡Mg
‡gvt LvBi“j nK
‡gvmvt nvm‡b Aviv †eMg
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08/10/1985
24/12/1982
12/03/1982
28/03/1983
15/11/1985
05/11/1987
01/10/1984
12/02/1984
06/09/1981
29/04/1983
01/07/1981
06/04/1981
15/05/1983
06/11/1984
01/01/1984
30/12/1983
01/01/1986
15/10/1979
23/12/1986
01/02/1983
25/12/1982
07/10/1986
01/01/1984
07/10/1982
04/04/1981
19/04/1984
01/07/1984
30/06/1984
25/01/1982
01/03/1986
01/09/1984
05/01/1983
07/09/1982
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53301 ‡gvt •Zqeyi ingvb
53302 RvbœvZzbœvnvi
53303 ‡gvt Avmv`yi ingvb
53304 ZvwiK Avn‡g`
53305 ‡gvt Avey mvC`
53306 ‡gvt †Mvjvg †gvË©Rv
53307 Gm &Gg gvmy` ivbv
53308 ‡gvt kwn`yj Bmjvg
53309 ‡gvnv¤§` iwKe DwÏb f~Bqv
53310 ‡gvnv¤§` mwn`yj Bmjvg
53311 ‡gvnv¤§` gbRyi“j Bmjvg
53312 মভো: ভননরুর ইরোভ
53313 মভোোঃ পমেজুয যভোন
53314 মভো: আনতকুয যভোন
53315 ভোমুদো নো নীন
53316 ন ফ নভেো
53317 যোনেফ মভোল্যো
53318 মভোোম্মদ ন রুর ইরোভ
53319 মভোোঃ আযোনের আরভ
53320 ননিোয সুরতোনো
53321 ম ন নিনৄযো
53322 েভমর নফশ্বো
53323 আবু োইদ োনের আমভদ
53324 মভোো: ইযোত োোন
53325 মভো: ীদুর ইরোভ
53326 োিয ভোমুদ
53327 মভোোম্মদ ম োফোমেয মোমন
53328 ওেোন উনিন আমভদ নযপোত
53329 নযপোত আযো ভীন
53330 পোমতভো তু ম োযো
53331 মভো: যীপ উনিন
53332 মভো: আব্দুয যভোন োনু
53333 নভপতোহুর োন্নোত

‡gvt Avãyj ev‡mZ
Rvnvbviv ev‡mZ
g„Z-Aveyj †nv‡mb
ggZvR †eMg
‡gvt Avãym mvËvi mi`vi
AvKwjgv LvZzb
myjZvb Avn‡g`
Rvnvbviv †eMg
‡gvt mvBdzj Bmjvg cÖvs
Rv‡n`v †eMg
‡gvt †Mvjvg †gv¯Zdv
Rvnvbviv †eMg
wmK`vi Avt gvbœvb
Av‡jqv †eMg
‡gvt iweDj Kwig
cvbRv †eMg
‡gvnv¤§` Avãyj nvB f~Bqv
KvRx bvRbxb Av³vi
Ave`yj †gvZv‡je wgqv
wkwib Av³vi
dRjyj nK
R‡e`v LvZzb
মভো: োইনের ইরোভ
মভোমভনো
মভো: আতোউয যভোন
পোমতভো যভোন
ভযহুভ মভো: নিেো উনিন আমভদ
ম োফোইদো আমভদ
এ.মে. এভ. আব্দুর আউেোর
োননো মফিভ
নযো উনিন মফোযী
রনতপো খোতুন
ননিকুয যভোন
যোমফেো মফিভ মদোদুর
মভোোম্মদ আমনোেোয মোমন
নোনিভো আক্তোয
মভো: আনভন উনিন নফশ্বো
মভোিো: আশুযো খোতুন
মৃত মভো: ইউনু নভেো
ভমনোেোযো মফিভ
ভরে নফেো নিনৄযো
ভোনরনী নিনৄযো
নমযন্দ্রনোথ নফশ্বো
চোরুরতো নফশ্বো
আবু োইদ নুয আমভদ
রোেরো নোনিি খোন
মভো: আবু তোময
মখোযমদো মফিভ
মভো: োভসুর আরভ
োনভদো মফিভ
আবুর মোমন
যোনদো মফিভ
মভোোম্মদ তনিয উনিন
মভোোম্মোৎ ভঞ্জুভো মফিভ
ন েো উনিন আমভদ
আঞ্জুভোন আযো মফিভ
মভো: ভীন আরী
ভনন ো োোন
আব্দুর ভোন্নোন
ভন েি োযো মফিভ
মভো: আন ভ উনিন
আপমযো ো আক্তোয
মভো: যভ োন আরী
যমভ ো মফিভ
মভো: ভমনোেোয মোমন
নোিনযন আক্তোয
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08/12/1985
15/08/1982
08/04/1981
23/11/1983
06/06/1984
10/11/1982
15/12/1981
12/09/1985
02/12/1985
07/04/1981
01/02/1984
10/03/1990
10/10/1989
15/12/1988
02/01/1987
14/07/1991
02/06/1987
15/07/1988
13/07/1990
06/09/1989
14/02/1992
25/06/1987
31/12/1991
25/06/1991
10/12/1987
30/12/1989
10/10/1988
17/11/1990
17/12/1987
25/12/1991
14/01/1992
31/12/1987
19/03/1991
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53334 নো মুর আযোপোত
53335

োন্নোত আযো খোতুন

53336 মভো: যনফউর ইরোভ যনফ
53337 নল্পী নেদোয
53338 নো মুন নোোয
53339 মভো: আনভনুর ইরোভ
53340 মভোোম্মদ োইনেজ্জোভোন
53341 মভো: আতোউয যভোন
53342 েোনন পোযোনো মোমন
53343 মভো: আর ভোমুন
53344 মভো: োোন প্রোভোননে
53345 মভোোঃ নো মুর ে
53346 আনযপো যভোন
53347 মভো: তোনযে আর ভোমুদ
53348 মভো: আব্দুল্লো আর ভোমুন
ূঁ ো
53349 মভো: মভোযমদ আরভ ভঞ
53350 ফোধন োো
53351 মভো: মভোেোমজ্জভ মোমন
53352 যো ন ফভিন
53353 নফধোন নফশ্বো
53354 মভো: আরভিীয েনফয
53355 এ. এভ. আ োরুর ইরোভ
53356 মভো: আবু সুনপেোন
53357 োনন রো োমভ
53358 মভো: নদদোরুর আরভ
53359 শুবোীল মদফনোথ
53360 নফল্লোর মোইন
53361 মভো: মোমেফ
53362 আযোনের আরভ
53363 মভো: োনেয মোমন
53364 নফশ্বন ৎ ভজুভদোয
53365 মভো: ভোনে উল্লো
53366 নযদো যোে

মভো: আফদুর েনযভ
োনদেো আপনযন
মভো: খনরলুয যভোন
মেোননুয মফিভ
মভো: নযোজুর ইরোভ
মভোেোজ্জভো সুরতোনো
শমরন্দ্র নোথ নেদোয
ফোন্তী নফশ্বো
মভো: নোন ভ উনিন
নফরনে নোন ভ
মভো: োভি উনিন
গুন্দযো মফওেো
মভোোম্মদ মভোতোমরফ প্রোভোননে
মযোমেেো মফিভ
মভো: প লুয যভোন
আনভনো খোতুন
মভো: আেফয মোমন
নপমযো ো মফিভ
এ.টি. এভ নদুল্লো
পোমতভো খোতুন
মভো: োভোর যেোয
মভোিো: ভন নি ো খোতুন
মভো: প লুর ে
নযনো মফিভ
আন জুয যভোন
ভোেসুদো যভোন
মভো: আন জুর ে
মভোিো: যনদো খোতুন
মভো: যভ োন আরী মভোল্লো
যমভ ো মফিভ
ূঁ ো
মভো: মখোযমদ আরভ ভঞ
আমরেো মফিভ
নফষ্ণু োো
স্বপ্নো োো
মভো: আিভত আরী
রোইরী মফিভ
অন ত ফভিন
ীতো যোনী ফভিন
মযন্দ্র নোথ নফশ্বো
অঞ্জরী নফশ্বো
মভো: আব্দু িোত্তোয
োম দো আক্তোয
মভো: ন র ে যেোয
মভোিো : আপরু ো আক্তোয
মভো: আবুর েোরোভ
োনরভো মফিভ
মভো: আবুর োমভ
োনরভো মফিভ
মভো: নুরুন্নফী ভইেো
নোিনযন আক্তোয
ননযঞ্জন মদফনোথ
নফতো মদফনোথ
োনফফ উল্যো
পনযদো মফিভ
আফদুর ওোফ োওরোদোয
োীনুয মফিভ
মৃত েনফয উনিন
মমরনো
মভো: আভ োদ মোমন
োোনোযো খোতুন
ননমযোদ ভজুভদোয
ভনরনো ভজুভদোয
মভো: ফ লুয যভোন
শুেতোযো মফিভ
মভোননী েোন্ত যোে
মমুনো যোনী যোে
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15/11/1988
20/06/1987
14/12/1990
29/09/1988
30/09/1988
05/01/1991
25/10/1988
04/04/1989
17/02/1989
24/08/1987
14/03/1987
04/07/1987
31/12/1988
05/06/1988
04/11/1991
12/12/1987
25/07/1993
01/12/1991
30/08/1993
21/12/1987
30/11/1988
01/12/1992
30/10/1992
15/04/1989
16/12/1989
05/12/1990
01/01/1992
07/11/1990
05/05/1990
01/01/1988
06/10/1987
01/06/1987
07/01/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53367 মভো: ভোসুদ যোনো
53368 মভোোম্মদ মপোযেোন
53369 নভ োনুয যভোন
53370 ভোবুফো আখতোয
53371 মভো: ভনউনিন
53372 মভো: নযদওেোনুর আযোপোত
53373 মভো: োমফদ নভেো
53374 মভো: উজ্জর মোোইন
53375 কৃষ্ণ কুভোয ম োল
53376 দুরোর িোঙ্গুরী
53377 মভো: োনদুয যভোন
53378 শুক্লো যোনী মদফ
53379 মুোম্মদ যীনের আরভ
53380 নোনযন আক্তোয
53381 মভো: মফোযোনুয যভোন
53382 এ. এভ নযনের ইরোভ
53383 মভো: োোনুজ্জোভোন
53384 মভো: ভনফবুয যভোন
53385 মভো: মতৌনদুর ইরোভ
53386 নপ্রে মদফনোথ
53387 শেদ মিোরোভ েোউোয ন রোনী
53388 তোফোিছুভ োভোর আননেো
53389 মভো: েোভরুর োোন
53390 মভো: ভইনুর ইরোভ
53391 মভো: োইদুয যভোন সু ন
53392 মভো: ভনউয যভোন
53393 মভো: োইনের ইরোভ
53394 মু: ইউনু নভেো
53395 নদররুফো আক্তোয
53396 োথ ি প্রতীভ আচোর্য্ি
53397 মভো: োমযোেোয মোমন োীন
53398 মভোোঃ োনেয উর ইরোভ
53399 প্রবোল চিফত্তী

মভো: য আরী
ভোমদো খোতুন
আফদুর ভোবুদ
ম োযো খোতুন
ছুরুত আরভ
শতেফো খোনভ
মভো: ভনজুরুর ে
মভোিো: নুরুন্নোোয মফিভ
আব্দু োমরে
মনরভো
এ.এভ. আেোতোরুজ্জোভোন
আেনরভো আেতোয
আবুর মোমন
স্বপ্নো মফিভ
মভো: নওেোফ আরী
রোর বোনু
ফোসুমদফ কুভোয ম োল
অননভো যোনী ম োল
শ্রীভন্ত িোঙ্গুরী
নযনো িোঙ্গুরী
মভো: মভোস্তোনপজুয যভোন
মফিভ ননলুপোয ইেোনভন
শ্যোভর চন্দ্র মদফ
নউযী যোনী মদফ
মুোম্মদ ো আরভ
মনরনো আক্তোয
মভো: পনযদ উনিন
ভোেসুদো মফিভ
আফদুর েোমদয মফোযী
পোমতভো মফিভ
মভো: তনপর উনিন
মখোমদ ো মফিভ
মভো: শুকুয আরী
মভোিো: মোমনেোযো খোতুন
মভো: খনরলুয যভোন
আমনোেোযো মফিভ
মভো: ভনসুয নফশ্বো
নভম িমফদো মফিভ
নথুলেোননত মদফ নোথ
মদফরো মদফ নোথ
শেদ মিোরোভ ন রোনী
েো ীদো ভোবুফো মফিভ
োভোর উনিন ভজুভদোয
মযোেোনো ভভতো
মভো: আবুর েোমভ
েননুয মফিভ
মভো: নযোজুর ইরোভ
শতেফো ইরোভ
মভো: ননিকুয যভোন
োনদো মফিভ
মভো: ভন ফয যভোন
োভছুন্নোোয
মভো: আব্দুর আউেোর মভোল্লো
নভনুেোযো মফিভ
আরী আেফয
োমরো মফিভ
মভো: নোনিয উনিন মখ
োোনোযো মফিভ
দীে আচোম ি
নভযো আচোম ি
মভো: েোভোর মোমন
োভসুন্নোোয
মভো: ো আরী ি নফী
মভোো: ভনপরো খোনভ
স্বন চক্রফত্তী
িনফ চিফত্তী
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07/10/1987
08/12/1987
15/10/1989
25/09/1990
15/10/1991
13/02/1989
31/12/1988
19/04/1989
03/05/1989
25/11/1988
31/12/1989
19/01/1988
31/12/1988
23/04/1990
01/11/1990
05/06/1986
25/11/1993
25/02/1988
08/10/1989
01/07/1991
30/08/1987
19/01/1993
19/07/1988
02/12/1989
20/10/1986
04/03/1985
01/01/1988
08/02/1989
01/02/1988
26/08/1989
02/12/1987
28/09/1991
20/01/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53400 মভো: মপযমদৌ যভোন

16/05/1989

53401

18/11/1991

53402
53403
53404
53405
53406
53407
53408
53409
53410
53411
53412
53413
53414
53415
53416
53417
53418
53419
53420
53421
53422
53423
53424
53425
53426
53427
53428
53429
53430
53431
53432

নপকুর ইরোভ
মপযমদৌী মফিভ
মভো: নযপ উিীন
মভো: োভসুর ে
মভোিো: ভঞ্জু আযো মফিভ
তৃলো মন
সুব্রত মন
নরো মন
মভো: আযোনের ইরোভ
মভো: িোইভ উিীন
নভম যোমদো মফিভ
মভো: আনন যভোন
মভো: ফোনয উনিন
মভোিো: আনভনো খোতুন
মভো: মভোস্তোনেভ ইরোভ
মভো: মতোপোজ্জর মোমন
নভম ভোমুদো খোতুন
মভো: ইভযোন আরী ভন্ডর
মভো: িমফদ আরী
মভোিো: নোযনিি মফিভ
পোয োনো োযনভন সুনভ
মভো: েনোর আমফদীন মচৌদৄযী
মোমন আযো সুরতোনো
মভো: তোওীদ োোন
মভো: োভীভ আর ভোমুন
নু আযো ভোভন
মভো: আনপ নফন আরভ
মভো: নুরুর আরভ
আপোনো োযনবন
ভোমুনুয যনদ
মভো: মভোেমিদ আরী
ভোছুদো মফিভ
ভোমুদো খোনভ রতো
আভ োদ মোমন
সুনপেো মফিভ
মভো: আর আনভন
মভো: আ: যোজ্জোে
মভোো: দুলু মফিভ
মভো: োমফ আরী
মৃত মতোেো উিীন মভোল্লো
আন নি ো খোতুন
নযোজুভ মুনতোো
এ.মে মিোরোভ মভোোম্মদ
ভননযো মফিভ
আমেো সুরতোনো
মভো: আব্দুল্লো
নভম োনন সুরতোনো
মে. এভ. ভোবুফ মভোমিদ
মভোোম্মদ আফদুর খোমরে
ভমনোেোযো মফিভ
আপমযো ো ন রুর
মৃত: মভো: ন রুর ইরোভ যেোয
লুৎনেন নোোয
যোমফেো আক্তোয
মভো: নোনয উনিন মখ
োোনোযো মফিভ
যোনেবুর ইরোভ নভঠু
োভত আরী নফশ্বো
মপোরী খোতুন
মভো: নপকুর ইরোভ
মভো: োমপ আরী যদোয
আমরেো খোতুন
মভো: তোনযকুর ইরোভ
মভো: আব্দুর রনতপ
রোবরী আক্তোয
রো চন্দ্র যেোয
িমন চন্দ্র যেোয
ঊলো যোনী যেোয
মিোোম্মদ মোমন মভোফোযে মচৌদৄযী মভোোম্মদ নোনিয উিীন মচৌদৄযী
নদলু োন মচৌদৄযী
োভসুর আমযনপন
োভোর মোিোইন
েোভরুন নোোয
মভো: োোনুয োোন
মভো: মভোপোজ্জর মোমন
োোনোযো খোতুন
টিটন যেোয
ননদ্যোনন্দ যেোয
ভোরতী যোনী
োনেফ নফন নোনয
মভোোম্মদ নোনয উিীন
ননলুপোয আেতোয
নযন ফোবু
নচযোতন ফোবু
নযনী যোনী
মভো: মখোযমদ আরভ
খযরুখ আভদ
মভোিোমিেো মফিভ
মভযী যোণী োো
ফন্দন কুভোয োো
তোী যোনী োো
মভো: ইনরেোি
নূয মভোোম্মদ
নযন েো মফিভ
উমম্ম োরভো
আব্দুর েনযভ যেোয
খোমরদো খোনভ
Page 104 of 467

14/10/1987
13/11/1990
01/01/1991
31/05/1987
14/12/1990
30/07/1988
01/08/1987
18/05/1991
24/02/1988
26/12/1988
01/02/1989
07/08/1987
05/07/1990
01/01/1994
01/01/1990
15/01/1990
06/10/1990
28/05/1991
01/08/1987
01/11/1991
07/02/1988
23/09/1987
10/12/1991
21/11/1988
08/05/1988
12/08/1992
31/12/1988
01/06/1990
08/05/1991
01/02/1987
21/12/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53433 মভোিো: পোমতভো তু ম োযো
53434 মভো: ভননরুজ্জোভোন
53435 মভো: নো মুর হুদো
53436 ভো োরুর ইরোভ
53437 মনোভোন নভেো
53438 মভো: কুদ্দুি আরী
53439 মভো: মতৌনপকুয যভোন মুন্সী
53440 মফন ীয আমভদ
53441 ননযন আক্তোয
53442 মভো: োনেরুর ইরোভ
53443 আনভনুর ইরোভ
53444 ভোরনফেো যেোয শচতী
53445 নর ো যভোন
53446 োনন দো খোনভ তৃনি
53447 ইনতেোে নপমযো
53448 আনযনেয যভোন
53449 মভো: ইভোভ িোজ্জোরী
53450 মভো: আব্দুল্লো আর ভোসুভ
53451 মভো: ভননরুর ইরোভ
53452 মভো: ভঈদ উিীন
53453 মভো: আরভিীয মোমন
53454 মভো: যোোতুর ইরোভ
53455 মভো: নপউর ফোোয
53456 মভো: ভেবুর মোমন
53457 মভো: নভ উিীন
53458 নুপো আভোন
53459 ভননরুর ইরোভ
53460 মভোোঃ োরো উিীন
53461 নোনদযো সুরতোনো
53462 ইনরেো আমভদ
53463 মভোোঃ োনভউর আরভ
53464 আফদুল্লো আর মনোভোন
53465 মভোোোঃ আক্তোরুজ্জোভোন

মভোিো: মযমফেো সুরতোনো
মভো: আব্দুর ভন দ যদোয
মভো: খনরলুয যভোন
যওমোনোযো মফিভ
মভো: নূরুর ে
যনভো মফিভ
মভো: োোদোত মোমন ভইেো
োনো আক্তোয
খন্দেোয পখযউনিন
ম োনো মফিভ
মভো: মখোযমদ আরভ
মভোিো: নফরনেি ফোনু
মভো: আযোপ আরী মুনন্স
োোনো মফিভ
ইোে আমভদ
মনরনো আমভদ
মভো: আবু ননিে
ননলুপো আক্তোয
মভো: পে োয যভোন
মভোিো: নযপন মফিভ
মতোপোজ্জর মোমন
ভভতো খোতুন
সুভন্ত কুভোয যেোয
নীনরভো যেোয
আননসুয যভোন
নোনভো যভোন
আব্দুর েোমদয খোন
মযোন সুরতোনো
ন েোউয যভোন
মপযমদৌী মফিভ
আবুর খোমেয মভোোম্মদ মপযমদৌ
মৃত মিোমরযো মফিভ
মভো: ো োোন আরী
মভোিো: ম োমভরো খোতুন
মভো: ভনেদ নফশ্বো
মভমরুন মনিো
মভো: েোওিোয আরী
মভোিো: োীদো খোতুন
মভো: আ: যভোন
মভোিো: মভমরুন মনিো
মভো: আনতেোয যভোন
ভমনোেোযো খোতুন
আব্দুর আন খোন
সুরতোনো আক্তোয
মভো: আব্দুর ওোফ
মভোিো : োননো খোতুন
আব্দুর ফোমতন মৃধো
ভন নি ো মফিভ
মভো: মোমন আরী
এেোতুমন্নচ্ছো
মভো: োনভদুর ইরোভ
তোমযো মফিভ
আমনোেোয মোমন
জুমরখো মফিভ
মভোোঃ মযত আরী
োোরুমন্নিো
মভোোঃ আতোউয যভোন
মযোমেেো আক্তোয
মদমরোেোয হুোইন
তোনরভো মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ যসুর খোন
নোোনযন ফোনু
মভোোঃ নিেো উনিন
োনরভো মফিভ
মভোোোঃ ইভদোদুর ে
মভোিোোঃ নুরুন্নোোয মফিভ
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21/11/1991
10/08/1990
01/01/1988
15/07/1990
07/05/1987
10/02/1990
14/12/1989
09/06/1989
14/03/1991
01/01/1992
27/09/1989
09/12/1987
15/10/1987
28/10/1991
25/10/1991
30/12/1991
15/07/1988
01/01/1990
06/10/1992
11/02/1990
01/12/1988
14/12/1992
03/12/1989
27/10/1992
21/10/1987
11/11/1989
15/05/1988
14/04/1987
26/01/1988
01/01/1991
20/08/1990
01/09/1987
21/11/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53466 এ. মে. এভ. ভনতউয যভোন
53467 মভোোঃ ভনসুয যভোন
53468 মভোোঃ আব্দুয যনভ
53469 এ. এভ. নপমযো আরভ
53470 মভোোঃ েোনদুর ইরোভ
53471 মভোিোোঃ তোননেো আক্তোয
53472 ভোনে ো আক্তোয
53473 নফনৄর আচোর্য্ি
53474 ভোননে কুভোয ম োল
53475 মদফোীল ম োল
53476 আইনযন খোনভ
53477 মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
53478 মভোোঃ যোমদুর ইরোভ
53479 মভোোঃ ময ওেোনুর ইরোভ
53480 আভো আক্তোয
53481 ননমফনদতো যেোয
53482 মুোম্মদ োোনুয যভোন
53483 মভোোঃ আতোউয যভোন
53484 মভোোঃ জুমের যোনো
53485 ইভোভ আদভ মভোোঃ আল্লোভো
ইেফোর
53486 মভোোঃ আর আনভন মভোল্লো
53487 মভোোঃ োভীভ ময ো
53488 মভোোঃ োনেয মোমন
53489 মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
53490 অযনফন্দু োরদোয
53491 মভোোঃ মোমরভোন ভইেো
53492 রুহুর কুদ্দুি
53493 আনোয আন

োনপন

53494 মভোোম্মদ আব্দুয যভোন
53495 মভোোঃ ভোসুভ নভেো
53496 ভনউয যভোন
53497 প্রদী নফশ্বো
53498 যনন ৎ কুভোয যোে

আফদুর রনতপ োওরোদোয
মভোোোঃ োোনোযো মফিভ
মভোোঃ ভন বুয যভোন
োোনো মফিভ
মভোোঃ আনভয মোমন
োমযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যীদ ভনল্লে
োনরভো মফিভ
মভোোঃ নপকুর ইরোভ
োম যো মফিভ
মভোোঃ মদৌরতুর ইরোভ
যনরো ইরোভ
মুন বুয যভোন
ম োনোযো যভোন
তন কুভোয আচোর্য্ি
িীতো যোনী আচোর্য্ি
নোযোেন চন্দ্র ম োল
সুনভিো যোনী ম োল
ননভির ম োল
সুনভিো ম োল
মোরোেভোন উনের
রোবরী মফিভ
মভোোঃ শতেফ আরী
পোনতভো মফিভ
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ যমেেো খোতুন
মভোোঃ মযোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ মযন েো খোতুন
মভোোঃ আফদুয যভোন
মভমরুন মনিো মভযী
নফভর যেোয
ম যোৎস্দো যেোয
মুোম্মদ োনপজুয যভোন
মভোিোোঃ সুনপেো খোতুন
মভোোঃ আবুর মোমন
েনযভন মফিভ
মভোোঃ োমফয আরী
মভোোোঃ মযভো মফিভ
মভোোঃ আনভনুর ে
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে মভোল্লো
মভোোোঃ ননযেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনেভ
োনফনো খোতুন
মভোোঃ ভনভন আরী
মভোিোোঃ োোনো মফিভ
মভোোঃ আনভয োভ ো
মভোিোোঃ নদররুফো
অননর চন্দ্র োরদোয
ভোদৄযী যোনী োরদোয
মভোোঃ আরোউনিন ভইেো
মপযমদৌন মফিভ
মভোোম্মদ মোোইন আমম্মদ
পন রোতুন মনিো
োোঙ্গীয আন
ভোমরেো োোঙ্গীয
মভোোম্মদ আব্দুর আরী
মফিভ লুৎনেমন্নিো
ভযহুভ োভচুর মচোদোয
ভভতো
নিেো উনিন োওরোদোয
নো ভো
ঙ্ক নফশ্বো
নৄতুর নফশ্বো
পংমিোরো যোভ যোে
মৃত মপ্রভড়ী ফোরো
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01/12/1988
18/12/1988
13/07/1989
25/12/1990
01/01/1988
30/11/1987
29/11/1989
25/10/1987
22/11/1990
27/10/1991
11/12/1989
05/05/1987
20/11/1989
24/11/1988
12/02/1990
15/01/1991
05/07/1985
10/07/1988
01/05/1987
10/11/1985
12/05/1989
01/03/1989
13/12/1989
21/04/1989
28/10/1992
15/09/1990
08/03/1991
16/12/1988
31/12/1976
28/08/1990
12/05/1991
04/05/1988
03/03/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53499 মভোোঃ ওভয পোরুে
53500 যোন ফ োো
53501 মভোিোোঃ ম নভন অাোযো
53502 এ. এভ. োোনযেয আরভ
53503 মভোোোঃ তোনযেো খোতুন
53504 মভোোঃ ভোনসুরুর আরভ ভইূঁ েো
53505 মভমদী োোন
53506 আনযনেয যভোন
53507 মভোোঃ আবু ইউসুপ
53508 মভোোঃ প মর যোব্বী
53509 মভোোঃ েনফয মোমন
53510 মভোোঃ ভোসুভ নফল্লো
53511 মভোোঃ তোপীয আোমভদ খোন
53512 মভোোঃ ভনফনুর ইরোভ
53513 নযোজুভ ভননযো
53514 মভোোঃ এ. এভ. মিোরোভ নেফনযেো

আফদুয যভোন ভোতুব্বয
রোরভনত মফিভ
যমভন্দ্র নোথ োো
িীতো যোনী োো
মভোোঃ আব্দুর ওোফ যদোয
ম োনো মফিভ
এ. মে. এভ. োভসুয অাোরভ
োনদো আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
মভোোোঃ মযমনো মফিভ
মভোোঃ আফদুর োনভদ ভইূঁ েো
মমোফোেদো মফিভ
মভোোঃ োোঙ্গীয
মোমন আযো মফিভ
আব্দুর োই
ওেোনদো মফিভ
মভোোঃ পনযদ উনিন
নভম মোমন আযো মফিভ
মভোোঃ পনয যভোন
মভোিোোঃ নুয োোন মফিভ
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
মভোিোোঃ মেোননুয মফিভ
মভোোঃ মেোযফোন আরী
মভোিোোঃ োনপ ো মফিভ
মভোোঃ তোজুর ইরোভ খোন
যনভো আক্তোয
মভোোঃ ভনপদুর ইরোভ
জুনফরী মফিভ
মভোোঃ লুৎপয যভোন
মেোননূয মফিভ
মভোোঃ ভোোবুফ আরভ
মভোিোোঃ ভজুিভো আরভ

53515 নোনযন আক্তোয
53516 মভোোঃ জুমের
53517 মভোোঃ মভমদী োোন
53518 মভোিোোঃ সুপরো ইেোনভন
53519 তো ননভ োোন সুখী
53520 নিেো উনিন
53521 মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন
53522 মযত আরী
53523 আন

নভেো

53524 প্রবোল ভন্ডর
53525 োভীভ আমম্মদ
53526 মভোোঃ োনদুর ইরোভ
53527 অনু ভন্ডর
53528 মভোোঃ ভোনেজুয যভোন
53529 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোমুন
53530 সুযজ্জোভোন
53531 মভযোফ মোোইন

18/07/1989
01/03/1989
27/11/1989
21/11/1992
31/12/1988
25/01/1987
01/01/1988
21/02/1991
22/05/1987
15/07/1990
05/09/1991
21/05/1987
16/06/1989
19/09/1991
09/10/1990
25/05/1989
01/06/1990

নোোয মফিভ
মভোোঃ ফদেন দ মোমন
ম োৎনো মফিভ
মভোোঃ ওভয পোরুে যেোয
োোনো মফিভ
মভোোঃ আ োোয আরী
মভোিোোঃ ম োফোেদো খোতুন
মভোোঃ আফদুর ভোন্নোন
মভোোোঃ লুৎপো মফিভ
মভোোঃ নযো নভেো
আিভো মফিভ
মভোোঃ রুস্তভ আরী
নোনিভো মফিভ
আফদুর ভোন্নোন
আমভনো মফিভ
তোজুর ইরোভ
মযোমেেো মফিভ
প্রনেল্ল ভন্ডর
নৄতুর যোনী ভন্ডয
মভোোঃ ো োোন নভেো
নভম যোনদো মফিভ
মভোোঃ ভময আরী
মভোিোোঃ আনিেো খোতুন
অধীয ভন্ডর
আো যোনী ভন্ডর
মভোোঃ ভঈনউনিন
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োাোরোভ
মোমনেোযো মফিভ
মুনরভ উনিন
নযপো মফিভ
উভোন িনন
নভনোযো খোতুন
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04/02/1990
15/10/1993
21/03/1989
01/07/1990
20/11/1989
13/11/1993
19/10/1992
01/01/1989
05/12/1988
01/01/1989
20/10/1990
27/03/1990
01/10/2016
15/12/1988
31/05/1987
09/12/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53532 মভোোোঃ ওেোনদ যোনো
53533 মভোোঃ মভোনতোনয আর ভোমুনভন্ডর
53534 মভোোঃ হুভোয়ুন েফীয
53535 েো ী োমযোেোয নফন ননিে
53536 মভোোঃ তোইনেয আরভ
53537 মভোোঃ আবু োোন োইনের এযোনফ
53538 নবুযোভ যোে
53539 পোযোনো ইেোিনভন
53540 ননযন আেতোয নখো
53541 নোনদভ মভোোম্মদ পেোর
53542 মভোোঃ এযোদ মোমন
53543 নফ. এভ. োনযেোয োোন
53544 মভোোঃ োীনূয যভোন
53545

োনদুয যভোন

53546 মভোোঃ আোনুয ে
53547 োনরভো খোনভ
53548 আনতকুয যভোন
53549 শেত োরদোয
53550 োভীভ আযো
53551 ওেত আমভদ
53552 তনুযো োো
53553 সুভন দো
53554 নেলু ভনল্লে
53555 মভোোম্মদ ইভনতেো এেযোভ
53556 েো ী ওেোনউর ে
53557 যোপ্পী কুভোয োর
53558 মভোোঃ েোভরুর োোন
53559 রুফী আেতোয
53560 নপ্রেোংেো আচোর্য্ি
53561 মভোোঃ োইনের ইরোভ
53562 এ. এইচ. এভ. ভোেসুদ মোমন
53563 মখ মভোোঃ োভীমুজ্জোভোন
53564 োভীভো আক্তোয নর

মভোোঃ েনোর আমফদীন
মযোন আযো মফিভ
মভোোঃ ভোবুফয যভোন ভন্ডর
মভোিোোঃ যওন আক্তোয
মভোোঃ আ োোয আরী প্রোভোননে
আমনোেোযো মফিভ
েো ী নি্নিকুয যভোন
মযণু আযো মফিভ
মভোোঃ মনরভ নভেো
োরুর মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
মভোিোোঃ মোমন আযো মফিভ
োনভরী েোন্ত যোে
প্রনভরো যোনী
মভোস্তোনপজুয যভোন
ভনজুযো আখতোয
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
নভম েনোফ ইরোভ
মভোোঃ ইেোদ আরী নভেো
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আ োোয আরী
মভোিোোঃ োম যো নফনফ
নফ. এভ. োনেয মোমন
মনরনো োনেয
নোন ভ উনিন আমম্মদ
োনচনো মফিভ
োনফবুয যভোন
ঝণ িো যভোন
মভোোঃ এভদোদুয ে
পন রো মফিভ
আব্দুর ফোযী খোন
মভোোোঃ আেনরভো মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
মভোিোোঃ আন জুন নোোয
ভীয েোনন্ত নফশ্বো
ধীয যোনী নফশ্বো
মভোোঃ আফদুর োই
তোনভনো আক্তোয
দীর মভোোম্মদ
োননো আেতোয
সুধোংশু োো
যত্নো োো
অযনফন্দ দো
কৃষ্ণো যোনী গুি
নযভর ভনল্লে
মভযী ভনল্লে
মভোোম্মদ নুরুর আরভ
োমন আযো মফিভ
েো ী নভ োনুর ে
নোনদযো নভ োন
অভমযন্দ্র োর
অননভো োর
মভোোঃ প লুর েনযভ
নতোযো আক্তোয
আব্দুয যনদ
মযোমেেো মফিভ
যোধোেোন্ত আচোর্য্ি
নফতো আচোর্য্ি
মৃত নূয মভোোম্মদ খোন
োননো মফিভ
মভোোঃাোঃ ভোবুফ মোমন
ভন নি ো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভনতন
আমনোেোযো মফিভ
মভোোম্মদ আরী যেোয
সুযোইেো খোতুন
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20/10/1987
01/08/1989
02/03/1987
06/11/1987
12/12/1987
৩১/12/1990
03/02/1991
31/12/1986
18/04/1987
05/12/1990
25/02/1989
13/11/1991
25/10/1989
05/১০/1989
03/05/1989
15/01/1988
15/10/1993
01/01/1989
07/12/1990
06/01/1987
09/11/1989
15/11/1987
01/04/1988
02/01/1989
03/10/1988
22/02/1988
21/03/1987
31/12/1989
20/05/1989
24/01/1987
31/12/1989
01/01/1988
10/11/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53565 মভোোঃ আরভিীয েফীয
53566 মভোোঃ োননূয যভোন
53567 মভোোঃ োনেয মোমন
53568 মভোোঃ ভো োরুর ে
53569 যোনপ তোননবয মরনরন
53570 শেদ প লুয যভোন
53571 োজ্জোদ মোমন পোনভ
53572 মভোোম্মদ পউল্যো
53573 ভননযো
53574 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
53575 মভোোঃ আনযনেজ্জোভোন
53576 োযনভন আেতোয
53577 ইেোনিয আযোপোত
53578 আরপো নূয-ই-নোভ
53579 ইেোকুফ আরী
53580 মযোেোনো আক্তোয
53581 এ. এভ. ভঞ্জুরুর েফীয
53582 তোভোন্নো তোফোসুভ
53583 মভোোঃ আনকুয

োভোন

53584 আেো আননেো মভোনোভী
53585 মভোোঃ ভনপজুয যভোন
53586 নদদোরুর আরভ
53587 তোী যোমফেো
53588 মভোোঃ ওেোনদুজ্জোভোন
53589 ইভনতেো -আর-তোমযে
53590 নো মুন নোোয
53591 পোয োনো আেতোয
53592 মভোোঃ পোরুে আভদ যেোয
53593 তোনযনো োফনযন
53594 মভোোঃ ভনভনুর ইরোভ
53595 োোনো আক্তোয
53596 োোনো মফিভ
53597 ননতোই েনধয অনভত

মভোোঃ আওেোর মোমন
মফিভ নফীিন মনিো
মভোোঃ নযো নভেো
মনরনো মফিভ
মভোোঃ মখোযমদ আরভ
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ ফোবুর নভেো
আনজুভোন আযো
মভোোঃ নপউনিন
রুনেো মফিভ
শেদ ভেবুর মোমন
শেদো নযন মফিভ
এযোদুয যভোন্
োমনো ভন যো
মভোোম্মদ নযোজুর ইরোভ
মতোযো মফিভ
ফযেত মভোল্যো
োনেমযোন
মভোোঃ আব্দুর ব্বোয
যনভো মফিভ
মভোোঃ িনপয উনিন
সুনপেো খোতুন
আফদু োরোভ
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ আখতোরুজ্জোভোন
মযনু মফিভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
োনভদো ইেোিনভন
আনভনুর ে
ভোমুদো মফিভ
মভোোঃ মভোেোমজ্জভ মোমন
নীরো আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর ভন দ
মভোিোোঃ খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ আফদুর ওোফ
তোনভনো মফিভ
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
মভোোোঃ পনযদো ইেোভীন
মভোোঃ োভছুর আরভ
ভনযেভ সুরতোনো
মভোোঃ আব্দুর ভনতন
মভোিোোঃ রুনফেো মফিভ
আব্দুর মভোনভন
ম োযো আেতোয
মভোোঃ আপিোয উনিন
মভমরুন মনো
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
মভোিোোঃ ভমনোেোযো
মভোোঃাোঃ নুরুর ইরোভ
ইভত আযো
মৃত েোভরুর ইরোভ
মপোরী মফিভ
মভোোঃ আযোপ মোমন
সুযোইেো আযোপ
মভোোঃ োমফ আরী যেোয
তোমযো মফিভ
আব্দু োরোভ আেন
আনেেো মফিভ
মভোোঃ আবু োমদ
ভোননো খোতুন
মভোোঃ মভো োমম্মর ে
নো ভো মফিভ
মভোোঃ আপতোফ উনিন
ভস্ত বোনু
ধনৄ নোথ েধয
মপোরী েধয
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10/09/1989
28/02/1988
08/07/1989
15/05/1987
22/02/1990
15/09/1992
03/10/1991
28/01/1987
07/03/1988
28/06/1990
01/01/1988
08/10/1987
02/01/1989
27/09/1993
11/01/1986
21/11/1990
01/09/1990
28/09/1989
10/10/1990
01/01/1993
21/06/1993
07/07/1988
03/07/1990
25/02/1990
24/11/1990
18/11/1991
07/04/1989
০৩/01/1988
01/12/1992
10/01/1992
01/01/1988
19/08/1991
15/11/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53598 মভোোঃ েোইয়ূভ নভেো
53599 মভোযমদ আরভ
53600 তোননেো ইেোনভন
53601 মভোোঃ যোন বুল্লো োভোন
53602 চন্দন কুভোয ফভিন
53603 ভনত নভস্ত্রী
53604 মভোোঃ আোন োনফফ মোোি
53605 মভোোঃ ময োওেোন েো ী
53606 মভোোঃ ভোনেজুর ইরোভ
53607 মদফব্রত নফশ্বো
53608 আপমযো ো সুরতোনো
53609 আব্দুল্লো আর পযোদ
53610 মোভো যোনী মদ
53611 তোনভেো োননো
53612 এ.এভ ভোমুদুর োোন
53613 সুরতোনো ভঞ্জুয
53614 মভোোঃ ভোেসুদুয যভোন
53615 ভরে োর
53616 মভোোঃ মোেোইফ
53617 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
53618

োন্নোতুর মপযমদৌ যোখী

53619 মভোোঃ ইব্রোনভ খোন
53620 আব্দুল্লো আর ভোমুন
53621 ভননযো আপমযো যোন
53622 মভোোঃ ভন বুয যভোন
53623

েন্ত চন্দ্র

53624 মভোোঃ মভমদী োোন োওরোদোয
53625 মতু নফশ্বো সুনদি
53626 নযদুওেোনুর ে
53627 আব্দুর আোদ
53628 নোনদেো োন্নোহ্
53629 ভোেনের েোওিোয ইেযো
53630 ভোবুফো খোতুন

মভোোঃ নদ নভেো
পনযদো মফিভ
ভব্বত আরী
আমেো মফিভ
ো োোন ভোিোয
মযমনো মফিভ
মভোোঃ োভছুজ্জোভোন
খোনদ ো োভোন
মযন চন্দ্র ফভিন
চোরু ফোরো যোনী
আপিোয আরী নভস্ত্রী
মপোরী মফিভ
মভোোঃ মভো োমম্মর ে
মভোিোোঃ সুনপেো মফিভ
মভোোঃ পোরুে েো ী
মযোনো োযবীন
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
োোনোযো মফিভ
নদে নফশ্বো
সু োতো যোনী নফশ্বো
মোমন আমভদ
ভোম দো মফিভ
ভোবুবুর আরভ
তোনরভো আক্তোয
সুফর চন্দ্র মদ
যীতো যোনী মদ
মভোোঃ ীদুল্লো
মৃত. নোনভো মফিভ
এ.এভ.োভত
নুয োোন োভত
ভঞ্জুরুর োোন
যোমফেো ভঞ্জুয
মভোোঃ মভোেমরছুয যভোন
নূযনোোয মফিভ
ভোননে োর
মুনো োর
নূয মভোোম্মদ ফোবুর
নো ভো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনেভ
নযন েো মফিভ
মখ েোভরুর োোন
মভোিোোঃ যোমফেো োোন
মভোোঃ ইোে আরী খোন
মভোিোোঃ পন রো খোতুন
নপকুয যভোন
নুয োোন মফিভ
মভোোঃ ভনতেোয যভোন তোলুেদোয
ভোম দো োযনবন
মভোোঃ মভোখমরছুয যভোন
োোনোযো যভোন
মমোমি চন্দ্র
নক্ত যোনী
মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
োননো মফিভ
নোদ িন নফশ্বো
নীনরভো শফষ্ণফ
ভোোমুদুর ে
িোনপেো মফিভ
ওমভোোম্মদ
আমেো খোতুন
এ.ম ড.এভ হুভোয়ুন েফীয
োনো েফীয
আব্দুর েোনদয
ভোসুদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
আঞ্জুেোযো খোতুন
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02/01/1987
01/11/1991
08/03/1992
02/01/1993
29/11/1991
06/10/1989
15/11/1989
01/06/1989
15/08/1990
05/08/1988
31/12/1988
01/01/1990
29/06/1987
22/11/1990
12/03/1988
26/03/1990
11/08/1987
18/12/1989
15/06/1990
22/12/1990
10/12/1987
08/02/1987
01/12/1989
10/11/1988
28/04/1990
20/01/1987
01/12/1988
10/12/1990
25/10/1987
15/01/1987
11/09/1986
15/05/1990
03/10/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53631 মভোোম্মদ নিেো উনিন
53632 তোযীভো যভোন
53633 খোন মভোোঃ তোনন য মোমন
53634 মভোোঃ োযমব যভোন
53635 োম দো আক্তোয
53636 মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন
53637 মভোিোোঃ োম্মী আক্তোয
53638 ইেফোর মোমন
53639 আমরেো ইেোনভন
53640 মভোোঃ যোমর ডোকুেো
53641 নুযোত োোন তোননেো
53642 িোনব্বয মোমন
53643 মভোিো আমেো নিনিেো
53644 মভোোঃ োোনুজ্জোভোন
53645 মভোোঃ নয আব্বো
53646 ভোমুদো যোজ্জোে
53647 মভোোঃ মনরভ মোমন
53648 মভোোঃ আব্দুর মভোনভন
53649 ভো োরুর ইরোভ
53650 আননেো ইরোভ
53651 সুযোইেো ইেোিনভন জুূঁই
53652 মভোস্তপো আর আভীন
53653 মভোোঃ মিোরোভ যোব্বোনী
53654 এ.এভ োোনুর ে সুভন
53655 োইনের
53656 নদমরোেোয-ই-আরভ রো
53657 মভোোঃ ইউসুপ নভেো
53658 মোমর যোনো
53659 মভমদী োোন
53660 মভোোঃ ভীন আরী
53661 তোনন রো যভোন
53662 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
53663 পোয োনো ইেোভীন

মভোোম্মদ মুনন্স নভেো
োমেযো মফিভ
মুন ফয যভোন মচৌদৄযী
নোযীন ফোনু
খোন োোদোৎ মোমন
কুরসুভ খোনভ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
ভোিরুভো আক্তোয
আবুর েোমভ
নো ভো মফিভ
মভোোঃ এনোমুর ে
বুদন মনো
মভোোঃ আযোনের ইরোভ
োোনোযো মফিভ
খনরলুয যভোন মভোল্লো
আমভনো মফিভ
মভোোঃ আরী আেফয
নভম মনো োযবীন
মভোোঃ নদ ডোকুেো
ভোমনুয মফিভ
মভোোঃ আবু তোমরফ
মপযমদৌন মফিভ
মভোোঃ মোমেফ আরী
িমরো মফিভ
মভোোঃ আতোউয যভোন
মভোিোোঃ োম যো আেতোয
মভোোঃ আব্দুর ভন দ
মভোিোোঃ উমম্ম আপমযো ো
মভোোঃ আব্দুয যনদ
ভমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
ভনভনো খোতুন
মখ মখোেন মোমন
মিনরনো মফিভ
পোযো উিীন
মভোমরভো খোতুন
আব্দুর মভোতোমরফ
েোঞ্চনী মফিভ
আব্দুর ওোফ মফোযী
োোনোযো মফিভ
মদোমেতুর ইরোভ
নূয োোন নভরন
ভোবুফ আরভ োযমব
মযোনো োযমব
মভোোঃ মিোরোভ িোমযোেোয
নোনভো মফিভ
আব্দু িোরোভ নভেো
োনিনো আখতোয
িবুয
সুনপেো
মৃত. ডো: মভোোঃ মভোস্তপো
মেোননূয মফিভ
মভোোঃ হুয আরী
হুরুন মনিো
ভোনয উনিন
যোনদো খোতুন
মুোম্মদ আব্দুর োই
যোমফেো মফিভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
ভভতো মফিভ
মভোোঃ আনভনুয যভোন
রুভোনো ইেোনভন
মভোোঃ মভোনোজ্জর মোমন
োনপেো মফিভ
মভোোঃ ভনউনিন
নপমযো ো মফিভ
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30/01/1989
01/01/1988
27/10/1990
31/12/1988
21/09/1989
31/12/1987
25/12/1990
17/12/1988
04/08/1990
18/05/1991
01/06/1990
15/02/1991
10/06/1988
11/12/1987
28/12/1989
03/11/1990
04/03/1989
05/09/1993
02/03/1990
29/11/1992
27/02/1987
01/06/1990
01/07/1987
07/05/1988
03/01/1987
11/12/1988
22/10/1988
30/07/1991
13/10/1988
10/01/1988
11/12/1992
09/08/1987
01/01/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53664 মভোোঃ আনতকুয যভোন
53665 ভননয আমভদ ভইঁেো
53666 নুরুন্নোোয
53667 ইযোত োযনভন
53668 নোন েো োযভীন
53669 আফোনো তোযোম্মীভ
53670 োযনভন আক্তোয (ভনন)
53671 োোনুজ্জোভোন
53672 ভোমুদো আক্তোয
53673 মভোোঃ োভমদ আরভ
53674 আব্দুয যউপ
53675 রুমফর
53676 মভোমিদো ভোমুন মভোনো
53677 মখোেন চন্দ্র যোে
53678 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ রুমফর
53679 মভোোঃ ন েোউয যভোন
53680 মভোোঃ আনতকুয যভোন
53681 মভোোঃ মযমদোেোন যোনেফ
53682 নননথেো মোমন
53683 মভোোঃ ভোইনুর ইরোভ
53684 মভোোঃ বু হুোইন
53685 আেো ননিেো
53686 মভোোঃ তোনন ন আেন্দ
53687 মভোোঃ ইউনুি
53688 মভোমভনো খোতুন
53689 মভোোঃ আোন োফীফ
53690 পোনযেো মচৌদৄযী
53691 মভোোঃ জুফোমেয োোন
53692 মভোিোোঃ োযনভন োোন নভনভ
53693 মভোোঃ আখতোরুজ্জোভোন
53694 মভোস্তোনপজুয যভোন
53695 মভোোঃ নরুর ইরোভ
53696 মভোোঃ নভ উনিন

মভোোঃ আব্দুর েোমদয যেোয
যনভো খোতুন
মভোোঃ আফদুর ে ভইঁেো
মদমরোেোযো মফিভ
আপ োর মোমন
ভভতো
মভোোঃ ইেোরুর আরভ
নোনদযো মফিভ
মভোোঃ ীদুল্লো
মৃত. নোনভো মফিভ
মভোোঃ আবু তোময
তোনন ভো তোময
মভোোঃ আ োরুর ইরোভ
ভোমরেো ফোনু
আোঃ ভোন্নোন মভোল্লো
নোনভো মফিভ
নযোজুর ইরোভ
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ নযো মদৌল্লো
োজু মফিভ
জুভোত আরী
মখোমদ ো মফিভ
নপকুর
মযোমভচো
আব্দুল্লো আর ভোমুন
নুযন্নোোয ভোমুন
নে যোে
আযতী যোনী
মভোোঃ আব্দুর ফোযী ভন্ডর
যওন আযো মফিভ
মভোোঃ আনিোয আরী
মভোিোোঃ মযোমেেো খোতুন
মভোোঃ োরু-অয-যনদ
নূরুন নোোয
আরভিীয মভোোঃ আব্দুর ভোমরে
ভন দো আক্তোয ে
মভোোঃ োখোওেোৎ মোমন
যওন আযো মফিভ
মভোোঃ মভো োমদুর ইরোভ
ম োমফদো মফিভ
মভোোঃ মভোমরভ মখ
ম োযো খোতুন
মভোোঃ ভনতেোয যভোন
নোনিভো মফিভ
মভোোঃ ভঞ্জুরুর ে আেন্দ
তোনরভো আক্তোয খোনভ
মভোোঃ আরী আজ্জভ
মিোরোী মফিভ
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
োননো মফিভ
খনরর আোম্মদ
োনরভো মফিভ
ভনতেোয যভোন মচৌদৄযী
অনরেো মফিভ
মভোোঃ মভোস্তপো েোভোর
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ োোনুজ্জোভোন ভন্ডর
মভোিোোঃ যওন আযো
মভোোঃ পোইদুর ে
মভোিোোঃ আইনুন নোোয মফিভ
যনতুর ইরোভ
আঞ্জুভোন আযো খোতুন
মভোোঃ োনফবুয যভোন
মভোিোোঃ ম োৎস্দো আযো
মভোোঃ রুহুর আনভন িো ী
নেোযো মফিভ
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02/01/1987
01/02/1988
30/12/1988
30/10/1987
08/10/1987
20/01/1987
29/04/1988
12/01/1992
15/01/1987
20/03/1991
11/06/1987
10/02/1991
10/10/1989
27/05/1988
30/06/1990
15/12/1990
10/10/1989
12/12/1989
18/05/1992
10/12/1987
25/04/1989
24/08/1991
18/12/1989
15/11/1991
07/04/1988
25/12/1987
10/06/1989
24/09/1989
17/11/1990
20/08/1988
25/10/1990
26/08/1988
01/07/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53697 আমেো আক্তোয নমু
53698 ননোযঞ্জন যোে
53699 ননী মিোোর োো
53700 মভোোঃ আনপ ইেফোর যোজু
53701 অীভ কুভোয মদ
53702 ইযোত োোন সুনভ
53703 নরটন চন্দ্র সূি ধয
53704 মভোোঃ আপিোয োঈপ
53705 মভোোঃ ভোমুদুর ে
53706 ননোয যঞ্জন ভন্ত
53707 মভোোঃ মদোেোতুর ইরোভ
53708 মভোোঃ নিেো উনিন
53709 ধমভিন্দ্র নোথ যোে
53710 এ,ম ড,এভ োমর ভজুভদোয
53711 এইচ এভ প মর এরোী
53712 মভোোঃ রুমফর নভেো
53713

োন্নোতুর মপযমদৌ ম ভী

53714 মভোিোোঃ ভননযো োযবীন
53715

োন্নোতুন নোঈভ নোই

53716 মভোোঃ ইভযোন োওরোদোয
53717 মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
53718 পোনয ো োযনভন
53719 যনফউর োোন
53720 মন্তোল কুভোয োোনী
53721 মভোোঃ ফোমিত সুেোইফ সুরব
53722 নুযোত োোন
53723 মতৌনদুর ইরোভ
53724 মযোমফর যোনো
53725 মভোোঃ োযমবছুয যভোন
53726 আপোনো নযপোত যোন
53727 মভোোঃ ভো োরুর ইরোভ
53728 নযনো যভোন
53729 মভোোঃ োনব্বনিোইভ

মোমন আমভদ
ভোম দো মফিভ
যোভ চযণ যোে
তুরী মদফী যোে
প্রোণ ফল্লব োো
যভো োো
মভোোঃ নূরুর আনভন
যোন েো সুরতোনো যোনী
উত্তভ কুভোয মদ
রূনো যোনী মদ
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
মভোিোোঃ মপোরী মফিভ
ভদৄ চন্দ্র সূি ধয
ফকুর যোনী সূি ধয
মভোোঃ আব্দুয যভোন
মভোিোোঃ ননলুপো মফিভ
মভোোঃ নূরুর ে
মভোিোোঃ ভোবুফো নূযী
ননভোই ভন্ত
ফীনো যোনী ভন্ত
মভোোঃ আরভ প্রোভোননে
মভোিোোঃ রোেী মফিভ
মভোোঃ োভসুর আরভ
মযোমেেো আক্তোয
ীমতন্দ্র নোথ যোে
আমরো যোনী যোে
মে.এভ আবুর েোমভ ভজুভদোয
মভোিোোঃ তোিনরভো মফিভ
আব্দুর ফোমযে নেদোয
মভোোোঃ পনযদো মফিভ
আব্দুর িনেয
ীফন মনিো
োোঙ্গীয আরভ
রোেরো মফিভ
মভোোঃ আযোনের ইরোভ
মভোিোোঃ োরভো মফিভ
মভোোঃ ভেবুর মোমন
ননলুপো মোমন
মভোোঃ রুস্তভ আরী োমরোদোয
োনপ ো মফিভ
মভোোঃ আরোউিীন
ভমনোেোযো
মখ নভ োনুয যভোন
মযমফেো সুরতোনো
মভোোঃ োনফবুয যভোন
মযমেেো োনফফ
যোম ন্দ্র োোনী
সুনভিো োোনী
মভোোঃ মরোলুয যভোন
মভোিোোঃ মপোরী মফিভ
ন ,এভ ন রুর ইরোভ
নো ভো মফিভ
আব্দুর আউেোর
যওন আযো
মভোোম্মদ আক্তোয মোমন নেদোয
ভোেসুদো মফিভ
মভোোঃ মযেো তুল্লো ভইেো
নো ভো আক্তোয
মভোোঃ আরী
মযন েো আক্তোয
মভোোঃ োো োরোর
মপোরী মফিভ
মভোোঃ ভন বুয যভোন
ননলুপো মফিভ
মভোোঃ সু োউদমদৌরো
মভোিোোঃ নদররুফো মফিভ
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10/12/1993
15/12/1989
07/08/1987
07/11/1990
27/04/1989
23/09/1989
08/11/1987
25/12/1988
17/05/1987
25/05/1987
22/01/1987
01/02/1988
16/09/1988
01/01/1989
10/11/1987
08/03/1988
01/02/1989
21/06/1990
31/12/1989
08/06/1989
15/06/1988
01/02/1993
05/12/1988
23/07/1990
29/09/1989
02/02/1989
03/08/1989
05/03/1989
05/05/1987
17/11/1990
10/02/1990
10/11/1987
31/12/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53730 মভোিোোঃ তোিনভনো খোতুন
53731 মভোোঃ মোোি মোমন
53732 োম্মী আক্তোয
53733 রুভো আক্তোয
53734 মভোোঃ ওেত মোমন
53735 পেোর ইফমন মোমন
53736 মভোোঃ ওভয পোরুে
53737 আব্দুয যোোত মনরভ
53738 মভোোঃ নপকুয যভোন
53739 নযন নফশ্বো
53740

োন্নোতুর মপযমদৌ

53741 সুরতোনো নোনিযো নদনত
53742 মভোোঃ মভমদী োোন নভশুে
53743 প মর ফোযী মচৌদৄযী
53744 োভীভো সুরতোনো
53745 যোমফেো সুরতোনো
53746 যঞ্জন োইে
53747 োযনভন োোন নমু
53748 অনভত ফোে
53749 যো ীফ মচৌদৄযী
53750 পোয োনো োোন
53751 শচনত ভরদোয
53752 োনদেো আপনযন নদো
53753 মভোোম্মদ োইনের ইরোভ
53754 মভোোঃ ভোোমুদুর োোন
53755 উমম্ম ওদো আেনঞ্জ
53756 মভোোঃ মিোরোভ যোব্বোনী
53757 নমৄল কুভোয মচৌদৄযী
53758 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
53759 মভোোঃ পোরুে আমভদ
53760 মভোোঃ ভোোবুফ োোন
53761 নভম্মো আক্তোয
53762 েোইমুর োোন

মভোোঃ নোন ভ উনিন
মভোিোোঃ ভমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ আবু োননপ মৃধো
মৃত. ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আন জুর ে
মনরনো োযবীন
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
দুরোরী মফিভ
মভোোঃ আন োয যভোন
মৃত.নরন মফিভ
এ,এন,এভ মভোপোজ্জর মোমন
নভম মপযমদৌন মোমন
আম্মদ আরী যদোয
মভোোোঃ আনেো মফিভ
আব্দুর খোমরে
মফিভ সুনপেো
আমনোেোয মোমন েো ী
নপমযো ো মফিভ
ময নফশ্বো
ফোন্তী নফশ্বো
এ,মে,এভ ন রুর ইরোভ ভইেো
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ োনব্বয যভোন
আেনরভো খোতুন
মভোোঃ আোন োফীফ
মভোিোোঃ োনপ ো আক্তোয ফোনু
োোঙ্গীয মচৌদৄযী
মভোমিনোযো মফিভ
মৃত.ো নূয নফী
োভসুননোোন
মভোোম্মদ মযোন উনিন
োোনো সুরতোনো
যমভ চন্দ্র োইে
ফকুনর যোনী
মভোোঃ ভেবুর মোমন
োযবীন আক্তোয
েন্ত ফোে
নউনর ফোে
ভমনোযঞ্জন মচৌদৄযী
িোেো মচৌদৄযী
মভোোম্মদ আরী
ইযোত োোন
নফ ন নফোযী ভরদোয
নপ্রো ভরদোয
েো ী আব্দুর আউেোর
খো ো োনো মফিভ
মুোম্মদ নযোজুর ইরোভ
সুযোইেো আক্তোয
মভোোঃ নূয ইরোভ
ভনন রো মফিভ
ভন বুয যভোন আেনঞ্জ
োরুর আেনঞ্জ
মভোোঃ আরী আেফয
োনিনো মফিভ
প্রদী কুভোয মচৌদৄযী
ভনরনো যোনী মচৌদৄযী
মভোোঃ আব্দুর োনভদ মভোল্লো
মভোিোোঃ নেোযো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
োযবীন আক্তোয
মভোোঃ আব্দু বুয খোন
নুয োোন
মভোোঃ আওরোদ মোমন
োনরভো মফিভ
মভোোঃ আবু ইউছু
মচভন আযো মফিভ
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21/08/1987
31/10/1990
19/07/1991
12/11/1988
20/12/1991
10/10/1987
20/11/1990
05/07/1988
15/03/1989
12/10/1987
07/08/1989
07/02/1989
01/11/1988
07/05/1988
30/11/1988
05/10/1988
10/01/1987
25/04/1991
10/10/1987
01/02/1987
31/12/1987
31/12/1988
22/06/1989
22/07/1988
05/01/1987
14/01/1988
02/11/1989
20/12/1987
10/11/1987
26/02/1987
07/09/1988
01/11/1990
15/12/2016

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53763 তো নেেো মমযনপন

মভোোঃ আখতোয আরভ মচৌদৄাযী
োভীভো ইেোিভীন
53764 আব্দুল্লো আর মনোভোন
মভোোঃ কুতুফউনিন আমভদ
যওন োোন
53765 মভোোঃ ওফোেদুর ইরোভ
মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
নউরী আ োদ
53766 মভোোঃ নদুর ইরোভ
মভোোঃ মভোেমিদ আরী
োনো আক্তোয
53767 এ. এভ. ইেোনিনুয যভোন
এ. এভ. জুফোইদুয যভোন
যোেোনো োযবীন
53768 ভোোবুবুয যভোন
নযোজুর ইরোভ
পোমতভো োন্নোত
53769 মভোোম্মদ মভোমিদ মচৌদৄযী
মভোোঃ ভেসুদুর আরভ মচৌদৄযী
কুরছুভ মফিভ
53770 মভোোঃ আবু োঈদ
মভোোঃ সুরু নভেো তোলুেদোয
মভোোোঃ মদমরোেোযো মফিভ
53771 মভোোঃ পোোদ নফন োমর ভজুভদোয মভোোঃ োমর আমভদ
নভম োযবীন আেতোয
53772 ন নোেদো ইপপোত ম ননথ
আব্দুর খোমরে ভনল্লে
ভোমুদো খোমরে
53773 মভোোঃ ভোইনুর ইরোভ
োনপ মভোোঃ আব্দুর ভোমরে
মযোমেেো মফিভ
53774 মভোোঃ আেযোভ মোমন
মভোোঃ আবুর েোমভ
োনো মফিভ
53775 মভোোঃ আব্দুল্লোহ্ আর ভোমুন
মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
ভনযেভ
53776 মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
মভোোঃ প লুয যভোন
োরভো যভোন
53777 েমল্লোর নেমোয যেোয
প্রদী যঞ্জন যেোয
মৃণোনরনী যেোয
53778 মভোোঃ এনোমেত েনফয ভোসুদ
মভোোঃ ইেোকুফ আরী
মভোোোঃ সুযোইেো নফরনেি
53779 ননী মিোোর োর
ভমন্দ্র নোথ োর
আমরো যোনী োর
53780 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মভোোঃ আপ র মোমন
মভোিোোঃ যোমফেো খোতুন
53781 মভোোঃ উজ্জর মোমন
মভোোঃ ইভোযত মোমন
আমনোেোযো মফিভ
53782 নফউটি আক্তোয
আোঃ ভনতন
খোনদ ো খোতুন
53783 মভোোঃ োইনের ইরোভ
মভোোঃ ভনপজুয যভোন
পেজুমন্নযো মফিভ
53784 মভোোঃ ভোমুনুয যভোন
মভোোম্মদ আরী
মভোিোোঃ ভন নি ো মফিভ
53785 মভোোম্মদ নযেোদ মোমন
মভোোম্মদ মদমরোেোয মোমন
পোমতভো আক্তোয নযক্তো
53786 মভোোঃ ফোোরুর োোন
মভোোঃ ফোচ্চু নভেো
োনেেো মফিভ
53787 মভোোঃ আযোপ আরী
মভোোঃ আবু ফেয
োমযো খোতুন
53788 োেভো সুরতোনো
মভোোঃ আব্দুি িনভ খোন
নূয োোন মফিভ
53789 োভীভ আমভদ
এপ. এ. এইচ. এভ. ভোবুাবুয যভোন
যনভো খোতুন
53790 মভোল্লো আননছুয যভোন
মভোল্লো ফোদো নভেো
ভনযন মনিো
53791 তোভোন্নো তোননভ
মভোোঃ আব্দুয যীদ
ভোীমুদো যীদ
53792 ভোমুদুয যভোন
ফোদো নভেো
ভমনোেোযো
53793 মভৌসুভী খোতুন
মভোোঃ োম্মোদ আরী
োমেদো মফিভ
53794 এ. এ. এভ. ন মুর ে
নোমেবুর ে মচৌদৄযী
তনরভো মফিভ
53795 োফযীন মপযমদৌ
মভোোঃ োরোর উনিন
এমে োোনো মপযমদৌী
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15/07/1988
15/08/1990
29/11/1989
24/10/1987
01/09/1987
05/10/1991
24/11/1990
10/09/1990
01/04/1988
02/01/1987
01/03/1987
02/03/1988
01/02/1989
25/12/1991
01/10/1991
18/07/1988
15/08/1988
08/02/1987
02/02/1988
12/10/1993
01/08/1988
07/08/1987
26/05/1992
07/01/1988
30/10/1988
23/09/1991
02/04/1987
07/01/1986
15/10/1987
10/03/1990
18/11/1987
17/06/1990
29/12/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53796 নুযোত তোনভন
53797 মভোোঃ নোনভ
53798 আিভো আক্তোয
53799 তোনন নো আক্তোয সুইটি
53800 মভোোঃ যোমদুর আরভ
53801 মযোেোনো োযবীন ম নভ
53802 মভোোম্মদ ভোমুনুয যীদ
53803 মভোোঃ োরো উিীন
53804 আপোনো ে মেেো
53805 মভোোঃ োমদুর ইরোভ
53806 িীতযো ভঞাঁ
53807 মভোোঃ আনতকুয যভোন
53808 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
53809 মভোোঃ আনযনের ইরোভ
53810 নদুর ইরোভ
53811 মভোোঃ তনযকুর ইরোভ
53812 োইদুজ্জোভোন
53813 মুোোঃ যনফউর ইরোভ
53814 েো ী যোন ফ আমভদ
53815 তোনভনো তোনম্ম
53816 মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
53817 েোউিোয
53818 অরুন চন্দ্র যেোয
53819 মভোোঃ নো মুর ে
53820 মভোোম্মদ েোউিোয োনভদ
53821 মভোোঃ তোননমুজ্জোভোন
53822 মভোোঃ তোভীভ ইরোভ
53823 মভোোঃ ভোমুন েনফয
53824 ন . এভ. আ োরুর ইরোভ
53825 ভনদুর ইরোভ
53826 মভোোঃ আনযপ মোমন খোন
53827 মভোোঃ আব্দু িোরোভ খোন
53828 ভোমুদো যভোন

মভোোঃ আবুর েোমভ
যোন েো মফিভ
সুরতোন আমভদ
নভম েতুন মনিো
মভোোঃ আ. অমরে
মযোনো মফিভ
এ. এভ. ইভদোদুর ে
নোনযন আক্তোয
মৃত. মভোযমদ আরভ
মভোিোোঃ রুখোনো মফিভ
নন য আভদ
োনভদো মফিভ
মভোোম্মদ পোরুে আমভদ
ভমরো মফিভ
মভোোঃ নন্নো নভঞো
নফনফ ভনযেভ মফিভ
এ. এভ. ইভদোদুর ে
নোিনযন ে
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
যনভো খোতুন
ননযঞ্জন ভঞাঁ
স্বিীেো ননলু ভঞাঁ
মভোোঃ আভীয আরী নভেো
আমনোেোযো মফিভ
নযোজুর ে মুতোইত
আনভরুনমনিো
মভোোঃ োনদয ভন্ডর
জুমরখো মফিভ
আননি উিীন
আমভনো খোতুন
মভোোঃ োমতভ আরী
সুনেরো মফিভ
আফদু োভোদ
োনরভো খোনভ
মুোোঃ আবুর েোমভ গুরোমুল্লো
োননো মফিভ
েো ী যজ্জফ আরী
যোমফেো মফিভ
মভোোঃ মতোপোমজ্জর মোমন
োনদো আক্তোয
মভোোঃ ভনয উনিন
সুনপেো খোতুন
আবুর ফোোয
নফরনে
সুধীয চন্দ্র যেোয
ভোরতী যেোয
মভোোঃ োোবুনিন খোন
ননলুপো ইেোিনভন
আব্দুর িনেয
কুরসুভ মফিভ
মভোোঃ আিোদুজ্জোভোন
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
মভোোঃ ন মুর মোমন
তিনরভো খোতুন
মভোোঃ নপকুর ইরোভ
মভোিোোঃ হুযো মফিভ
মভোোঃ আনতেোয যভোন
মদমরোেোযো োযবীন
এেরোি নভেো
যোনভো খোতুন
মভোোঃ আব্দু িোত্তোয খোন
োনরভো মফিভ
মভোোঃ আব্দু িোত্তোয খোন
োনরভো খোতুন
মভোোঃ ভনতেোয যভোন
নূয োোন মফিভ
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03/12/1987
30/12/1987
01/01/1991
12/01/1987
12/02/1987
03/02/1991
11/10/1988
06/07/1989
31/12/1990
23/03/1988
20/11/1989
15/06/1990
14/01/1991
21/11/1988
19/04/1991
24/05/1989
30/12/1990
30/12/1990
08/02/1988
09/02/1987
25/01/1987
02/03/1988
04/12/1987
05/02/1987
10/07/1990
05/06/1992
01/01/1992
15/12/1987
10/10/1988
07/04/1987
10/01/1987
01/01/1988
26/12/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53829 মভোোঃ ইউসুপ আরী
53830 েোেরী আক্তোয
53831 মভোোঃ বুরবুর আমভদ
53832 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
53833 মভোোঃ োদ ফোোযী
53834 মভোোঃ োনফবুর ে
53835 ম োফোমেয মোমন
53836 নযপোত খোন
53837 মভোোঃ ফ লুয যীদ
53838 মভোোঃ ভোোমুদুন্নফী োোন
53839 যনফউর আউেোর
53840 োোন আমভদ আনফদ
53841 ভইনুর মোমন
53842 যোইসুর ইরোভ
53843 মভোোঃ োম দুর েনযভ  ীফ
53844 মভোোঃ আনকুয যভোন
53845 নূযোত োোন
53846 মভোোঃ তোরো নফন ইরোভ
53847 েোনন পোয োনো ইবো
53848 মভোোঃ রুহুর আনভন
53849 মভোনতোনয আমভদ
53850 মভোোঃ মোমেফ ভোমুন
53851 নযভর োরদোয
53852 মভোোঃ ভনবুর মোমন
53853 মভোোঃ মতৌনদুর ইরোভ
53854 ইেোনভন
53855 মভোোঃ মতৌনদুয যভোন
53856 নযন আমভদ
53857 মভোোঃ ভোবুফ ভনপ
53858 যীভো যেোয
53859 মভোোঃ োনপজুয যভোন
53860 মভোোঃ োইনের ইরোভ
53861 মভোস্তোনপজুয যভোন

মভোোঃ আব্দুর ভন দ
ম যোৎস্দো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োরোভ
উমম্ম োনো
মভোোঃ আব্দুর োই
যওন আযো
মভোোঃ আব্দুর োই
যওনোযো মফিভ
মভোোঃ প লুর ে
উমম্ম কুরছুভ
মৃত. আ িয আরী
আমভনো খোতুন
মভোোঃ েোনিয উনিন মদওেোন
মনরনো সুরতোনো
রুহুর আনভন খোন
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ মভোমরভ উনিন
মৃত. মভোোোঃ োমরো মফিভ
মভোোঃ ো আরভ
মভোোোঃ মভোমিদো মফিভ
পনযদ উিীন
ভঞ্জুেোযো
মভোোঃ োপয আমভদ
গুরনোোয আপমযো
আব্দু িোত্তোয
োনো মনো
যভ োন ম োেোিিোয
নুয োোন
মভোোঃ আনভয মোমন
মভোিোোঃ সুনপেো খোতুন
মভোোঃ ভনউয যভোন
মভোিোোঃ আমরেো মফিভ
মভোোঃ আবু ওনদ
আপমযো ো খোতুন
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
তোনভনো ইরোভ
আব্দুর েোমদয তোলুেদোয
পনযদো ইেোভীন
মভোোঃ আযোনের আরভ
মভোিোোঃ যনদো মফিভ
মভোোঃ ভঞ্জু নভেো
মভোিোোঃ নুরুন্নোোয মফিভ
মভোোঃ প লুর ে
মভোিোোঃ োভসুন্নোোয মফিভ
নন্দরোর োরদোয
মোবো যোনী োরদোয
মভোোঃ আবুর েোরোভ
ভোম দো খোতুন
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
মভোোোঃ তোনভনো মফিভ
মভো োমম্মর
োম দো
মভোোঃ োনফবুয যভোন
মভোিোোঃ যোন েো খোতুন
মভোোঃ মভো োমম্মর মখ
োরুর মনিো
মভোোঃ ভনপজুয যভোন
ভোমুদো আক্তোয
নূরুর ইরোভ যেোয
আনভনো খোতুন
মভোোঃ মুনছুয যভোন
ভইনের
মভোোঃ োভসুর ে
খোনদ ো মফিভ
ইউনুি আরী
মনো মফিভ
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06/01/1987
05/05/1989
02/01/1987
12/12/1991
01/02/1991
01/01/1988
31/03/1988
25/10/1991
01/02/1989
16/11/1987
19/05/1991
14/07/1988
29/09/1989
31/12/1987
15/01/1990
01/08/1989
14/08/1990
13/12/1990
30/06/1988
02/10/1989
11/03/1989
25/12/1989
23/08/1989
17/05/1989
26/03/1987
18/05/1990
21/10/1987
05/09/1988
04/04/1988
01/07/1987
31/12/1990
03/01/1987
12/12/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53862 মভোোঃ আতোয আরী
53863 মভোোঃ ভনউয যভোন
53864 মভমদী োোন
53865 মুোম্মদ যনপকুর ইরোভ
53866 মভোোঃ োমরীন নেদোয
53867 মভোোঃ ভনউয যভোন
53868 মভোোঃ মভোস্তপো োভোন মোোি
53869 মভোোঃ যীপ মোমন
53870 উজ্জর মোোইন
53871 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোমুন
53872 মভোোঃ োইনের ইরোভ
53873 মুোম্মদ নপকুর ইরোভ
53874 মভোোঃ নপোতুল্লো
53875 মভোোঃ মটোটন যভোন
53876 োনপজুয যভোন
53877 মভোোঃ আবুর েোমভ
53878 মভোোঃ নপমযো েনফয
53879 মভোোঃ মফরোর মোমন
53880 মভোোঃ তোনযকুর ইরোভ
53881 মুোম্মদ কুতুফ উিীন
53882 মভোোঃ পোরুে মোমন
53883 মভোোঃ পোরুকুয যভোন
53884 পোয োনো আক্তোয
53885 মভোোঃ ন রুর ইরোভ
53886 উভো যোনী নফশ্বো
53887 মভোোম্মদ যোইসুর ইরোভ
53888 মভোোঃ োননুয ইরোভ
53889 মোমর যোনো
53890 নদনৄ ফোড়ড়
53891 মযোেোনো আক্তোয
53892 মভোোঃ োনেরুর ইরোভ
53893 ভোনমফন্দ্র নন্ডত
53894

োন্নোতুর মপযমদৌী মতু

মভোোঃ মেযোভত আরী
আমভনো মফিভ
মভোোঃ েোম ভ উনিন
পোমতভো মফিভ
মভোোঃ মতোপোজ্জর মোমন
যনভো আক্তোয
মুোম্মদ ওভোন িনন খোন
মভোোোঃ আমেো খোতুন
এভ. এ. ভোমুদ মোমন
মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর রনতপ
আেো ননিেো
মভোোঃ েনোর আমফদীন
ননিেো আমফদীন
মভোোঃ ো আরভ
োনূয মফিভ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
যোন েো মফিভ
মভোোঃ মভোতোোয মোমন
সুরতোনো আখতোয
মভোোঃ মভোদোমচ্ছয মোমন
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ মভোোযযপ মোমন োং
নেোযো মফিভ
আোঃ েনযভ
োননো
মভোোঃ আনভয মোমন
মেোননুয মফিভ
মোযোফ মোমন
োনপেো মফিভ
মভোোঃ নেেোমুনিন
নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ আেফয মোমন তোলুেদোয
মভোিোোঃ নূয োোন খোতুন
মভোোঃ এরোন ফক্স তোলুেদোয
মৃতোঃ মিোমরনুয
মভোোঃ যনজু তোলুেদোয
মভোিোোঃ োনরভো খোতুন
ো আরভ
ভভতো মফিভ
মভোোঃ নুরুর আনভন
সুনপেো মফিভ
খনরলুয যভোন
মযোমেেো মফিভ
মপযমদৌ আরভ
পোমতভো মফিভ
আোভদ নপ
খনত ো খোতুন
সুনীর কুভোয নফশ্বো
ভনুলো যোনী নফশ্বো
মভোোঃ ইব্রোনভ খনরর
যোমদো মফিভ
মভোোঃ মভোফোযে খোন
ফোমনিো
েোনফর উনিন
আেনরভো মফিভ
ভমনোযঞ্জন ফোড়ড়
আো ফোড়ড়
মভোোম্মদ আরী আেন্দ
মেোননুয মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ওোফ
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
ভোধফ চন্দ্র নন্ডত
শ্যোভরী নন্ডত
আনভয মোমন
নভ নোনভো মফিভ
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01/09/1989
01/08/1988
12/06/1988
01/07/1990
20/10/1988
01/06/1986
02/11/1990
20/07/1988
11/07/1987
01/11/1990
01/11/1990
10/01/1987
30/10/1990
01/12/1987
11/10/1989
01/01/1989
01/01/1987
10/06/1987
28/02/1988
01/01/1990
17/11/1987
15/04/1990
07/02/1992
24/12/1991
10/05/1990
02/12/1991
20/11/1991
13/12/1989
05/06/1988
01/06/1990
10/06/1987
23/12/1987
12/01/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53895 মভোোঃ ভোইদুর ইরোভ
53896 উমম্ম কুরসুভ
53897 মভমদী োোন
53898 মভোোঃ মন োমুর ে
53899 সুভোইেো আক্তোয
53900 আেনরভো আেতোয
53901 তোযীভো সুরতোনো
53902 তোনভনো সুরতোনো
53903 এভ. এভ. নভ োনুয যভোন
53904 অরূ োো
53905 মভোোঃ আফদুল্লোহ্ আর োনেফ
53906 নওীন ে
53907 মপযমদৌ আমভদ
53908 ো মভোোঃ মরটোনুয যভোন
53909 মভোোঃ যোনেফ োোন
53910 ন্যোী কুভোয যদোয
53911 উম্মর ওযো সুনভ
53912 নিনিকুয যভোন
53913 ম্ভ নোথ অনধেোযী
53914 আভোউর হুনো
53915 মভোোঃ োত্তোয যোনো নযন
53916 মভোোঃ োরুন উয যনদ
53917 যোন চন্দ্র যেোয
53918 মভোোঃ োোনুর েফীয
53919 এইচ,এভ, োমযোেোয ভন্ডর
53920 মভোোঃ আবু নোনদ
53921 মভোিোোঃ মভোনমিপো মফিভ
53922 মভোোঃ েোভোরুজ্জোভোন
53923 ভোমুদুর োোন
53924 মভোোঃ হুরুর ইরোভ
53925 মভোোঃ যোন ফ যভোন
53926 অনৄ মদফ
53927 মভোোঃ তোমযে যভোন

মভোোঃ আবু ফক্কয নিনিে
মভোিোোঃ আনিেো খোতুন
মভোোঃ ভনন
নোনদ আেতোয
আোঃ ভোন্নোন ভোতুব্বয
আযজু মফিভ
মভোোঃ আরতোনেয যভোন
নুযোনী মফিভ
এভ. এ. যীদ
ভ নরো খোতুন
এভ এ োনরভ
নোযনিি োনরভ
মভোোঃ মুেসুদুর আনভন
োভছুন নোোয
মভোোঃ োরুন- অয যনদ
মরীনো আক্তোয
মভোোঃ মিোরোভ যসুর
মভোিোোঃ আমভনো মফিভ
ননতোই চন্দ্র োো
েল্পনো যোনী োো
মভোোঃ আনিোয উিীন
যওন আযো োযবীন
মু োমম্মর ে
ভোসুভো খোতুন
আরোউনিন আমভদ
োোনোযো মফিভ
ো মভোোঃ নুরুর ইরোভ
মভোিোোঃ তো নুয মফিভ
মৃত মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
মৃত মভোিোোঃ আনফদো সুরতোনো
মন্তোল কুভোয যদোয
বিফতী যদোয
মভোোঃ োনপজুয যভোন
োনভদো োনপ
ো োোন আরী
সুরতোনো মফিভ
মোনভনী েোন্ত অনধেোযী
ননেতী যোনী অনধেোযী
মভোোঃ আব্দুর েোইয়ুভ
োন্নোতুন মফিভ
মৃত নযোজুর ইরোভ
নফনো মফিভ
আব্দুয যোভোন যোড়ী
নৄযবোনু মফিভ
স্বন চন্দ্র যেোয
 রো যোনী যেোয
মভোোঃ োভি উনিন
মভোিোোঃ ম নভন আযো
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োরোভ নভেো
োঈদো মফিভ
মভোোঃ মভো োমম্মর মোমন
মভোিোোঃ োমনোেোযো মফিভ
োপয আমভদ মচৌদৄযী
নভম নূয োোন োপয
োরুনুয যীদ
আনভনো
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
মভোিোোঃ েনফ খোতুন
মৃত মভোেমদুর ে মখ
যনভো মফিভ
অধীয মদফ
ভনজু মদফ
মভোোঃ আবুর েোরোভ
ম োনো মফিভ
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10/05/1989
01/07/1988
28/05/1988
12/10/1988
10/08/1987
28/12/1991
17/03/1991
15/12/1987
30/12/1988
16/12/1991
30/09/1990
10/07/1993
01/01/1992
26/02/1990
18/05/1988
20/12/1986
04/02/1987
01/09/1992
20/07/1987
01/01/1988
07/07/1990
31/12/1989
04/05/1989
31/10/1987
20/10/1989
01/06/1987
30/03/1990
21/01/1987
02/01/1991
09/10/1991
25/08/1989
29/08/1991
06/11/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53928 মভোোঃ আর আভীন
53929 ইেোনিয আযপোত
53930 শফোর ফোবু জুমের
53931 নচযঞ্জীফ মদফনোথ
53932 মভোোঃ ইভনতেো আরী
53933 ননোনযেো ভন্ডর
53934 মভোোঃ আবু তোনরফ
53935 মভোোঃ ইেফোর মোোইন
53936 মভোোঃ োরুন অয যীদ
53937 দুরিব চন্দ্র দো
53938 মভোোঃ নভেোইর মোমন
53939 মভোোঃ ভোইনুর ইরোভ যোমদ
53940 োযনভন সুরতোনো
53941 মুনন্ন আক্তোয
53942 িো ী ভোমুনুয যনদ
53943 মভোযোনরন আমভদ োমবর
53944 মভোোঃ আব্দুর আনরভ
53945 মভোোঃ োোঙ্গীয মোমন
53946 মভোোঃ আমখরুর োোন
53947 মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
53948 মভোোঃ যীপ উনিন
53949 যতন মভোন ো যো
53950 মভোোঃ ভোসুদ োোন
53951 মভোোম্মদ দোউদ
53952 ভভতো মফিভ ম্পো
53953 মোরোেভোন েনফয
53954 মভোোঃ মোমর যোনো
53955 েোভরুজ্জোভোন খাঁন
53956 খন্দেোয আরী আিয
53957 মভোোঃ মোমর যোনো
53958 সুভন কুভোয সুয
53959 মদোরন নফশ্বো
53960 রুমফর যোনো

মভোোঃ আইয়ুফ আরী
আঞ্জুভোন আযো মফিভ
ভীয মোমন
মপযমদৌ মফিভ
ফোদর েোনন্ত ীর
নখো যোনী ীর
সুনীনত মদফনোথ
বোযতী মদফনোথ
মভোোঃ োভোদ আরী
মভোিোোঃ মযমনো মফিভ
িদী চন্দ্র ভন্ডর
ননণ িভো যোনী ভন্ডর
মভোোম্মদ আরী
মিোরো োন
মভোোঃ োভছুয যভোন
মভোিোোঃ মযোন নো খোতুন
মভোোঃ ইভোন আরী
মভোিোোঃ যোনু মফিভ
ফড়দো েোন্ত দো
েোনন ফোরো দো
মভোোঃ মভোফোযে আরী নফশ্বো
নভম আেনরভো মফিভ
মভোোঃ োনরভ োমটোেোযী
ভভতো মফিভ
মভোোঃ ইজ্জত আরী
নোনভো আক্তোয
মভোেবুর মোমন
নোনযন আক্তোয
িো ী মোযোফ মোমন
সুনপেো মফিভ
নিনিকুয যভোন
মযনুেো মফিভ
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
মভোিোোঃ আমরেো মফিভ
মভোোঃ যনফউর ইরোভ
নখনো খোতুন
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
মভোিোোঃ োননো ফোনু
মভোোঃ নফয উনিন
নুয োোন মফিভ
মভোোঃ েনোর আমফদীন
োভছুন নোোয
ননমযোদ নফোযী ো যো
ভঞ্জু যোনী ো যো
আব্দুর িনন
োমযো খোতুন
মুন বুয যভোন
যনভো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর মভোমভন
নোনিি আযো মফিভ
োননপ উনিন
তোযভন মনিো
মভোোম্মদ আরী
মভোিোোঃ ওজুফো খোতুন
আবুর েোরোভ
নযনো মফিভ
খন্দেোয আোন মভোোম্মদ
মযভো মফিভ
আব্দুর িনেয
মফিভ ইনরিো
অমোে সুয
সূনভিো যোনী
চীন্দ্রনোথ নফশ্বো
েল্পনো নফশ্বো
সুরুজ্জোভোন
এমনিো মফিভ
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04/11/1987
20/06/1991
05/11/1990
15/10/1987
11/02/1988
07/10/1987
08/02/1988
08/03/1989
08/06/1989
08/05/1990
25/06/1988
16/04/1992
01/02/1988
27/12/1989
28/11/1988
31/12/1988
15/06/1989
15/10/1987
14/12/1987
17/02/1989
01/01/1991
30/10/1988
20/10/1988
20/01/1987
20/01/1985
01/03/1989
20/05/1989
17/04/1987
11/03/1989
15/10/1987
20/02/1987
25/11/1987
20/12/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53961 মভোোঃ হুরুর ইরোভ
53962 নূময আরভ
53963 মভোোঃ মভোমেত উনিন
53964 মভোোঃ নোনয উিীন
53965 হুভোেযো েনফয
53966 োীনো আক্তোয
53967 মভোোঃ ভোমুদুর োোন খোন
53968 মভোোঃ মনরভ ময ো
53969 মভোোম্মদ আবু ফেয নিিীে
53970 ভোবুবুয যভোন
53971 ভমনোযঞ্জন োর
53972 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
53973 োোদোৎ মোমন
53974 মভোোঃ ভোসুদুয যভোন ভোসুদ
53975 োযনভন
53976 মভোিোোঃ োনেেো মপযমদৌ
53977 মভোোঃ মোমেফ আরী মথ
53978 মভোোঃ তোনযকুর ইরোভ
53979 মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
53980 মভোোঃ েোউিোয আরভ
53981 মভোোঃ নদদোয উল্লো
53982 যোমর মে
53983 মখ োোমনওেো মোমন
53984 ইযোত োোন
53985 এ.মে.এভ. ভনউর ইরোভ খোন
53986 মভোোঃ আনফদ মোমন
53987

ীফন োরদোয

53988 মভোোঃ এনোমুর ইরোভ নন
53989 দীে যেোয
53990 মভোোঃ োনদকুয যভোন
53991 মভোোঃ োনব্বয আমভদ
53992

োনেেো আক্তোয

53993 মভোোঃ ইেতোরুর ইরোভ

মৃত নেভত আরী
সুযভো মফিভ
নূরুর ইরোভ
মখোমদ ো ইরোভ
মভোোঃ োআরভ খোন
োইদো মফিভ
আফদুয যভোন
ভমনোেোযো
এ,এভ, হুভোয়ূন েনফয
নযন নো োনভ
মৃত মভোোঃ আযফ আরী
মৃত আনভরুন মনিো
এ মে এভ েোভোর খোন
ভোমুদো আক্তোয
মভোোঃ পনযদ উিীন তোলুেদোয
মভোিোোঃ যওন আযো পনযদ
মভোোঃ ো আরভ
নউরী মফিভ
মভোোঃ নুরুন নফী
োনো মফিভ
ভোননে চন্দ্র োর
মভমনোেো োর
মভোোঃ শতেফ আরী
োময বোনু
আবুর মোমভ খোন
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ মতোপোজ্জর মোমন
ননলুপো মফিভ
মৃত আব্দুর মনরভ
পোমতভো
মভোোঃ েনোর আফনদন
নভম নূযভর আফনদন
মভোোঃ আব্দু বুয মখ
মভোোোঃ হুনযেো মফিভ
মভোোঃ মভোেমিদ আরী
মভোিোোঃ িোমরো মফিভ
মভোোঃ ওেত মোমন
মভোিোোঃ আঙ্গুযী খোতুন
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
পোমতভো মফিভ
আব্দুর আন ভইূঁ েো
মভোিোোঃ আনভনো আক্তোয খোতুন
আব্দুয যনদ মে
যোমফেো মফিভ
মখ ো োোন মোমন
োোনোযো মফিভ
োইনের ইরোভ
োভসুন নোোয
মভোোঃ নভনো উনিন খোন
নোনযন সুরতোনো
মভোোঃ আবুর েোরোভ
যওন আযো মফিভ
কৃষ্ণদ োরদোয
সুভনো োরদোয
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
মভোোোঃ যোমদো মফিভ
ভোখন রোর যেোয
েরক্ষী যেোয
মভোোঃ আেযভ আরী
নফরনে আেতোয
মভোোঃ োইদুর ে মভোল্লো
োরভো মফিভ
যেোয আবুর েোরোভ আ োদ
মনরনো মফিভ
মভোোঃ নুয ইরোভ নভেো
মভোোোঃ োনরভো মফিভ
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08/08/1987
01/03/1988
05/03/1989
10/06/1987
01/01/1991
03/01/1989
23/10/1989
15/11/1989
09/11/1987
01/01/1991
01/01/1991
28/12/1989
04/08/1988
12/12/1991
30/10/1990
07/02/1990
10/05/1987
10/05/1990
25/05/1987
04/01/1990
20/11/1990
09/09/1987
28/11/1988
08/12/1989
01/08/1987
10/09/1990
17/03/1990
20/11/1990
01/07/1989
20/07/1987
15/09/1988
09/08/1987
15/12/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

53994 মভোোঃ োরুন উয যনদ
53995 মভোোোঃ োনন আর ভোমুন
53996 মভমদী োোন
53997 যোন েো খোতুন
53998 আবু ফোোয মভোোঃ মোমর
53999 োযভীন সুরতোনো
54000 ইযোপীর মোমন
54001 েো ী জুযোইন আক্তোয
54002 নচিো যোে
54003 মভোোঃ আব্দু োরোভ খোন
54004 মভোোঃ োজ্জোদুর ইরোভ
54005 মুোম্মদ ভোমুদুর োোন
54006 পেোর মোমন
54007 েংে নোথ যোে
54008 ভোননে চন্দ্র মবৌনভে
54009 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
54010 নফ.এভ. ওেত আেফয
54011 মভোোঃ োইদুয যভোন আেন
54012 মতৌনপকুর আমনোেোয
54013 মভোোঃ োইনের ইরোভ
54014 নোনযো আক্তোয
54015 েোভরুর ইরোভ
54016 োনদেো আপনযন জুই
54017 আনদর ভোমুদ
54018 মযোম্মোনো নফরনে
54019 োেভো আপনযন
54020 নোনদুর ইরোভ
54021 মভোোঃ আোন উল্লো
54022 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
54023 এইচ.এভ. আনযনেয যভোন
54024 োভছুন নোোয
54025

োনেেো মপযমদৌন

54026 মভোোঃ আ ীভ মোমন

মভোঃ রোর নভেো মৃধো
োমরো মফিভ
মৃত নফীয উনিন
োম যো খোতুন
আোঃ ফোযী
যোমফেো মফিভ
মৃত আরীউর ইরোভ
োমদো োযবীন
মভোোঃ নূরুন নফী ভনল্লে
তোমযো মফিভ
আনভরুর ইরোভ
োিমন আযো মফিভ
মভোোঃ নোমেফ আরী
মভোিোোঃ নো ভো খোতুন
েো ী আফদুর ওেোদুদ
ভমনোেোযো মফিভ
নফেো যোে
ননভতো যোে
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন খোন
োরভো মফিভ
মভোোঃ োনেরুর ইরোভ
োরভো সুরতোনো
মুোম্মদ আনভন উল্যো
মপৌন েো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
মনরনো আক্তোয
সুময চন্দ্র যোে
প্রনভরো যোনী যোে
নযমভোন মবৌনভে
ঝযনো যোনী মবৌনভে
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোেো মভোল্লো
মভোিোোঃ োইনেন খোতুন
মভোোঃ আবুর খোমেয ভইূঁ েো
নূযনোোয ভইূঁ েো
মভোোঃ নিেোউনিন আেন
মভোোোঃ খোমরদো মফিভ
এ,ম ড,এভ মখোযমদ আমনোেোয
োননো খোনভ
মভোোঃ আোঃ বুয প্রোং
মভোিোোঃ নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ আোঃ যোজ্জোে
খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ মভোোমিে মোমন
মযমনো মফিভ
োরোর উনিন োওরোদোয
মভোোম্মৎ পন রোতুন মনিো
এ.মে.এভ. আোঃ ভোন্নোন
ভমনোেোযো মফিভ
ভননয উর আ ভ
মভোিোোঃ আপোযী আোদ
মভোোঃ োনদুর ে
মফদো খোতুন
মভোোঃ আব্দুয যউপ
নো ভো মফিভ
মভোোঃ োনফফ উল্লো
আন জুর মনিো
মভোোঃ রোর নভঞো
োরভো মফিভ
মভোোঃ ভন বুয যভোন
রোইরী মফিভ
মভোোঃ িোমনোেোয মোমন
মভোিোোঃোযবীন আক্তোয
ূঁ ো
মৃত মভোোঃ আব্দুর কুদ্দুি ভঞ
ভোম দো মফিভ
মভোোঃ োমদ আরী
োম যো মফিভ
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31/12/1989
09/08/1986
25/07/1989
30/12/1990
05/01/1987
10/01/1991
07/02/1984
29/11/1988
12/12/1989
31/01/1990
15/09/1989
01/03/1988
18/12/1988
01/10/1989
06/09/1989
25/10/1988
21/09/1988
30/07/1985
02/01/1990
01/05/1989
01/01/1991
18/12/1988
03/09/1989
02/01/1989
19/11/1989
09/12/1993
05/05/1988
01/01/1993
01/01/1989
31/12/1989
15/11/1987
06/07/1988
10/02/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

ূঁ ো
54027 মভোোম্মদ োভোর মোমন ভঞ
54028 মভোোঃ ন রুর ইরোভ
54029 মভোোঃ আনরমুজ্জোভোন খোন
54030 মভোোঃ ো আরোনভন খোন
54031 মভোোঃ আনভরুর ইরোভ
54032 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
54033 ভননরুর ইরোভ
54034 মভোোঃ ভোসুদ মুনন
54035 মভোোঃ ন রুর ইভরোভ
54036 ফদরুর আরভ
54037 মভোোঃ নভযোজুর ইরোভ
54038 মভোোঃ ইভরুর েোমে
54039 নূয মভোোম্মদ েো ী
54040 মভোোঃ ফ লুয যভোন
54041 মভোনোনরো োযবীন
54042 মভোোঃ আরভিীয
54043 মভোোঃ ইভযোন খোন
54044 নঞ্চতো মুৎসুিী ফড়ুেো
54045 মভোোঃ আনযপ োোন
54046 মভোোঃ ফোবুর মোমন
54047 মভোোঃ োীন আরভ
54048 মভোোম্মদ এভদোদুর ে
54049 মখ ইেনতেোয আমম্মদ
54050 নো মুন নোোয
54051 মভোোঃ োপোমেত মোমন
54052 মভোতোোয মোমন
54053 মভোোঃ মভমদী োোন
54054 োযনভন োোন ভোেসুদো
54055 মভোোঃ নওময আ োদ
54056 মভোোঃ োনেরুর ইরোভ
54057 আনযনেয যভোন
54058 মভোোঃ কুতুফ উনিন
54059 ম োফোেদো মোমন

ূঁ ো
মভোোম্মদ মিোমরভোন ভঞ
োনভরো খোতুন
মভোোঃ আযোপ আরী পনেয
ভভতো মফিভ
মভোোঃ োনফবুয যভোন খোন
আমরেো মফিভ
মভোোঃ দোরুর ইরোভ খোন
মযোন নো মফিভ
মভোোঃ আযোপ আরী পনেয
ভভতো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ফোযী
োোনো োযবীন
মভোোঃ হুরুর ইরোভ
ভন নি ো খোতুন
মভোোঃ সুরতোন আমম্মদ মুনন
আনভমযোন মফিভ
মভোোঃ আোঃ ফোমতন যেোয
মৃত মভোিোোঃ আদুযী মফিভ
রোমেে নেদোয
মনমভোযো মফিভ
আোঃ যনদ োওরোদোয
ভভতো মফিভ
মভোোঃ যওন আরভ
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ েো ী োেোওেোত মোমন
োনদো মফিভ
মভোোঃ আরোভ আরী
োনভদো খোতুন
ভমনোেোরুর ইরোভ
োোনো মফিভ
মভোোঃ পনযদ নভেো
অরুনো মফিভ
তোজুর ইরোভ
যোনদো মফিভ
সুবোল মুৎসুিী ফড়ুেো
নখো মুৎসুিী ফড়ুেো
মভোোঃ আব্দু িোত্তোয
মভোোোঃ আপমযো ো নফনফ
মভোোঃ আক্কোি আরী
মযোমেেো মফিভ
আব্দুয যোজ্জোে
ভভতো খোতুন
মভোোম্মদ আব্দুর েনযভ
হুযো খোতুন
মখ মতোপোমের আমম্মদ
পনযদো মুস্তোপী
মভোোঃ নো মু োোদোত
ভোম দো মফিভ
মভোোঃ নিনিকুয যভোন
মভোোোঃ যোমরো মফিভ
মভোোঃ োনো উল্লো
নভম মেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনেভ নভেো
মভোোোঃ মফিভ আনো
মভোোঃ োোঙ্গীয েনফয
োযবীন আেতোয
মভোোঃ খনরলুয যভোন নেদোয
ভোমুদো মফিভ
মভোোঃ প লুর ে
মুমরভো খোতুন
মভোোঃ ো র ে
নফনফ োম যো
মভোোঃ ইভোঈর
নদলু আযো মফিভ
আরতোপ মোমন
ন নোত মোমন
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12/10/1987
15/11/1987
01/01/1989
06/05/1989
12/06/1989
01/01/1990
22/05/1990
01/01/1989
23/09/1987
25/07/1987
02/11/1988
06/08/1987
30/10/1987
23/09/1988
14/01/1990
01/01/1989
27/01/1991
28/12/1990
27/09/1991
29/12/1987
21/12/1991
25/02/1987
21/12/1987
01/11/1990
31/12/1988
12/01/1990
01/12/1991
21/06/1988
04/06/1987
10/08/1987
01/01/1989
15/09/1991
31/12/1992

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54060 এ. এইচ. এভ. রুমফর
54061 মভোোঃ আনরভ উনিন পনেয
54062 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
54063 অননমভল চোেী
54064 মভোোঃ মখ পযোদ
54065 নভরন কুভোয দো
54066 নদো োরদোয
54067 ভোসুদ যদোয
54068 মভোোঃ যোমর মখ
54069 মখ মোরোেভোন মোমন
54070 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
54071 োভীভো মফিভ
54072 মনেোভত উল্লো
54073 মুোম্মদ আনভরুর ইরোভ
54074 তোমযে আন
54075 মভোোঃ আবু নোময ভোমুদ
54076 সুদ্বীি োো
54077 ভননরুর ে
54078 নভঠুন োর
54079 রোনে ভন্ডর
54080 মভোোঃ মতৌনদ নভেো
54081 এ. মে. এভ. নো মুর ে
54082 মভোোঃ োমরকুজ্জোভোন
54083 মভোোঃ আযোনের ে ভোমুন
তোলুেদোয
54084 মভোোঃ ইেযোভ মোমন
54085 শেদো নোনদো োভোন
54086 রূোরী খোতুন
54087 মুতি ো োেদোয
54088 মভোিোোঃ পোোনভদো ম যীন
54089 মতু নভি
54090 মভোোঃ নওোদ োভোন মচৌদৄযী
54091 মভোোঃ মুযোদ োোন
54092 মভোোঃ আনযপ আমভদ

এ.এইচ. এভ. দোউদ
োযবীন আক্তোয
েনরভ উনিন পনেয
যনভো আক্তোয খোতুন
মভোোঃ োোফ উনিন
িোমরো আক্তোয খোতুন
স্বিীে মিোনফন্দ রোর চোেী
যস্বতী ঢোরী
মভোোঃ খোমরে মখ
বোনু মফিভ
িমন চন্দ্র দো
নভনো যোনী
অরুন েোনন্ত োরদোয
তৃষ্ণো োরদোয
ওেোম দ আনর যদোয
রোরভন ফোনু
মভোোঃ োো োোন মখ
তোিরীভো মফিভ
মখ ইভোইর মোমন
মফিভ োনখরো
মভোোঃ আভ োদ মোমন
মভোিোোঃ ম নভন মফিভ
আইনুর ে
রুনন মফিভ
নপ মভোোঃ মোোইন
নযপো আক্তোয
মুোম্মদ আবুর েোমভ
আনভনো খোতুন
দ্বীন মভোোম্মদ
োনেেো সুরতোনো
মভোোঃ আব্দুর োনেভ
আমনোেোযো মফিভ
নদরী কুভোয োো
নভনো যোনী োো
নদ নভেো
মোনো মফিভ
অমোে োর
অঞ্জরী োর
নফশ্বনোথ ভন্ডর
নভনতী ভন্ডর
মভোোঃ তনভ উনিন
আমফদো মফিভ
মভোোঃ লুৎপয যভোন
উমম্ম খোেরুন মনিো
মভোোঃ োখোওেোৎ মোমন
মভোিোোঃ আনিেো খোতুন
মৃত মভোোঃ তনযকুর ইরোভ তোলুেদোয
োনদো মফিভ
মভোোঃ আরোউনিন খোন
সুনপেো খোতুন
শেদ নূরুজ্জোভোন
োীনূয মচৌদৄযী
মভোোঃ আোঃ িনন মভোল্যো
ভমনোেোযো মফিভ
ভীয খনরলুয যভোন
মভোোম্মত যওন আযো মফিভ
মভোোঃাোঃ পনযদুর ইরোভ
মফিভ নো নীন
নভোংশু নভি
দীনি নভি
মভোোঃ োভছুনিন মচৌদৄযী
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ভংির খাঁন
পোনতভো খোতুন
মভোোঃ আনিোয আরী
মভোিোোঃ নপমযো ো মফিভ
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20/09/1988
05/10/1988
31/12/1989
25/12/1988
০৩/05/1988
25/06/1989
08/08/1992
02/11/1988
12/09/1991
10/01/1988
05/09/1989
31/12/1989
01/01/1988
23/09/1990
01/03/1991
30/10/1988
05/06/1989
01/01/1991
05/12/1989
01/08/1991
15/03/1989
01/07/1987
05/01/1990
28/10/1987
06/07/1989
10/06/1991
22/11/1987
15/02/1988
15/09/1990
01/02/1989
15/01/1990
01/09/1990
09/09/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54093 মযোভোনো নযেো
54094 তুলোয মচৌদৄযী
54095 েো ী মভোোঃ আননেয যভোন
54096 মভোোঃ আনভনুর ে
54097 সুভন মোোইন
54098 মভোোঃ ভোমুদুর যেোয
54099 আবু মুোম্মদ ইফনতো
54100

হুরুর ইরোভ

54101 মভোোঃ মুেমদুয যভোন
54102 মভোোঃ আনভয চাঁদ জুমের
54103 মভোোঃ আর আনভন
54104 এ. এভ. োনোউর ে প্লোফন
54105 ভোইমের দো যনন
54106 মভোোঃ োনফবুয যভোন
54107 অমোে কুভোয দো
54108 মভোোঃ োমেভ মভোস্তপো ভইূঁ েো
54109 মভোোঃ নভ উনিন
54110 মভোোঃ ভোোনেজুয যভোন
54111 োনফেো আক্তোয ইবো
54112 মভোোঃ আবু ফেয ননিে
54113 োযনভন নোোয নর ো
54114 োনব্বয োোন তুলোয
54115 লুফনো োোন
54116 মখ খোেরুর আরভ
54117 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
54118 নফমফেোনন্দ ভন্ডর
54119 মভোোঃ োরুন-অয-যনদ
54120 মভোোঃ ইভযোন খোন
54121 োযনভন আক্তোয মচৌদৄযী
54122 মভোোঃ রনতনেয যভোন
54123 মভোোঃ বু
54124 পোয োনো আ ভীন
54125 ইভত আযো মফিভ

মভোোঃ নযেো উনিন নভেো
শ্যোমভরো আক্তোয
মন্তোল মচৌদৄযী
ঝণ িো যোনী মচৌদৄযী
েো ী আমভদ েনযভ
মখোযমদ োোন
মভোোঃ মভোেোমজ্জভ মোমন
মযোন নো আক্তোয
রুহুর আনভন
তনেযো মফিভ
মভোোঃ োনপমৄয যভোন
মভোিোোঃ আপমযো ো মফিভ
মভোোঃ আবুর ভনসুয
ভভতো সুরতোনো
আব্দুয যোজ্জোে
ন বুন্নোোয মফিভ
ভযহুভ মভোোঃ আতোউয যভোন
লুৎপো মফিভ
নভোঃ ভনউনিন ভন্ডর
মভোিোোঃ তোননো মফিভ
েনোর আমফদীন
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ ভোোবুবুর ে
যোনদো মফিভ
পনী ভলণ দো
মযোভো দো
মভোোঃ আেনফ আরী
মভোোোঃ অনেরো মফিভ
শমর চন্দ্র
অঞ্জরী যোনী দো
মভোোঃাোঃ মিোরোভ মভোস্তপো ভইূঁ েো
মভোোোঃ োভীভো সুরতোনো
ইভোইর আেন
নভরো মফিভ
মভোোঃাোঃ আব্দুল্লো যদোয
যোমফেো
মভোোঃ ইব্রোনভ নভেো
ভোনে ো আক্তোয
মভোোঃ আব্দুয যভোন
আিভো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর োন্নোন তোলুেদোয
নোনদো নো নীন
মতোপোমের আমভদ
েোভরুন্নোোয মফফী
মভোোঃাোঃ আফদু োরোভ
তনভনো খোনভ
মখ েোভরুর ইরোভ
মভোিোোঃ োোনোযো খোতুন
মভোোঃ ভনতউয যভোন
ভোমুদো মফিভ
নফ ে কৃষ্ণ ভন্ডর
শ্রীভনত যোনী
আোঃ িনন োওরোদোয
আমফদো মফিভ
মভোোঃ কুু্দ্দু মোমন
মভোিোোঃ আমভনো মফিভ
আন আম্মদ মচৌদৄযী
যনপেো মফিভ মচৌদৄযী
মভোোঃ আন জুর ে
মভোিোোঃ রোইরী মফিভ
মভোোঃ ইভোইর
ভোছুভো মফিভ
মভোোঃ প লুয যভোন
মনরনো সুরতোনো আখতোয
েোভরুর আরভ মচৌদৄযী
নূয োোন মফিভ
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15/06/1988
20/07/1989
07/11/1992
27/08/1987
20/03/1988
20/02/1991
30/12/1988
15/01/1987
14/12/1988
15/12/1990
08/12/1992
09/09/1989
07/06/1988
28/12/1989
10/10/1988
01/02/1991
01/06/1987
25/10/1989
07/02/1993
19/10/1991
31/12/1991
17/05/1992
20/02/1988
10/11/1991
10/01/1987
09/11/1988
15/04/1988
14/12/1989
12/09/1989
15/03/1990
25/02/1988
15/06/1989
20/01/2016

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54126 ভো োোরুর ইরোভ

মভোোঃ ন রুর ইরোভ
মনোযো মফিভ
54127 মভোোঃ আযোনের ইরোভ
মভোোঃ মভোমরভ উনিন
যনদো মফিভ
54128 মভোোঃ নদদোরুর ইরোভ
মভোোঃ আোঃ িফ্পোয
যনভো মফিভ
54129 ম নভন আযো
মভোোঃ হুরুর ে
োমেদো মফিভ
54130 মভোোঃ আযোনেজ্জোভোন
মভোোঃ আনিোয আরী োনো
মফিভ আমভনো
54131 মভোোঃ মভোস্তপো আনযপ
মভোোঃ ইউসুপ আরী মভোল্লো
ভভতো মফিভ
54132 মভোিোোঃ আযজুভোন সুরতোনো
মভোোঃ আন োয যভোন
োরভো সুরতোনো
54133 শফোর ননয
নন োভ উনিন আমভদ
সুনপেো মফিভ
54134 মভোোোঃ ভোনজুভো আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর েোরোভ আমোদ(নভন্টু)
ননিেো খোতুন
54135 নুয মভোোম্মদ
োইনেয যভোন
নুয োোন
54136 নফরনেি মফিভ
আমনোেোয মোমন োটওেোযী
আমনোেোযো মফিভ
54137 মভোোঃ আরী আোন মভো োনদ
মভোোঃ োইনের ইরোভ
মভোিোোঃ খোনভ োযনবন
54138 মভোোঃ ভোমুনুয যনদ
মভোোঃ আন োয যভোন
মভোিোোঃ লুৎনেয যভোন
54139 মভোোঃ নুময আরভ নিনিেী
মভোোঃ আনভরুর ইরোভ
মযোন নো মফিভ
54140 মভোোঃ ভো োোরুর ইরোভ
মভোোঃ আভোন উল্লো মভোল্লো
ভোম দো খোতুন
54141 এ. এপ. এভ. এোনুর েফীয
মভোোম্মদ ন রুর ইরোভ ভইূঁ েো
ূঁ
ভইেো
নোনিভো খোতুন
54142 মভোোঃ আনভয মোমন
আফদুর োনেভ
আমেো মফিভ
54143 মভোোঃ আবু োমদ ভজুভদোয
মভোোঃ হুভোেন েনফয ভজুভদোয
পনযদো মফিভ
54144 মভোোঃ যোেোন ইরোভ
মভোোঃ আইয়ুফ আরী
আনিেো মফিভ
54145 মভোোঃ তুনন নভেো
আবু তোময
ঝযনো মফিভ
54146 মভোোঃ আবু তোময খোন
মভোোঃ মোরোইভোন খোন
ভমনোেোযো মফিভ
54147 মভোোম্মদ েোভরুজ্জোভোন
মভোোঃ আব্দুর েনযভ
নো ভো মফিভ
54148 এ. এভ. তোনন র আোদ তুভোন মভোোঃ নিেো উনিন নেদোয
মভোোোঃ নো মুর নোোয আঁনখ
54149 মভোোঃ আর নদদোয
মভোোঃ মভো োমম্মর ে
ন ন্নোতুন মনিো
54150 আক্তোয মোমন
আব্দুর নরর
আন জুন মনিো
54151 মভোোঃ পেোর
মভোোঃ েোভোর উনিন
ননলুপো মফিভ
54152 খন্দেোয নন োমুর ে
খন্দেোয নূরুর োনরভ
োননো মফিভ
54153 যেোয ইভযোন ওেোনদ
যেোয ওেোনদ মুযোদ
নদররুফো আেতোয
54154 মভোোঃ যোমর ভোমুদ
মভোোঃ মোযোফ মোমন
যওন আযো মফিভ
54155 মভোোঃ মভমদী োোন
মভোোঃ োভছুর ে
ভভতো মফিভ
54156 মভোোঃ োইোনুর েফীয
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ ভোভীভো োযবীন
54157 মভৌসুভী চোেভো
নভরন েোনন্ত চোেভো
সুননেো চোেভো
54158 মভোোঃ আবু োরোউিীন োন্ত
মভোোঃ আবু োঈদ
োমরো মফিভ
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06/12/1988
20/11/1988
22/11/1987
20/01/1988
08/02/1989
28/12/1990
25/05/1987
14/04/1989
25/08/1988
23/10/1990
08/06/1990
31/05/1988
06/02/1989
10/03/1988
05/07/1989
10/05/1989
18/10/1988
01/03/1990
25/10/1990
08/08/1989
02/07/1989
01/02/1989
01/09/1983
21/12/1988
01/09/1990
24/12/1988
04/01/1990
01/07/1989
20/10/1987
15/02/1992
30/12/1989
17/10/1989
22/06/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54159 মভময আপমযো

30/09/1987

54160

26/10/1987

54161
54162
54163
54164
54165
54166
54167
54168
54169
54170
54171
54172
54173
54174
54175
54176
54177
54178
54179
54180
54181
54182
54183
54184
54185
54186
54187
54188
54189
54190
54191

মভোোম্মদ আনতকুর ইরোভ
ভভতো ইরোভ
মভোোঃ মভমদী আনপ নফন েোভোর মে মে এভ ভনজুভ আরী
মভোিোোঃ আযজুভোন্দ মফিভ
নপকুর ইরোভ
খনরলুয যভোন
োযবীন আক্তোয
োভীভো আক্তোয সুনচ
মভোোঃ মফরোমেত মোমন
মভোিোোঃ যওন আযো
এ এভ নূয আরভ
এ এভ শেদ আরী
োোনো আক্তোয
েভমরন্দু যোে
যণন ৎ কুভোয নং যোে
আননরো যোনী যোে
অননে চন্দ্র মদ
ভোননে চন্দ্র মদ
যোভরী যোনী মদ
মভোোঃ ো োভোন ভন্ডর
মভোোঃ আব্দুর নরর ভন্ডর
মভোিোোঃ োনো মফিভ
নুযোত োোন টুম্পো
মভোোঃ আর-আনভন
মযোনো ইেোনভন
মভোোঃ আব্দুর োই আর ভোমুন
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
আঞ্জেোযো খোতুন
মনরভ ময ো
মভোোঃ োননপ উিীন
োনরভো মফিভ
এইচ. এভ. ভোবুফ যীদ
মভোোঃ োরুন -অয-যীদ
নভম োোনো আক্তোয
মভোোম্মদ ইভযোন যভোন
মভোোঃ োনপজুয যভোন
োনফবুন মনো
যীপ মভোোঃ আর আভীন
ভভতো মফিভ
ভোওোঃ োনফফ উল্যো
মভোোঃ ইভোমুর োোন
মভোোঃ নপেোয যভোন
আমরেো খোতুন
মভোোঃ নযন মোমন
মভোোঃ নুযর ে
মভোিোোঃ ভঞ্জু মফিভ
েমদফ ভন্ডর
ভোমদফ ভন্ডর
ননো ভন্ডর
মভোোঃ আযোনেয যভোন
মভোোঃ োমদুয যভোন
নদররুফো মচৌদৄযী
মভোোঃ ভমনোেোয হুোইন
মভোোঃ মভোভতো উিীন
ননরো খোতুন
ন বুল্লো নেদোয
মভোোঃ োভচুর আরভ নেদোয
নফউটি নেদোয
মভোোঃ আযোনের ইরোভ
মভোোঃ হুরুর ইরোভ
েননুয মফিভ
সুনিতো মদফী
িমন চন্দ্র মদফনোথ
নযনো োো
মভোোম্মদ যোমর নভেো
মভোোম্মদ মিোরোভ ভোওরো
আনরমুন মনিো
উদে যোে
মপ্রভোনন্দ যোে
প্রনভরো যোে
মভোোঃ আবু োেোত নেন
মভোোঃ আইয়ুফ আরী
োনফফো খোতুন
মভোোঃ যনেবুর ইরোভ
মভোোঃ োরুন-অয-যনদ
নোনিভো আক্তোয
মুননযো ইরোভ
নুরুর ইরোভ
মভমরুন মনিো
মভোোঃ মভোমরভ উিীন
মৃত মভোফোযে আরী
মৃত ফোিোতন নফনফ
ো ভোমুদ ইভন
ো ভোমুদ আরভ
ভভতো মফিভ
নোনফরো নওীন
মভোোঃ োনেয মোমন
ভন্নু ো ইেোনভন
মভোোঃ পনযদ মোমন
মভোোঃ ইরোভ উিীন
মভোিোোঃ নপমযো ো মফিভ
মভোোম্মদ নো মু োনেফ
োভীভ আযো মফিভ
মভোোঃ যনেফ উনিন
তোনভনো সুরতোনো
মভোোঃ ফোেী নভেো
োমভরো মফিভ
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13/10/1990
05/01/1992
30/12/1990
01/06/1987
10/04/1989
24/10/1989
28/12/1992
08/11/1989
01/03/1987
15/09/1989
14/10/1992
23/11/1988
31/12/1984
03/04/1987
02/11/1990
06/11/1989
01/01/1988
18/09/1991
20/06/1989
06/11/1992
22/11/1987
01/09/1987
10/02/1990
12/06/1988
31/03/1994
23/01/1989
07/04/1989
11/01/1988
16/11/1988
31/12/1988
01/01/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54192 আভো উর মপযমদৌ
54193 যীপ মোোইন খাঁন
54194 আ ভ ভোমুদ নযেো
54195 আেনরভো আক্তোয
54196 মভোোঃ মফরোর মোমন যেোয
54197 োভসুন্নোোয
54198 নোঈভো মোমন ণ িো
54199 আনযনের ইরোভ
54200 তয কুভোয ফভিন
54201 মভোিোোঃ মভৌসুভী আখতোয
54202 আ মুন নোোয
54203 মভোোঃ োম দুর ইরোভ
54204 োনফবুয যভোন রো
54205 মভোোঃ ন েোরুর যভোন
54206 নভ োনুয যভোন
54207 আর-আভীন
54208 মভো: আবু তোময
54209 মভো: ওভয পোরুে
54210 মভো: ভোসুদ োযমব
54211 মভো: নরুর ইরোভ
54212 সু ন চন্দ্র যোে
54213 েো ী োনযেো
54214 ভোরুপো যভোন
54215 মদরওেোযী োযবীন
54216 মফন ীয আমভদ
54217 মপ্রযনো যেোয
54218 আফদুল্লো আর োোন
54219 েোনেদ মোমন
54220 মভোোম্মদ োইনের ইরোভ
54221 মভোিো: মুননযো মফিভ
54222 োম্মী আক্তোয
54223 মভো: োভীভ আখতোয
54224 আপোনো তো নীন

এ. মে. এভ. আোদুজ্জোভোন
োোনোযো আক্তোয
মৃত ফনদউয যভোন খাঁন
মভরুনো মফিভ
মভোোঃ খনফয উনিন আমভদ
মভোোোঃ োননো মফিভ
ভোমরে
োমপ ো মফিভ
মৃত মভোস্তোনপজুয যভোন
মভোিোোঃ বুরবুনর মফিভ
আবুর েোরোভ
ভনদনো মফিভ
মভোোঃ ভেবুর মোমন
োনপেো েোতুন
ইউনু আরী
আমনোেোযো মফিভ
মিোোর চন্দ্র ফভিন
োনফিী যোনী
মভোোঃ আব্দু োভোদ
আেনরভো মফিভ
মৃত নো মুর ে যেোয
যোমপ ো মফিভ
মভোোঃ তিনরভ উনিন
মভোিোোঃ নুয োোন মফিভ
ন এভ. মোরোেভোন
োোনোযো আক্তোয
মভোোঃ আব্দুয যভোন
মভোিোোঃ যোমদো মফিভ
োভছুনিন আমভদ
ভন ফযন মনিো
আফী উনিন
নুয োোন
মভো: আ: রনতপ
মভোিো: মখোমত ো মফিভ
মৃত নিেো উনিন
যনভো খোতুন
মভো: যোপ উনিন
আমেো খোতুন
মভো: মেোন্দোয আরী োওরোদোয
মভোো: আমভনো মফিভ
সুফর চন্দ্র যোে
িীতো যোনী
েো ী োমনওেো
েো ী োনদো মফিভ
মভো: ভোনে োয যভোন
আমেো খোতুন
মভো: দুরোর নভেো
মভোিো: োনফো মফিভ
মভো: োইনের ইরোভ
নফরনে ফোনু
প্রনেল্ল যেোয
নফ রী যোনী যেোয
শেদ আম্মদ উল্লো
পোমতভো মফিভ
এ.মে. এভ োভসুনিন
মোমন আযো মফিভ
মভো: আনতেোয যভোন
নপমযো ো মফিভ
মভো: ভনেোয যভোন
মভোিো: ভনননুয নোোয
মভো: আব্দুর োনভদ
আপমযো ো মফিভ
মভো: আন জুর ইরোভ
োভছুন্নোোয মফিভ
যনদুর ইরোভ ওদোিয
ম নভন োোন
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21/01/1990
06/01/1988
05/11/1989
01/11/1989
07/10/2016
12/02/1988
01/01/1990
02/02/1991
29/10/1988
09/11/1987
31/12/1990
01/01/1992
04/05/1989
08/07/1991
14/07/1987
01/01/1991
10/01/1987
01/12/1988
16/07/1987
01/01/1989
11/05/1987
01/07/1987
01/02/1988
01/06/1989
05/04/1988
23/07/1987
13/02/1991
01/01/1988
01/11/1991
06/07/1989
01/07/1988
29/11/1989
04/02/1992

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54225 প্রমভোদ চন্দ্র েভিেোয
54226 মভো: মনিোয উনিন
54227 মভো: ো
54228

োদ মোোইন

োন্নোতুর মপযমদৌ

54229 লুৎনেন নোোয
54230 মিোনফন্দ চন্দ্র োো
54231 মভো: মতৌনদুর ইরোভ
54232 মভো: আনযনের ইরোভ প্রধোন
54233 মভো: ফদরুর আরভ
54234 আব্দুল্লো আর ভোরুপ
54235 মভো: ভোমুন
54236 মভো: তোনবীয যভোন
54237 দীমন্দু োর
54238 োপ্পু চন্দ্র মদফ
54239 সু ন চক্রফতী
54240 মভো: নপউর আরভ রো
54241 তোননেো আক্তোয
54242 নোনযন পোমতভো নভো
54243 জুমের চন্দ্র দো
54244 মভো: ভোতোফ উনিন ভইেো
54245 মভোোম্মদ ভননরুজ্জোভোন
54246 আফদুল্লো আর মনোভোন
54247 মভো: নভনোজুর ইরোভ
54248 মভো: মিোরোভ যসুর
54249 িোমেদুয যভোন নেদোয
54250 মভো: আননছুয যভোন
54251 মভো: আোদুর ইরোভ
54252 মভো: োিয মোমন
54253 নযোজুভ ভননযো
54254 মভো: হুরুর ইরোভ
54255 নো মুর আন ভ স্বন
54256 মভো: আব্দুর রনতপ
54257 পোনমুয যউপ পোনভ

ধনীযোভ েভিেোয
ভোধফীরতো েভিেোয
মভো: আফদুর ে
নুয োোন
মভো: োোঙ্গীয আরভ
ময নীন আরভ
মভো: নূরুর আনভন
নো ভো আক্তোয
মভো: সুরতোন আমভদ
নুরুন নোোয
ইন্দ্রন ত োো
নখো যোনী োো
মভো: নুরুর আনভন প্রধোন
মভোিো: তোনভনো মফিভ
মৃত: নুরুর ইরোভ প্রধোন
মভোিো: আঞ্জুেোযো মফিভ
মভো: োভছুর আরভ
ভভতো মফিভ
মভো: ভনেোয যভোন
তনিযন মনিো
মভো: ইউনুি
োভছুন নোোয
মভো: আব্দুর আোদ
োমদেো ম োযো
মদফদো োর
োফ িতী যোনী োর
সুবোল চন্দ্র মদফ
শুক্লো যোনী মদফ
যঞ্জন চক্রফতী
োনফতো মুখো ী
মভো: মেোব্বোত আরী
মভোিো: োরুর আক্তোয
মভো: োআরভ
োোনোযো মফিভ
মভো: আ: ভনতন
যনভো খোতুন
ভন্টু যঞ্জন দো
মযনু যোনী দো
আফদুর রনতপ ভুইেো
রুনো আক্তোয
ন . এভ. যোেোনুর ে
ভোম দো মফিভ
মভো: পযোদ মোমন
লুৎনেন নোোয
মৃত খোমরকুজ্জোভোন যেোয
মভোিো: ভোসুদো মফিভ
মভো: তন বুয যভোন
আভো নফনফ
মভো: ভোঞ্জু নভেো
োভছুন্নোোয মফিভ
মভো: আব্দুর ভোমরে খোন
োমরো খোতুন
মভো: ন রুর ইরোভ
নুয োোন মফিভ
মৃত: িোযনন নভেো
ভোজু খোতুন
মভো: নুরুর ইরোভ ভনল্লে
োমরো মফিভ
মৃত খোমরে মখ
মভোিো: নেোযো খোতুন
মভো: আন ভ মোমন
মভোিো: আমেো মোমন
মভো: যনভ উনিন
মভোিো: িনভযন মনিো
আব্দুয যউপ
পোমতভো যউপ
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21/10/1985
01/08/1990
07/11/1990
29/01/19৮5
01/01/1989
05/01/1989
21/01/1988
24/10/1988
16/06/1990
21/10/1989
15/01/1988
05/02/1989
28/10/1989
17/03/1988
23/12/1988
01/06/1988
14/09/1990
31/12/1991
15/09/1991
16/11/1987
15/01/1988
15/11/1990
29/11/1994
29/12/1990
01/01/1990
03/02/1989
31/12/1989
15/03/1987
10/03/1987
01/01/1992
01/12/1991
04/05/1989
03/01/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54258 মভো: মভোনভন উনিন
54259 নপ্রতভ অনধেোযী
54260 মভো: ম োফোেদুয যভোন
54261 উদে শুভ্র মন
54262 ভুমন কুভোয ভন্ডর
54263 দীন চোেভো
54264 শেদ জুফোইদুর ে
54265 মভো: ভোমুনুয যনদ
54266 মভো: মোমর যোনো
54267 আফদুয যভোন
54268 দুরোর কুভোয োো
54269 সুভন চক্রফতী
54270 শেদ যোব্বী নূয ে
54271 মভো: োনফফ উল্লো
54272 মভো: ওেোনভ আেযোভ
54273 মভোিো: েোভরুজ্জোভোন
54274 েো ী মপৌন েো আক্তোয
54275 মভো: নরুর ইরোভ
54276 মপৌন েো তোফোসুভ
54277 ননোত তোনন রো
54278 মুো: আব্দুর োই ননিেী
54279 মভো: মোমর যোনো
54280 োযনভন সুরতোনো
54281 মভো: আর- আনভন
54282 োনফনো ইেোিনভন
54283 মভো: ভোোমুদুর োোন
54284 নোনযন সুরতোনো
54285 যতন কুভোয যোে
54286

োন্নোত আযো

54287 মভো: ইভোইর মোমন
54288 মভো: আোন োফীফ
54289 তোনভেো যভোন
54290 নোঈভো নফনমত মুন ফ ইবো

মভো: ভনম য আরী নফশ্বো
মযভো খোতুন
ভমনোযঞ্জন অনধেোযী
ঝন িো যোনী
আবুর ভনম য মভো: ভনতউল্লো
মভোিো: োোনোযো মফিভ
ীমতন্দ্রনোথ মন
োযদো মন
অননর চন্দ্র ভন্ডর
বোযতী যোনী
যনন ত চোেভো
সুনিতো চোেভো
শেদ ভোসুদুর ে
োোনোযো ে
মভো; মভোেমিদুর ে
মভোিো: ভোোমুদো মফিভ
মভো: োনফর উনিন
আিভো মফিভ
োোফউনিন
আমেো মফিভ
সুীর কুভোয োো
আযোধনো যোনী োো
নচত্ত যঞ্জন চক্রফতী
েন্তী চক্রফতী
শেদ ভোনপজুর ে
শেদো মদোমরনো
মভো: ধন বুর ইরোভ
খোনদ ো
মভো: নযোজুর ইরোভ তযপদোয
মভোিো: নোনিভো খোতুন
মভো: েোভোর উিীন
মভোিো: যওন আযো মফিভ
মভো: আনভনূয যভোন
মভোিো: মেোননূয মফিভ
মভো: আবুর োমভ
মযোেখোনো মফিভ
মভো: আব্দুর আউেোর ে
েোভরুন নোোয
এভ.এভ. খেফয আরী
নোযীন আযো
মভো: শুকুয আরী ভন্ডর
ভননোয মফিভ
এ.এভ ওেত আরী
আনেেো খোতুন
ফখনতেোয আমভদ
তোনরভো আমভদ
মভো: আরোউনিন
তোিনরভো মফিভ
মভো: খেযত মোমন
খোনদ ো মফিভ
মভোো: ভোছুভো েোমফযী
মভো: মযোেোয মোমন
মভো: আবুর েোরোভ
ভননো আক্তোয
মৃত: যভনন েোন্ত যোে
উনভিরো যোনী যোে
মভো: েনফয আমভদ
পেজুন মনো
এ.এপ. এভ েনফয আমভদ
পেজুন মনিো
নযনের ইরোভ
োন্নোতুর মপযদোউ
োইদুয যভোন
পোনভদো যভোন
মভো: মুন বুয যভোন
মযোমেেো যভোন
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20/10/1987
05/01/1991
22/11/1988
28/01/1989
05/05/1988
28/03/1989
10/12/1989
04/10/1991
25/12/1990
01/01/1988
01/12/1988
06/06/1988
15/02/1987
02/03/1991
15/11/1990
11/12/1986
30/03/1991
01/04/1990
10/10/1988
03/12/1989
05/06/1991
10/09/1992
17/12/1990
24/06/1988
08/07/1991
30/11/1986
24/08/1990
01/02/1992
02/01/1989
21/03/1991
05/05/1989
23/12/1993
29/08/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54291 মভোস্তোনপজুয যভোন
54292 নভ োনুয যভোন
54293 তোনবীয মভোস্তপো
54294 আনে ভোবুফো
54295 তো মভযী তোলুেদোয
54296 মভো: োভীভ োওরোদোয
54297 মভো: োনদুর আরভ
54298 মভো: নুরুর ইরোভ
54299 নন্টু শফষ্ণফ
54300 মভো: নপউর আরভ
54301 মিোরোভ মভোোম্মদ ম্রোট
54302 েোভরুর ইরোভ
54303 মভো: আবুর মোমন
54304

োনদুজ্জোভোন

54305 মভোোম্মদ ইভযোন মোমন
54306 এ.মে. এভ ভোমুন অয যনদ
54307 মভোিো: যোমফেো োযবীন
54308 অনভতোব ফড়ুেো
54309 মভো: ময োউর েনযভ
54310 যোন ফ চন্দ্র যেোয
54311 মভো: যনফউর ইরোভ
54312 মভো: আননসুয যভোন
54313 ভোনছুরুর ে
54314 মভো: োরোউনিন
54315 রো ভন্ডর
54316 ননলুপো আপযীন
54317 ভীয োনপজুর ইরোভ
54318 উমম্ম োনন ইরোভ
54319 মভো: ইেফোর মোমন
54320 মভোোম্মদ ইেফোর মোোইন
54321 মভো: আব্দুয যনভ
54322 মভো: মভমদী োোন
54323 মভমদী োোন

োভছুনিন তযপদোয
যোনভো খোতুন
পনযদুর আরভ
যনভো খোতুন
মভোস্তপো দুরোর
মযোমেেো সুরতোনো
নরেোেত আরী
োনো োযনবন
মৃত: নুরুর ইরোভ তোলুেদোয
মযোমেেো মফিভ
মৃত: আ: োত্তোয োওরোদোয
মৃত: নভনোযো মফিভ
মভো: ফোফয আরী নফশ্বো
মভোিো: োনফেো মফিভ
মভো: তোজুর ইরোভ
নুপো মফিভ
ভোনন্দ শফষ্ণফ
েনফতো শফষ্ণফ
মভো: োমুর আরভ
পোমতভো মফিভ
মেোন্দোয আরী
ভমনোেোযো মফিভ
আব্দুর ে খোন
ভননযো মফিভ
মভো: মভো োমম্মর ে
মভোিো: োভত আযো খোতুন
মৃত নরেোেত আরী
ম নভন নোোয
মভোোম্মদ নুরুর ইরোভ
ভনযেভ মফিভ
মভো: আবু আরভ যেোয
ভভতো মফিভ
আমরে আরী
োোনোযো মফিভ
ভোখন ফড়ুেো
ননবো যোনী ফড়ুেো
মভো: তোেজুর ইরোভ
মভোিো: যওনোযো খোতুন
ধীমযন্দ্রনোথ যেোয
মরশ্বযী যোনী
আব্দুয যোজ্জোে
যওনোযো মফিভ
মভো: ননিকুয যভোন
মভোো: নযনো আক্তোয
োমফয উনিন
োভছুান নোোয মফিভ
মভো: েোভোর উনিন
মখোমদ ো মফিভ
প্রভোনন্দ্র ভন্ডর
আমরো যোনী ভন্ডর
মভো: নুরুর ইরোভ তোলুেদোয
নযীন ইরোভ তোলুেদোয
মৃত ভীয আবুয যভোন
মভোিো: মনো খোতুন
মভো: ওফোেদুর ইরোভ
পোমতভো তু ম োযো
মৃত নযো উনিন
আভো আমভদ
মভো: মখোযমদ আরভ
জুমযো মফিভ
মভো: লুৎপয যভোন
নভম যনভো মফিভ
মভো: আন বুয যভোন
মযোনো োযবীন
আরী আজ্জভ
মৃত মপোরী আক্তোয
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12/04/1988
15/02/1988
21/11/1988
10/08/1989
15/03/1991
07/11/1989
02/12/1991
01/12/1987
04/02/1988
27/06/1987
10/12/1987
13/01/1989
01/03/1989
01/05/1987
15/02/1989
16/09/1988
07/09/1990
15/01/1988
10/03/1988
10/03/1990
02/03/1992
01/01/1989
01/07/1988
02/06/1987
15/10/1990
12/11/1990
15/07/1987
22/02/1990
23/03/1990
01/04/1992
01/06/1989
20/12/1991
01/03/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54324 মভো: োনপজুয যভোন
54325 ফোসুমদফ োর
54326 মভোোম্মদ আনযনের ে
54327 মভো: োইনের ইরোভ
54328 মভো: ময ওেোনুর েনযভ
54329 ংিীত যোে
54330 মভো: োনযেোয ইেযোভ
54331 নো মুন নোোয রোফনী
54332 যোমর যদোয
54333 মভো: ইভরুর মোমন
54334 মভো: ভনজুয োোন
54335 ন খোতুন
54336 োধনো মদফী
54337 মযত আরী
54338 আবু নোইভ
54339 মভো: ইভদোদুর ে
54340 মভো: নো মুর হুদো
54341 মভো: োইনের ইরোভ
54342 মভোোম্মদ ন রুর ইরোভ
54343 মভোোম্মদ ইরোভ
54344 োনন দো ভোমরে
54345 মভো: যনপকুর ইরোভ
54346 েননেো যোণী ভন্ডর
54347 মভো: ইভোইর মোমন
54348 আমেো ননিেো
54349 মভো: যোমর োওরোদোয
54350 নমপন নিনৄযো
54351 মভো: তনযকুর ইরোভ
54352 মভো: ভনেবুর ইরোভ
54353 মভো: ভোব্বোত আরী
54354 মভো: আোদুজ্জোভোন
54355 নপ্রেোংেো নোি
54356 মৄির কুভোয যেোয

মভো: আন জুর ে োওরোদোয
মভোো: মপোরী মফিভ
নযদ োর
ফোনো োর
মফরোর আমভদ
সুরতোনো আক্তোয
মভো: আভ োদ মোমন
রোইরী খোতুন
মভো: ভমদ আরী
মভোো: মযফো মফিভ
চীন্দ্র নোথ যোে
নেন যোে
মভো: োমযোেোয মোোইন ননিেী
োননো আযজু
মভো: মভো োমম্মর িো ী
পোমতভো মফিভ
আ: োনেভ যদোয
চোেনো মফিভ
মভো: আবুর মোমন
মভোো: নো ভো মোমন
মভোোম্মদ আরী
হুযো মফিভ
আন জুর ে
চম্পো মফিভ
মৃত নযমতোল েোনন্ত নোথ
িীতো মদফী
নূরুর ইরোভ
সুনপেো মফিভ
নুরুর আরভ
ভোনে ো মফিভ
মভো: আব্দু োরোভ
মভোিো: আনিেো খোতুন
মভো: আবু োইদ
নোনিভো মফিভ
মভো: আবুর মোমন
মভোিো: সুনপেো মফিভ
আফদুর োমদ
োননো আেতোয
ইউসুপ আরী
নখনো মফিভ
মভো: আফদুর ভোমরে
নফরনে আক্তোয
মভো: আমনোেোয মোোইন
মযোমন আযো মফিভ
মিোোর চন্দ্র ভন্ডর
বোযতী যোনী
আরী োেদোয মচৌদৄযী
মযনন আযো মফিভ
আবু ফক্কয ননিে
ভোসূযো মফিভ
মভো: ন রুর ইরোভ োওরোদোয
মভোো: োননেো মফিভ
ম যোনত নফেো নিনৄযো
অনভযো নিনৄযো
মৃত: োইদুর ইরোভ
মভোিো: মফফী ইরোভ
মভো: মভোক্তোয মোমন
খোনদ ো মফিভ
মভো: ভভতো আরী
মভোিো: জুমরখো মফিভ
মভো: নুরুর ইরোভ
আনজুভোন আযো
তন নফোযী নোি
টিংকু যোনী নোি
উমন্দ্র নোথ যেোয
ফোনন্ত যোনী যেোয
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28/01/1991
01/01/1990
01/10/1993
30/12/1989
07/06/1991
30/07/1991
24/09/1992
20/05/1988
15/01/1993
13/10/1988
07/03/1990
31/12/1987
03/02/1988
31/12/1990
28/02/1989
28/12/1988
03/01/1991
01/06/1989
02/04/1988
01/12/1989
03/07/1991
07/03/1991
15/10/1987
14/05/1987
08/03/1989
01/01/1989
01/01/1990
30/06/1989
27/12/1990
18/05/1990
12/10/1991
22/03/1991
15/10/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54357 মভো: আনতকুয যভোন
54358 মভোোঃ ভনউিীন ভোরুপ
54359 েোভরুজ্জোভোন
54360

ভমদো োযবীন

54361 মভোোঃ আফদুল্লো আর োিোন
54362 মভোোঃ োভীভ আমভদ
54363 মভোোঃ োরোউনিন আমভদ
54364 তোোিোে আমভদ ভোসুদ
54365 মভোোঃ োনেবুর ে
54366 মভোোঃ নোনিয উনিন
54367 মে. এভ. োখোওেোত মোমন
54368 নদররুফো ইেোনভন
54369 ফদরুর ে
54370 মভোোঃ আর-আনভন
54371 মুন্নো চক্রফতী
54372 প্রম  চন্দ্র মদফ
54373 মভোোঃ এনোমুর ে
54374 মভোোঃ হুভোয়ুন েনফয
54375 যীপ উনিন
54376 মভোেোইদ আভদ মুনফন
54377 মভোোঃ কুদযত-এ-এরোী
54378 ন ননেো ভইূঁ েো োন্নোত
54379 আীল দো
54380 নচন্মে োরদোয
54381 মভোোঃ ফোবুর আক্তোয
54382 অণ িো োই তন্দ্রো
54383 আোঃ োই ননিে
54384 মভোোঃ োজ্জোদ মোমন
54385 নূময আরভ
54386 এ.এভ. যোেোনুজ্জোভোন
54387 মোোইন আর ভোসুভ
54388 নফপ্লফ সূিধয
54389 আব্দুল্লো আর মনোভোন

মভো: আেযোভ আরী মুনন্স
মভোিো: আমরেো খোতুন
এ. এভ. আফদুর নরর
ভমনোেোযো মফিভ
ভন ফয যভোন
মনরনো মফিভ
মৃত েনোর আমফদীন
মফদো মফিভ
মভোোঃ আফদুর কুদ্দুি
েোভরুন নোোয
মভোোঃ রোরভোমুদ
নোনভো আক্তোয
মৃত আব্দুর ফোমযে খোন
মভোোোঃ রুনঙ্গরো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
ননযন সুরতোনো
মভোোঃ প লুর ে
োননো ে
আবু তোময
আমভনো মফিভ
মে. এভ. আ োরুর ইরোভ
পনযদো মফিভ
আন জুর আরভ
োোনোযো মফিভ
যোমফেো মফিভ
আফদুর খোমরে
মভোোঃ শুকুয আরী
আনেো মফিভ
ভদৄসূদন চক্রফতী
সুনভিো চক্রফতী
শ্রী যমত্নশ্বয মদফ
শ্রী আযনত যোনী মদফ
মভোোঃ ভেনোর ে
নযনো মফিভ
মভোোঃ মরোর উনিন
মপোরী মফিভ
োভছুর ে
মভনো মফিভ
োভছউনিন আভদ
যোেোনো োযবীন
মভোোঃ নূয মভোোম্মদ যেোয
মভোিোোঃ েনপরো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োই ভইূঁ েো
মনরনো ভইূঁ েো
চন্দ্রমভোন দো
ঊলো যোনী দো
মৃত নচত্তযঞ্জন োরদোয
যস্বতী োরদোয
মৃত মভোোঃ প লুর ে
নূয োোন খোতুন
আোঃ োই োওরোদোয
তোনরভো োই
মভোোঃ ভনদুয যভোন
আঞ্জুেোযো খোতুন
মভোোঃ মিোর োয মোমন
মভোিোোঃ সুনপেো মফিভ
নূরুর ইরোভ
োননো
মভোোঃ নওোদ আরী
মভোোোঃ োনভভ আযো খোতুন
মদমরোেোয মোোইন
যোমদো খোনভ
সুধোংশু সূিধয
দুরোরী সূিধয
ইিোে নভেো
ভোমুদো মফিভ
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15/09/1990
10/02/1990
05/02/1987
10/08/1987
13/09/1988
26/10/1990
06/01/1987
15/03/1988
01/12/1989
31/12/1989
10/11/1987
10/11/1988
01/03/1990
10/10/1987
15/07/1988
31/12/1989
14/09/1987
20/02/1986
18/03/1989
24/09/1990
05/01/1992
17/05/1987
31/12/1988
07/02/1988
06/07/1989
01/10/1989
04/05/1987
05/07/1988
01/07/1987
05/12/1988
01/05/1989
15/10/1988
15/06/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54390 মিোরোভ িোনব্বয আমভদ
54391 মভোোঃ নয যোেোন
54392 মভোোঃ োখোওেোত মোমন িোনরফ
54393 এ. এভ. তোউননেয যভোন
54394 মভোোঃ োোন নভেো
54395 মভোোঃ েোভরুর োোন
54396 মভোোঃ খোনরদ োোন
54397 প্ররোদ ভন্ডর
54398

ীফন মনিো নর ো

54399 ভোেসুদুয যভোন খোন
54400 মভোোঃ োনদুর ে খোন
54401 োযওেোয োোন
54402 মভোোঃ যোন ফ মোমন
54403 োভীভ আমভদ
54404 মভোোম্মদ োনেবুয যভোন
54405 এ. এভ. োপয োমদে
54406 মভোোঃ ওফোেদুয যভোন
54407 ভভতো আযফী ইভো
54408 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
54409 আফদুল্লো আর ভোমুন
54410 নো নীন সুরতোনো
54411 মভোিোোঃ োযভীন সুরতোনো
54412 যোনেফ োোন
54413 মভোোঃ যোনেবুয যভোন
54414 মভোোঃ ভনভ মচৌদৄযী
54415 যীনের ইরোভ যীপ
54416 মভোোঃ েোভরুর োোন নডউে
54417 আনপ ভমনোেোয অনর
54418 মভোোঃ মিোরোভ মপোযেোন
54419 নযেোদ উজ্জোভোন
54420 মভোোঃ আনতকুয যভোন
54421 মভোোঃ আব্দুর েোনযভ আেন্দ
54422 েমল্লোর কুভোয বট্টোচোর্য্ি

ভযহুভ মভোোযযপ মোমন
মিোরোনোযো মফিভ
মভোোঃ মন্তোল আরী
মভোিোোঃ হুযো খোতুন
মভোোঃ আফদুর েনযভ
মভোোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আনতকুয যভোন
ড়েদো চাঁদ সুরতোনো
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
োমরো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর েোমদয যেোয
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ োভসুর আরভ
মভোিোোঃ খোমরদো ফোনু
নফষ্ণুদ ভন্ডর
েরনো ভন্ডর
মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন
োযবীন আেতোয
োভসুয যভোন খোন
নদররুফো খোনভ
মভোোঃ আব্দুয যউপ খোন
মভোোোঃ মপযমদৌন মফিভ
আব্দুর নরর
মপোরী আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর ফোনযে
মভোিোোঃ হুযো খোতুন
নূয মভোোম্মদ
োীনো আক্তোয
মৃত মভোোম্মদ খনরলুয যভোন
লুৎমপ আযো
মভোোম্মদ আবুর েোমভ
নপমযো ো ইেোনভন
মভোোঃ আব্দু োরোভ
োনেনো বোনু
মভোোঃ েোভোর উনিন যভোনী
োভসুন-নোোয যভোনী
মৃত নযো উনিন
ন যন মনিো
মভোখমরছুয যভোন
যনভ ো খোতুন
মভোোঃ নরেোেত আরী
মভোিোোঃ নপমযো ো মফিভ
েোভোর উিীন
মভোিোোঃ ননযনো সুরতোনো
এ. নেউ. এভ. এ. যনদ
োভসুন্নোোয
মভোোঃ ভন ফয যভোন
মপোরী যভোন
মভোোঃ োনফবুয যভোন মচৌদৄযী
পোমতভো মফিভ
মভোোম্মদ ভন বুয যভোন
নদরমখোো মফিভ
মভোোঃ েনোর আমফদীন
নযক্তো আমফদীন
মভোোঃ ভমনোেোয মোমন
আনজুভোন আযো মফিভ
মৃত মভোোঃ মুন বুর ে
মভোোোঃ যোীভো মফিভ
মৃত আবুর োমভ খাঁন
মৃত সুনপেো মফিভ
এ. মে. এভ. ভনতউয যভোন
সুযোইেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর কুদ্দু
োনরভো খোতুন
েল্যোণ কুভোয বট্টোচোর্য্ি
নযক্তো বট্টোচোর্য্ি
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01/01/1989
10/08/1990
05/02/1992
17/05/1991
25/05/1990
15/05/1988
27/12/1989
11/09/1990
02/09/1990
13/02/1990
05/01/1987
20/11/1990
28/12/1989
01/05/1987
22/11/1989
09/10/1989
10/10/1988
03/12/1987
07/01/1988
20/11/1989
22/06/1991
26/10/1989
27/12/1991
11/09/1987
10/11/1991
03/04/1989
20/12/1987
06/12/1992
28/10/1988
05/09/1989
01/02/1990
30/11/1990
28/12/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54423 নভন্টু চক্রফতী

মিোনফন্দ চক্রফতী
টুলু চক্রফতী
54424 ভোসুদ যোনো
ভেবুর মোোইন
পনযদো মফিভ
54425 মভোোঃ যোেোন আরী
মভোোঃ মফোযোন উিীন
মভোিোোঃ আনজুভোন আযো
54426 মভোোঃ আনযনেয যভোন
মভোোঃ ননিকুয যভোন প্রোং
আপমযো ো মফিভ
54427 দীঙ্গয ম োল
মৃত মৄির চন্দ্র ম োল
শ্রীভনত ম োল
54428 মভোোঃ যীনের ইরোভ
মভোোঃ যভত আরী
নখনো মফিভ
54429 ভভতো যোনী দো
সুকুভোয চন্দ্র দো
যস্বতী যোনী দো
54430 মভোোঃ নযনের আনযনপন
মভোোঃ ম োমফদ আরী আেন্দ
মভোিোোঃ োমযো মফিভ
54431 িন্দো যোে
নযচাঁদ যোে
রক্ষী যোে
54432 মভোোঃ ভোেনভনুয যভোন
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
মভোিোোঃ োোযো মফিভ
54433 নূয-ই- োন্নোত
মভোোঃ আব্দুর নরর
মভোিোোঃ পন রোতুন মনিো
54434 এ. এভ. োভীভ আমভদ তুনন মভোোঃ নুরুর আনভন মখ
োনদো মফিভ
54435 োনফকুন্নোোয
এভ. োভসুনিন
মভোেমদো মফিভ
54436 তন্মে চক্রফতী
বীভ চক্রফতী
দূিোি চক্রফতী
54437 মভোোঃ আনযপ মোমন
আব্দুর খোমরে
আশ্রোনেন মনো
54438 শেদ েোন ভ ময ো
শেদ আমভদ ময ো
শেদো োযবীন সুরতোনো
54439 মভোোঃ মভ ফোহুর ইরোভ
মভোোঃ মযোজুর ইরোভ
ভঞ্জুআযো খোতুন
54440 নযেো মভোোঃ আনযনের ইরোভ
মভোোঃ নদুর ইরোভ
নভম শেদো আঞ্জুভোন আযো মফিভ
54441 মভোোঃ ভোবুফ োোন
নূরুর ইরোভ
োনো ফোনু
54442 নোঈমুর আমনোেোয
ইেফোর আমনোেোয তনরভ
ভন নি ো মফিভ
54443 মভোোঃ ইভযোন মোমন
মভোোঃ ওেোম দ আরী
মভোিোোঃ ভনযেভ মফিভ
54444 তুনোনজ্জনো নফনমত ভোবুফ
ভোবুফয যভোন
ীভো ভোবুফ
54445 েো ী যোনেফ ম োফোমেয
েো ী যোনেফ ম োফোমেয
োনভভো নোযীন
54446 খোনদ োতুর ফোোয
মভোোঃ মনেোমুর ফোোয
মযোেোনো োযবীন
54447 মুনরভো
মভোোঃ আোঃ োনভদ
আমনোেোযো
54448 মিোরোভ যনভ
আব্দুর েোমদয যদোয
নূয োোন মফিভ
54449 মভোোঃ ো োোন
মভোোঃ আক্কোি আরী
োভসুন নোোয
54450 মভোোঃ েোভোর নভেো
মভোোঃ িোমদে নভেো
মমরনো মফিভ
54451 নফনৄর ফোফ
মুযরী মভোন ফোফ
দুরোরী যোনী ফোফ
54452 আমনোেোয মোমন
মৃত দনফয উনিন
আনিেো খোতুন
54453 মী োমন্ড
দোনন্দ োমন্ড
ভেনো যোনী োমন্ড
54454 প্রদী কুভোয ভিো
নপ্রেদী চন্দ্র ভিো
েন্ত্রী যোনী ভিো
54455 মভোোঃ আনযপ উল্লো
মভোোঃ রুহুর আনভন
মপোরী মফিভ
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20/10/1988
01/01/1989
10/06/1990
15/07/1987
22/12/1988
05/11/1991
04/01/1987
31/12/1991
31/10/1991
24/01/1988
19/06/1990
22/02/1991
25/09/1989
25/12/1989
18/06/1990
08/12/1987
31/12/1988
31/07/1985
20/07/1990
10/06/1989
04/04/1988
21/02/1990
14/08/1992
25/08/1991
30/12/1990
03/01/1987
01/06/1991
01/06/1989
01/01/1990
07/01/1988
27/12/1992
20/06/1988
05/09/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54456 মভোোঃ ভোসুভ মোমন

24/04/1989

54457

15/11/1988

54458
54459
54460
54461
54462
54463
54464
54465
54466
54467
54468
54469
54470
54471
54472
54473
54474
54475
54476
54477
54478
54479
54480
54481
54482
54483
54484
54485
54486
54487
54488

মভোোঃ নুরুন নফী
পোমতভো মফিভ
মভোোঃ োনপজুয যভোন
মভোোঃ িপপোয আরী িো ী
মভোমভনো খোতুন
মভৌসুভী মোমন
আনভয মোমন
ম নভন নোোয
মভোোঃ যোমদ মোমন খোন
মভোোঃ আওরোদ মোমন খোন
নযনো মফিভ
আ মভযী আ ীভ
মভোোঃ আমনোেোরুর আ ীভ
নফরনে মফিভ
মভৌনভতো মচৌদৄযী
ননযঞ্জন মচৌদৄযী
ননন িভো মচৌদৄযী
যোমদুর ইরোভ যোনো
মভোোঃ মিোরোভ যব্বোনী
মভোিোোঃ যোমপ ো খোতুন
মুোম্মদ োনিবুর ে মচৌদৄযী
এ. মে. প লুর ে
ভোমরেো আক্তোয
ম নযন আক্তোয
মভোোঃ আোঃ যোজ্জোে
আঞ্জু মফিভ
মভোোঃ বুযোন উনিন নেদোয
মভোোঃ আব্দুয যভোন নেদোয
মখোমদ ো মফিভ
মভোোম্মদ আপ োর মোমন োঠোন মভোোম্মদ আব্দুর ভনতন োঠোন
ভভতো মফিভ
নো নভন নোোয
মভোোঃ ফযেত আরী
ভোম দো মফিভ
সুভোইেো েফীয
রনতনের েফীয
আমনোেোযো খোনভ
মভোোঃ নপকুজ্জোভোন
মভোোঃ নদুজ্জোভোন
যোনদো মফিভ
আফদুয যনভ নভেো
আফদুয যনদ খোরোী
োোনোযো মফিভ
নুযোত োফীন
মভোোঃ নুরুর আভীন
নুরুন্নোোয মফিভ
মভোোঃ েোভরুর োিোন
মভোোঃ আনভরুর ে
পোমতভো খোতুন
মখ োরোউনিন
মখ েোভরুজ্জোভোন
মযোমেেো মফিভ
মভোিোোঃ তোননেো আেতোয
মভোোঃ োনপজুয যভোন
মভোিোোঃ মফদো মফিভ
সুভন ফড়ুেো
ফোদর েোনন্ত ফড়ুেো
রুোরী ফড়ুেো
মভোোঃ আনেউজ্জোভোন
মভোোঃ পোমেেউজ্জোভোন
ভোোবুফো োভোন
মপযমদৌী আেতোয
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
ম নভন খোনভ
চন্দনো যোনী
অননর কুভোয নফশ্বো
মফরেো যোনী
প্রদী কুভোয যোে
প্রোন্ত কুভোয যোে
প্রনতবো যোনী যোে
মে. এভ. আোদুজ্জোভোন
আব্দুর ভনভন খোন
পোমতভো মফিভ
মভোস্তোনপজুয যভোন
নুরুর ইরোভ
ভমনোেোযো মফিভ
ময চন্দ্র নং
মদমফন্দ্র নোথ নং
নচন্তো যোনী
মুোম্মদ মুস্তোনপজুয যভোন
মুোম্মদ মভো োমম্মর ে
সুনপেো মফিভ
আযজুভোনআযো
আমে আমভদ
েননুয মফিভ
আর ভোমুন যেোয
মভোোঃ ভনভন যেোয
ভনন ো মফিভ
ভো োরুর ইরোভ
আব্দুয যোজ্জোে
ভোম দো
মভোোঃ েনফয মোমন োনো
মভোোঃ উমভদ আরী োনো
আমরেো নফনফ
মভোোঃ ভোমুনুয ময ো
মভোোঃ আবুর মোমন যদোয
সুনপেো খোনভ
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30/09/1988
04/10/1991
11/07/1990
25/11/1989
27/01/1988
15/01/1990
10/10/1991
07/05/1988
01/09/1989
05/02/1988
30/11/1989
30/12/1990
30/06/1988
07/12/1991
02/03/1991
01/01/1990
15/01/1990
05/03/1989
27/05/1991
01/11/1989
05/12/1988
29/09/1989
22/02/1990
10/10/1988
10/08/1989
08/01/1987
25/11/1990
10/12/1987
05/04/1989
19/07/1989
01/09/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54489 আব্দু োরোভ খোন

20/12/1990

54490

21/09/1988

54491
54492
54493
54494
54495
54496
54497
54498
54499
54500
54501
54502
54503
54504
54505
54506
54507
54508
54509
54510
54511
54512
54513
54514
54515
54516
54517
54518
54519
54520
54521

ইউসুপ আরী খোন
যোোমুন মফিভ
োপনযন খোন
আ োয খোন
তোমযো মফিভ
মভোোম্মদ আনযনের ইরোভ
মভোোম্মদ নযনের ইরোভ
োযনবন আক্তোয
োন্নোতুর মপযমদৌ
মভোোঃ নরেোেত আরী
নদররুফো খোনভ
মভোোঃ আবু নোঈভ
মভোোঃ মভোেমরসুয যভোন
োননো নফনফ
মভোোঃ ভনতেোয যভোন
মভোোঃ প লুর ে
মভোিোোঃ মভমযন মনিো
মিোরোভ ইপমতখোয
মিোরোভ নেফনযেো
োনভদো মফিভ
এ. এভ. আনপকুয আর আভীন মভোোঃ আেফয মোমন
নভম মযোন নো আেতোয
মভোোঃ মোমেফ আেতোয
মভোোঃ োননপ
আরভতো
মভোোঃ োনদসুয যভোন
মভোোঃ ভনতেোয যভোন
মভমরুমন্নিো
মভোোঃ আর োনোত
আব্দুর আরীভ
মযোেোনো আরীভ
েোভোর মোোইন
যনপকুর ইরোভ
োনযপো আক্তোয
োোনোযো সুনভ
এ. এভ. োভোর
মপযমদৌ আযো
োোবুিীন
ভোনন আরী
আমরেো খোতুন
মভোোঃ নরুর ইরোভ
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
োননো খোতুন
রূে দত্ত
মৃত ীতো নোথ দত্ত
আযনত যোনী দত্ত
মভোোঃ মভমদী োোন
মভোোঃ আব্দু োভোদ মখ
আ মভযী খোতুন
মভোোঃ োরোউিীন ফোপ্পী
মভোোঃ আফদুর আন মভোোোঃ োনো
োযবীনোর মোমন
মভোোঃ মতৌনপে এরোী
আপ
োপো মফিভ
আর আনভন
আপ োর মোমন
োপো মফিভ
আোদুজ্জোভোন
আব্দুর ওেোমদ
পোমতভো খোতুন
সুভোইেো নো
মভোোঃ আব্দুর েোইয়ুভ আ োদ
নো ভো আক্তোয
মভোোঃ আল পোযোফী
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
মভোোঃ যোনদো যভোন
ফনভ মপযমদৌী
এ এন এভ নিেোউিীন
মোমন আযো রোবরী
যোন েো সুরতোনো
মভোোঃ োমদ আরী
যোনভো খোতুন
মুন্সী োনবুর ইরোভ
মুন্সী নযোজুর ইরোভ
আনখ োযবীন
মভোোঃ আ োত আরী
ইেোকুফ আরী
নয োন মনিো
যওনূর ে
মখোযমদ আরভ
মযোমেেো মফিভ
আর-আনভন
আেযোভ নভেো
নযপো
মভোিোোঃ োভীভো নোযীন
মভোোঃ মোযোফ মোমন
নোনভো মফিভ
মভোোঃ নযউর ইরোভ
মভোোঃ ভনন আনর
মভোোোঃ নখনো মফিভ
ফোমেন দুয যভোন আেন্দ
পোরুে আেন
মনো আক্তোয
মভোোঃ মভোমেত উনিন ম োেোিিোয মভোোঃ ভেবুর মোমন ম োেোিিোয
সুনপেো মফিভ
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10/10/1989
07/11/1992
10/07/1988
15/04/1988
05/10/1989
30/12/1992
30/12/1988
16/09/1992
12/11/1988
28/10/1989
05/12/1989
07/12/1988
15/08/1988
10/11/1988
01/12/1989
৩১/১২/১৯৯১
15/02/1988
15/06/1988
25/09/1988
05/01/1988
31/08/1992
30/04/1989
03/01/1989
02/05/1988
29/12/1988
31/12/1988
10/01/1990
10/04/1990
21/11/1989
01/01/1993
27/12/1986

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54522 মভোোঃ মু োমম্মর মোোইন
54523 মভোোঃ ডরোয উিীন
54524 ভোনে ো খোতুন
54525 এ এভ এন েোনদয
54526 যনফউর আউেোর
54527 োথ ি যো দো
54528 োমরহ্ আেযোভ আেন্দ
54529 খোমরকু - োভোন
54530 নদররুফো োমদেো আেতোয
শুেতোযো
54531 মভোোঃ আনিোয আরী
54532 মভোিোোঃ ম বুমন্নিো ইরোভ
54533 আব্দুর েনযভ
54534 মভোনোনব্বয ম োোন
54535 মভোোঃ নরুর ইরোভ
54536 মভোোঃ ভোসুদুর আরভ
54537 ইনত মদফনোথ
54538 তোহ্নভনো মভোস্তপো েননেো
54539 মভোোঃ মতৌনদুর েনযভ
54540 মভোোম্মদ পমে আোম্মদ
54541 মভোোঃ নরুর ইরোভ
54542 ফনয আমম্মদ
54543 মভোোঃ িোনোউল্লোহ্
54544 আমনোেোয মোমন পযোদ
54545 মভোোঃ ভোমুন নভেো
54546 আেো ননিেো নীো
54547 মভোোঃ মুনপকুয যভোন
54548 উমম্ম োনী ীযো
54549 পন রোতুন ননিো
54550 নযফী যেোয ম্পো
54551 োনভভো ইেোনভন
54552 মভোোঃ োনেয মোমন
54553 মভোোঃ নন নভেো
54554 মভোোঃ ভোসুদুয যভোন

মভোোঃ ইউনুি নভেো
ভনযেভ আক্তোয
মভোোঃ োইদুয যভোন
মভোোোঃ নউরী মফিভ
এ মে এভ আব্দুয যনদ নভঞো
ভমনোেোযো
মৃত আব্দুর েোমদয
রোর বোনু
মভোোম্মদ উরযো
মুেছুদো মফিভ
ফোবুর চন্দ্র দো
নভনু যোনী দো
মোোইন উনিন আেন্দ
হুযো খোতুন
মভোোঃ আইয়ুফ আরী
োমযো খোতুন
নপকুয যভোন
আনভনো আেতোয নভনু
মভোোঃ ইনমিয আরী
মভোোোঃ মফরোতন
মভোোঃ হুরুর ইরোভ
মভোিোোঃ আেনরভো খোতুন
খনফয উনিন
ভরো মফিভ
মভোোঃ আবু েোউিোয
ভোদৄযী েোউিোয
মভোোঃ আোঃ নরর নভঞো
আমরেো মফিভ
মভোোঃ ভমদ আরী
উমম্ম োপো
মিৌয ননতোই মদফনোথ
খুকু মদফনোথ
এভ ন মভোস্তপো
মুনোতুর মেোফযো
মভোোঃ ন ন্নোতুর েনযভ
আমনোেোযো মফিভ
মভোোম্মদ নপে আোম্মদ
লুৎনপেোযো মফিভ
মৃত েো ী মভোোঃ আরী োেদোয
মপযমদৌী মফিভ
ভভতো উনিন
যোনদো মফিভ
মভোোঃ নোনয উনিন
োমপ ো মফিভ
আবু শেদ
নোনিভো আক্তোয
মভোোঃ আপ োর মোমন
মভোোোঃ তোনরভো মফিভ
মভোোঃ মভোেমদ আরী
নূয োোন মফিভ
মভ য মভোোঃ মুন বুয যভোন (অফোঃ)
আপমযো ো মফিভ
আব্দুর োই
ভভতো মফিভ
মভোোঃ ননিে পযো ী
মপযমদৌন মফিভ
মৃত সুো চন্দ্র যেোয
িন্দো নফশ্বো
মভোোঃ আব্দু িোত্তোয
োনফনো ইেোনভন
মভোোঃ আোঃ ব্বোয যেোয
রোর বোনু
মভোোঃ োরুন নভেো
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আ োোয আরী
মভোিোোঃ মভনযনো মফিভ
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17/01/1988
15/06/1993
01/01/1988
29/11/1987
03/06/1987
21/10/1987
20/11/1989
18/06/1987
13/03/1988
05/05/1987
30/06/1990
28/11/1990
13/12/1988
01/05/1988
12/01/1990
05/02/1987
14/06/1993
30/12/1991
01/01/1990
01/01/1989
12/10/1987
01/11/1990
13/08/1988
01/05/1985
01/02/1990
11/12/1990
01/06/1989
21/12/1992
01/01/1992
05/01/1993
06/09/1991
26/09/1989
25/01/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54555 মভোোঃ নযটন তোলুেদোয
54556 ভোসুভ আোভদ ফোবু
54557 মভোোঃ োপয ইেফোর েফীয
54558 দুরোর েোনন্ত মদ
54559 মভোোম্মদ আবু োনোত
54560 মভোিোোঃ ফনভ মভোস্তোযী
54561 মভোোঃ রুস্তভ আরী
54562 মোননেো ভভতো
54563 ভীয মভোোম্মদ োভীভ
54564 ইভযোন
54565 যনেবুর ইরোভ
54566 আবু যোেোন
54567 নেন চন্দ্র েভিেোয
54568 সুনপ্রে মদফনোথ
54569 োম দোতুয যভোন
54570 পেোর আমভদ
54571 তোনভনো খোনরদ
54572 মভোোঃ আনযনেজ্জোভোন
54573

োন্নোতুর মপযমদৌ নভতু

54574 মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
54575 মভোোঃ োমেভ আর ফোোয
54576 মযখো োযবীন
54577 মভোোম্মদ পনযদ উনিন খোন
54578

োন্নোতআযো

54579 মনোভোন মভোল্লো
54580 মভোোঃ আব্দু োরোভ
54581 ন রুর ইরোভ
54582 মভোোঃ োমযোেোয মোমন
54583 মভোোঃ এেযোমুর আ ভ
54584 পোমতভো নুযোত
54585 ভোনেো ভনজুয
54586 যোনদুর োোন
54587 মভোোঃ আনযনের ইরোভ

মভোোঃ যন উনিন তোলুেদোয
নফউটি আক্তোয
এমেএভ ময োউর েনযভ
আভো আেতোয
োইনের ইরোভ
মভোিোোঃ োভসুন্নোোয মফিভ
সুমলন চন্দ্র মদ
ম যোনত যোনী মদ
ূঁ ো
মভোোম্মদ আবু নিয ভঞ
নদররুফো আক্তোয
মভোোঃ োঈদুয যভোন
মভোিোোঃ ম োৎস্দো মফিভ
মভোোঃ প লুর ে
ভযহুভো রূবোন মফিভ
আবুর েোরোভ আ োদ
নেোযী মফিভ
ভীয মভোোযপ মোমন
োমযো মফিভ
আব্দুর েনযভ
োনরভো
মভোোঃ িোমদে
নো ভো মফিভ
মভোোঃ শতেবুয যভোন
মভোিোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
ংেয চন্দ্র েভিেোয
বোযতী যোনী েভিেোয
সুধীয চন্দ্র মদফনোথ
প্রনতভো যোনী মদফী
মভোোম্মদ প লুয যভোন
লুৎপো যভোন
মভোোঃ আপ োর মোমন খোন
মভোোোঃ যোনদো খোনভ
মভোোঃ খোনরদ উভয
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আমভদ আরী নফশ্বো
যোনদো সুরতোনো
মভোোঃ মভোমেজ্জিীন আমভদ
োম দো োযবীন
মভোোঃ নিেো উিীন
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
মভোোঃ নযোজুর ে
মভোিোোঃ আক্তোরুন মনিো
আব্দুর আন
যনভো মফিভ
মভোোম্মদ মুিমর উনিন খোন
ভোমুদো মফিভ
মভোোঃ োরোর উিীন
নযনো আক্তোয
মনিোয উনিন
পোমতভো খোতুন
মভোোঃ মোরোেভোন মোোইন
0
মভোেমিদ
োনপেো
মভোোঃ আব্দু োভোদ
োোনোযো আনভ
মভোোঃ ভমে উনিন
মভোিোোঃ মযন েো মফিভ
মিোরোভ ভনউনিন
তোনভনো মফিভ
মভোোঃ ভনজুয আমভদ
মভোোম্মৎ নুরুর নোোয মফিভ
আবু ইউসুপ
নুয োোন
মভোোঃ তোজুর ইরোভ
োোনোযো মফিভ
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16/10/1988
01/07/1990
14/12/2016
05/03/1987
05/02/1990
13/12/1987
01/11/1991
08/09/1987
11/01/1989
18/01/1991
04/04/1988
12/07/1986
05/07/1988
15/02/1991
29/11/1991
15/06/1994
25/01/1988
20/11/1991
30/12/1993
12/04/1988
১/১/১৯৮৬
28/02/1990
0৮/07/1993
22/01/1990
01/11/1987
15/07/1987
17/03/1989
19/02/1986
05/01/1988
18/09/1988
08/11/1989
01/01/1990
27/07/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54588 োনভেো সুরতোনো
54589 আেনরভো োোন
54590 আিভো সুরতোনো
54591 োজ্জোদুর ইরোভ
54592 মভোিোোঃ পোমতো মচৌদৄযী
54593 উমম্ম েোউোয মোননেো
54594 তভোর আমভদ
54595 ন রুর ইরোভ
54596 ভোয োনো োযভীন
54597 মভোোঃ ভোবুবুয যভোন খোন
54598 োনদেো আপমযো
54599 তোভোন্নো আপমযো ো
54600 ঈনতো নোনযন োন্নোত
54601 ভোহ্মুদো আক্তোয
54602 আোঃ িোরোভ
54603 মভোোঃ নো মুর মোোইন
54604 মভোিোোঃ তনভেো সুরতোনো
54605 মভোোঃ ভোবুবুয যভোন
54606 মভোোঃ আনতে োমযোেোয
54607 পোয োনো মুকুর অনথ ি
54608 োয োভ আযফী
54609 আম্মোতুর অমনোভ
54610 মভোোঃ মতৌনদুর ইরোভ
54611 নপ্রন্সফোড়ড়
54612 নফএভ েোভরুজ্জোভোন (ফোেোরুর)
54613 নোঈভো খোনভ
54614 মভোোঃ ভোসুভ ময ো
54615 মভোোঃ নোনিয উনিন
54616 মভোোঃ মভোস্তপো েোভোর
54617 ম োফোমেয মোমন
54618 মভোোঃ যোনপ ইরোভ
54619 মভোোঃ আপ োলুয যভোন
54620 নতীভো োরফী

ডোোঃ এ মে এভ সুরতোন আহ্মভদ
নো ভো আমভদ
মভোোঃ োোন আরী
নভম ভমনোেোযো োোন
মভোোঃ প লুয যভোন
োোনোযো যভোন
আব্দুর ফোমযে
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ ভোদ মচৌদৄযী
মভোিোোঃ োনরভো মফিভ
মভোোঃ োোন আরী
মপযমদৌী োোন
মভোোঃ আপিোয উিীন মভোরযো
যওন আযো মফিভ
মভোোঃ মভোমেতউনিন
যোনভো মফিভ
আব্দুয যফ
মযমফেো খোনভ
মভোোঃ আব্দুর আউেোর খোন
নভম পোমতভো খোতুন
মভোোঃ োমনোেোয মোমন
ননযন আক্তোয
নরুর ে যেোয
শেদো লুৎপো মফিভ
মভোোঃ আবুর খোমেয
নোনযন আক্তোয
োোন ভোমুদ
োযবীন আক্তোয
আোঃ ভন দ
পোনতভো
মভোোঃ মফদ আরী
মভোোোঃ নোন নি ো মফিভ
মভোোঃ িোইনের ইরোভ
মভোিোোঃ ভোেছুদো মফিভ
মভোোঃ দোউদ হুোইন
মভোিোোঃ েো রমযখো
মভোোঃ আব্দুর ওোফ
মপযমদৌ আখতোয
মভোোঃ মভো োোরুর ে
ভোেসুদো ে
মভোোঃ মোরোেভোন মোমন
আনযপো খোতুন
মৃত খোেরুর আনোভ
মুননযো আনোভ
মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন মখ
মপোরী মফিভ
মডনবড ফোড়ড়
(প্রেোত) ভভতো ফোড়ড়
মভোোঃ আোঃ োত্তোয নফশ্বো
আনখযন মনিো
মভোোঃ আিয আরী
নেযেোন আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর ভোমরে
যনভো মফিভ
মভোোঃ চোন নভেো
মভোিোোঃ যোনদো মফিভ
মভোোঃ মুনসুয আরী
মভোোোঃ ভমভনো মফিভ
আবু োপয মভোোঃ োমরহ্
যওন আযো োযবীন
মভোোঃ নযনের ইরোভ
মভোিোোঃ মযো ী
মভোোঃ ইনি আরী
মভোিোোঃ মপযমদৌী আযো মফিভ
মভোোঃ অনদ নভেো
মনরনো আক্তোয ফোনু
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15/09/1991
26/02/1988
27/12/1982
01/07/1988
27/12/1992
21/09/1988
11/08/1989
02/01/1988
01/01/1990
05/08/1990
01/06/1991
25/08/1988
10/10/1989
11/05/1989
05/07/1990
18/09/1988
31/12/1989
15/12/1990
08/12/1989
21/12/1991
27/10/1988
25/11/1986
15/03/1989
30/12/1990
12/04/1987
30/12/1992
01/08/1989
22/09/1988
20/08/1991
15/12/1992
19/02/1992
10/10/1989
10/11/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54621 মভোোঃ আন জুয যভোন
54622 মভোোঃ ওেোম দ আরী খোন
54623 েোওোয আহ্মভদ ভু্ইেো
54624 পোয োনো ইেোভীন
54625 ভননযো ভভতো সুযবী
54626 মভোিোোঃ নূয-ই-তোনীভ
54627 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন খোন
54628 প্রোন্ত কুভোয যোে
54629 মভোোঃ কুতুফ উনিন োমযী
54630 মভোোঃ মভোোযযপ মোোইন
54631 যোমফেো সুরতোনো
54632 ভোবুফো সুরতোনো ননভ
54633 মভোোঃ োমদে আরী
54634 মভোোঃ যোন বুর ইরোভ
54635 মভোোম্মদ আমনোেোয মোমন
54636 োইনেনিন আমভদ
54637 আব্দুর োনরভ
54638 নফউটি যোনী যেোয
54639 মভোোঃ মোমর যোনো
54640 আবুর েোরোভ খোন
54641 মখ মভমদী োোন
54642 জুমের যোনো
54643 মভোোঃ নমুর যোনো
54644 মভোোঃ োনেয মোমন রস্কয
54645 মোোইন মভোোম্মদ নপমযো
54646 োযোফোন তহুযো
54647 যো শ্রী যোনী ফসুনীেো
54648 ভোভোেো যোে
54649 নমুর দো
54650 মভোোঃ োনেমুর ইরোভ
54651 সু ে ফকী
54652 মভোোঃ আোনুজ্জোভোন
54653 োনফো আক্তোয স্বোতী

মভোোঃ আব্দুর ভন দ
ভোন দো
মভোোঃ নরেোেত আরী খোন
ওেোনরেো খোতুন
মভোোঃ নদুর ে ভইেো
মভোোোঃ মনরনো আক্তোয
মভোোঃ প লুয যভোন
ভোমুদো যভোন
োভছুর ে
পোমতভো আক্তোয
মভোোঃ আ িোয আরী
নভম পন রোতুন মনিো
মভোোঃ আননসুয যভোন খোন
পনযদো ইেোনভন
মিোোর চন্দ্র যোে
মৌদো যোনী যোে
মভোোঃ আব্দু োভোদ ভন্ডর
মভোমনো মফিভ
নোনিয আম্মদ
মিোরনোোয মফিভ
মভোোঃ রুহুর আভীন
পোমতভো আক্তোয
আব্দুর ভনতন
ভোমুদো খোতুন
মভোোঃ মোমন আরী
যোমফেো মফিভ
মভোোঃ আইয়ুফ আরী
আঞ্জুেোযো খোতুন
মভোোম্মদ নিেোউনিন
মভোমরভো মফিভ
ভননয আমভদ
নখনো মফিভ
মরোর উনিন
োোতুন মফিভ
নদ্বম ন্দ্রনোথ যেোয
েল্পনো যোনী
মভোোঃ য ফ আরী ফোি
মভোিোোঃ হুযো খোতুন
দনফযউনিন খোন
োময োন
মখ োনভরুর ইরোভ
মভোিোোঃ যওোনআযো
আব্দুর িনেয
নযনো মফিভ
মভোোঃ ভোোভ মখ
মভোিোোঃ যোনভো মফিভ
ভন ফয রস্কয
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আবুর মভোন্নোপ
মভোিোোঃ পনযদো মফিভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
োম দো মফিভ
নমতন্দ্র নোথ ফসুনীেো
ফোন্তী যোনী ফসুনীেো
অননর চন্দ্র যোে
ফোনন্ত যোনী
নযভর দো
আযতী দো
মিোরোভ নেফনযেো
োনরভো মফিভ
ননভির ফকী
নফতো যোনী
মভোোঃ আব্দুর ভোমরে
মোমন আযো
মভোোঃ মদোমেত মোমন আখন
পোমতভো মফিভ
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15/02/1988
05/12/1987
23/06/1989
10/02/1987
11/12/1990
20/04/1987
29/01/1988
10/09/1988
28/02/1988
01/01/1989
01/10/1988
20/08/1987
14/06/1989
08/02/1987
12/11/1986
25/11/1987
12/08/1991
05/06/1988
18/11/1986
20/12/1987
04/01/1987
23/01/1989
16/04/1990
05/10/1987
09/09/1989
05/06/1987
21/09/1987
13/03/1989
10/12/1991
28/12/1991
16/12/1988
09/12/1988
06/08/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54654

মভোোঃ নোনদমুর ইরোভ

54655 চন্দন নফশ্বো
54656 ফোবুর চন্দ্র যোে
54657 মভোোম্মদ ন রুর ইরোভ
54658 মভোোঃ আযোনের ভোেলুেোত
54659 ভনমতোল চন্দ্র দো
54660 মভোোঃ মভ ফোহুর ইরোভ
54661 আবু ফেয ননিেী
54662 মভোোঃ ভোবুবুর ইরোভ
54663 মভোোঃ মভোযিোনরন
54664 এনোমুর ে
54665 মভোিোোঃ পনযদো সুরতোনো
54666 োনেো মদফী
54667 তোনন মুর ইরোভ
54668 মভোোঃ আপোকুয যভোন
54669 মভোোঃ োনেয নভেো
54670 মভোোম্মদ োোদোৎ খোন
54671 োেরো সুরতোনো
54672 োযনভন সুরতোনো
54673 মুনক্ত খোতুন
54674 মদমরোেোয হুোইন
54675 রুমফর আমভদ
54676 মভোোঃ নযনের ইরোভ
54677 নভ োনুয যভোন ভঞ্জুয
54678 নো নীন নোোয
54679 আনযনেজ্জোভোন
54680 খুযনদো আপনযন
54681

োন্নোতুন আযো

54682 মভোোঃ ইেফোর মোমন
54683 ন রুর ইরোভ
54684 এ এভ োনফবুল্লো ফোোয
54685 নদো েয
54686 নভ োনুয যভোন

মৃত মভোোঃ ভোই উনিন
নখনো আক্তোয
অন ত নফশ্বো
আযতী যোনী নফশ্বো
মিোোর চন্দ্র যোে
যত্নো যোনী যোে
মভোোম্মদ আবুর খোমেয নভন
নভম োভছুন্নোোয মফিভ
মভোোঃ ইযোইর প্রোং
আেনরভো খোতুন
ভণীন্দ্র চন্দ্র দো
সুরক্ষী যোনী দো
মৃত. আেফয আরী
নূরুমন্নিো মফিভ
আোঃ ফোমযে নভঞো
যোন েো মফিভ
মভোোঃ যোেোন আরী
মভোোোঃ সুরতোনো আখতোয
মভোোঃ আন জুর মোমন
মভোোোঃ নেযো মফিভ
আমেন উিীন
েগুন
মভোোঃ প রোয যভোন
মভোিোোঃ আনপেো মফিভ
ময চন্দ্র নোথ
অচ িনো যোনী মদফী
আনভনুর ইরোভ
তোনভনো ইরোভ
মৃত. খনরলুয যভোন
িোমরো মফওেো
আব্দুর আউেোর
যোনফেো মফিভ
মভোোম্মদ আ িয আরী খোন
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ আরভ যদোয
যত্নো খোতুন
মভোোঃ ীদুল্লো
নূয পোমতভো
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
যোমদো মফিভ
আনিোয আরী মখ
নোযিী সুরতোনো
আব্দু োভোদ নভেো
মযোমেেো মফিভ
আব্দুর জুব্বোয
সুনপেো
প্রমপয ডো: এভ.এ যভোন
নূযন নোোয মফিভ
মভোোঃ ফদয উনিন
আনিেো খোতুন
আব্দুর েোমদয ,
মফিভ
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
নভম মোমন আযো মফিভ
আবুর ফোোয আ োদ
তোনভনো মফিভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
সুনপেো খোতুন
ফদয উনিন
েনযভন ননেো
এ.এভ োনপজুয যভোন
িোনফকুন নোোয মফিভ
োধন চন্দ্র েয
আযতী েয
মভোোঃ দোনু নভেো
নদমরোআযো মফিভ
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15/02/1990
02/01/1989
30/11/1982
16/02/1986
05/04/1989
28/12/1982
09/10/1989
01/12/1988
01/07/1989
31/12/1990
31/12/1989
05/06/1991
16/06/1990
12/12/1989
26/06/1990
10/10/1988
25/0৬/1989
25/05/1991
05/07/1988
17/01/1987
20/12/1991
15/12/1990
05/03/1988
14/01/1989
30/05/1990
োনফদো

11/04/1987
19/11/1988
10/12/1991
10/08/1990
24/09/1993
07/04/1990
29/12/1993
09/11/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54687 মভোোঃ ইফনুর আমফদীন
54688 মভোোঃ মভমদী োোন
54689 আমনোেোয মোমন
54690 মরীনো আক্তোয
54691 মভোোঃ ভোসুদ যোনো
54692 মভোোঃ ফোোরুর ইরোভ
54693 নূয-এ-আরভ
54694 মখ মোমর যোনো
54695 নুযোত তোননভ
54696 মভোোঃ নিেো উিীন
54697 মভোোঃ মভমদী োোন
54698 মভোোঃ মুনক্তেোয মোমন
54699 মভোোঃ আনযনেয যভোন নমুর
54700 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
54701 মভোোঃ পোনভদ-আর-পোনযদ
54702 মনরনো আেতোয
54703 োননুয ইরোভ
54704 নৄমন িন্দু যোে
54705 মভোোঃ পখরুর আরভ
54706 মভোোঃ ভনউর আরভ
54707 পোযোনো হুোইন সুভী
54708 মভোোঃ যীনের ইরোভ
54709 মভোোঃ ো আরভ
54710 আবু োপয মভোোঃ োমর
54711 মভোোঃ আযোনের ে
54712 মভোোঃ আবু েোউোয
54713 মভোোঃ নো মুর ইরোভ
54714 মভোস্তোনপজুয যভোন
54715 উমম্ম োনন
54716 মভোোঃ এখরো উিীন
54717 পোয োনো আপমযো
54718 মভোোঃ মভো োমম্মর মোমন
54719 উত্তভ কুভোয নফশ্বো

মৃত. েনুর আমফদীন
আনিেো খোতুন
মভোোঃ মভোপোজ্জর মোমন
মভোিোোঃ মনো আক্তোয
আনর আ িয
যোনফেো খোতুন
আব্দুয যোজ্জোে
নযন েো মফিভ
মভোোঃ োোফ উনিন
মভোিোোঃ আপমযো ো খোতুন
মভোোঃ দনরর উিীন মভোল্যো
োমফদো মফিভ
আব্দু োত্তোয ভন্ডর
ঝযনো োযবীন
ভযহুভ মভোস্তোইন মখ
িনেনো মফিভ
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
মভোিোোঃ ভনযেভ খোতুন
নফী মোমন
পোমতভো মফিভ
ভযহুভ মভোেমিদ আরী
মভোিোোঃ নভরো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োত্তোয
মভোিোোঃ নপমযো ো খোতুন
মভোোঃ আেোয আরী
আেনুন্নোোয
মভোোঃ আব্দুর আউেোর
মভোিোোঃ ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
সুরতোনো মফিভ
মভোোঃ নপকুর আোন
পেজুনো মফিভ
আোঃ ফোমযে
নুয োোন আক্তোয
সুোন্ত কুভোয যোে
দুরোরী যোে
মভোোঃ মখোযমদ আরভ
মখোমদ ো আরভ
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
তনভনো ভোন্নোন
মভোোঃ মভোেোমজ্জভ মোমন
মপোরী মফিভ
মভোোঃ আব্দু োরোভ
যীপো মফিভ
মভোোঃ তমিয উনিন
মভোিোোঃ মোনেনো খোতুমন
মভোোম্মদ ভনতউয যভোন
মনরনো আক্তোয
মভোোঃ মুননয উিীন
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আবু ফেয ননিে
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভনতন
নেোযো মফিভ
ভনন খোন
খোনদ ো মফিভ
মভোজ্জোমম্মর মোমন
নযনো মপযমদৌন
মভোোঃ ইউনুি আরী
মভোিোোঃ োীদো খোতুন
আব্দুর ভোমরে
যওন আযো মফিভ
মভোোঃ মোযোপ ভনল্লে
আমরেো মফিভ
তন কুভোয নফশ্বো
ন্ধ্যো যোনী নফশ্বো
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10/12/1990
01/09/1990
20/08/1988
30/09/1990
11/12/1990
01/06/1990
20/11/1990
12/08/1987
01/02/1989
01/12/1987
15/06/1990
26/07/1৯৮৯
15/09/1991
17/02/1987
06/04/1991
25/01/1990
25/06/1988
22/06/1991
02/01/1987
06/06/1991
25/09/1988
06/01/1991
01/01/1989
01/09/1988
04/11/1989
28/11/1989
08/09/1987
04/03/1993
29/01/1990
28/11/1989
01/01/1991
01/01/1990
20/11/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54720 মভোোঃ োনদুর ইরোভ
54721 মভোোঃ মোোি মোমন
54722 মভযো যদোয
54723 ইনতেো ভোমুদ
54724 ভনতউয যভোন
54725 মভোোঃ মফরোর মোমন যনন
54726 আবু নোনদ
54727 মভোোঃ তোনবীয আমভদ তুলোয
54728 মভোিোোঃ োম দো োযবীন
54729 মভোোঃ োনযনের ইরোভ
54730 মভোিোোঃ েোভরুন্নোোয খোতুন
54731 মভোোঃ খোন োোন আরী
54732 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
54733 নল্পী দো
54734 নোন মুন নোোয
54735 মভোোঃ মুযোদুর ইরোভ
54736 োওন যোে
54737 নো মুোদোত
54738 মভোোঃ আশ্রোনের ইরোভ
54739 মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
54740 নেদোয ন রুর ইরোভ
54741 মভোোঃ ন েোউয যভোন
54742 েোভরুজ্জোভোন
54743 মভোোঃ নুরুজ্জোভোন
54744 ম বুন মনিো
54745 সুন ত কুভোয দো
54746 মভোোঃ ভোসুদুর ে
54747 ইউনুি নফী
54748 মভোোঃ আনযনেয যভোন
54749 এভ,এভ ভনন
54750 মভোোঃ মভোীন আরভ
54751 মভোোঃ মনিোরুর ইরোভ
54752 মভোোঃ সুরতোন ভোমুদ

মভোোঃ নুরুর ে
মভোিোোঃ ম োনো মফিভ
ইভোইর মোমন
োননুয মফিভ
আনভয যদোয
দুরোরী মফিভ
ওফোেদুর ে
নউনর মফিভ
ভন ফয যভোন
মুনিদো মফিভ
মৃত. আব্দুর িনেয নভেো
যনভো মফিভ
আফদুর ভন দ
মপযমদৌন মফিভ
মভোোঃ ভেবুর মোমন যেোয
মভোিোোঃ ইমভতোযো মফিভ
মভোোঃ সু ো উমিৌরো
মভোিোোঃ োোনোযো োযবীন
মৃত. আনভয মোমন
মভোিোোঃ সুনপেো খোতুন
মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
মভোিোোঃ োনো োযবীন
মভোোঃ ইনি আরী খোন
ম োস্দো মফিভ
মভোোঃ আমখয আরী
মভোিোোঃ েমভরো খোতুন
নযভর দো
িোেো দো
মভোোঃ নোন মুিীন
তোননেো মফিভ
মভোোঃ যোমদ আরী মখ
ভন নি ো
মন্তোল কুভোয যোে
মযফো যোে
মভোোঃ আরোউিীন
মভোিোোঃ োনদো খোতুন
মভোোম্মদ ওেোনদ
তোমযো মফিভ
মভোোঃ আননিোয যভোন ো
মভোিোোঃ ভোমুদো মফিভ
নেদোয মভোোযে মোোইন
মনরনো মফিভ
এভ.এ ভোন্নোন
নখনো মফিভ
ভেবুরোয যভোন
েভরো মফিভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
ননলুপো আক্তোয
মভোোঃ মভো োমম্মর মোমন মফরোর
পন রোতুন মনিো
যোমফন্দ্র কুভোয দো
মৃত. েোনন ফোরো দো
মভোোঃ নূরুর ে
োভীভো নোিনযন
েনোর আমফদীন
যোমরো মফিভ
মভোোঃ ো আরভ
কুশুভ মফিভ
আবুর েোমভ
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আবু োইদ
মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যনভ
যওন আযো মফিভ
মভোোঃ আমক্কর আরী
সুযোইেো মফিভ
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19/03/1990
21/04/1987
13/09/1988
08/01/1988
01/01/1989
10/02/1991
06/11/1990
23/03/1989
13/03/1989
17/08/1989
০6/10/1989
02/08/1986
1/1/0001
03/08/1990
01/01/1992
15/02/1989
30/04/1987
10/08/1987
10/02/1988
11/02/1990
07/01/1991
01/12/1992
18/10/1990
01/11/1989
০১/07/1988
01/01/1989
23/06/1988
07/01/1989
06/03/1990
25/02/1991
03/01/1990
31/12/1988
03/01/19৮8

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54753 মু োনদুর ইরোভ
54754 যোমফেো খোতুন যোনী
54755 মভোোঃ ফোবুর আেতোয
54756 মভোোঃ োোন পোরুে
54757 ফনয
54758 মদফপ্রোদ যোে
54759 নযভো খোতুন
54760 যীপোতুনননো ম যোনত
54761 মভোোঃ আরভ োওরোদোয
54762 যোমধ শ্যোভ দো
54763 মভোোম্মদ নোনয উনিন
54764 আবু ফেয নিনিে
54765 োইনের ইরোভ
54766 অনবন ৎ মচৌদৄযী
54767 মভোোঃ নোনেোন ফোদো নোনদ
54768 ভোনযেো আক্তোয নূনৄয
54769 নযভর যোে তোলুেদোয
54770 মোরোেভোন
54771 যো ীফ চোেভো
54772 ননিকুয যভোন
54773 মভোোঃ োযমব আরভ
54774 মভোোঃ োইনের ইরোভ
54775 কৃোভে চোেভো
54776 মভোোঃ আর ভোমুন
54777 আইনযন সুরতোনো
54778 মোননেো তোনীভ
54779 অনচন্তয কুভোয ভিো
54780 মভোোঃ নোনদ োোন
54781  ীফ কুভোয ভিো
54782 আব্দুল্লো আর েোউোয
54783 মভোোঃ োনদ েনফয
54784 মভোোঃ আ োদ মোমন
54785 মভোোঃ যোমর ভোমুদ

ননব্বয আমভদ
তোনন দো আক্তোয
মুন বুয যভোন
ভভতো খোনভ
মভোোঃ আবুর মোমন
োমেদো খোতুন
মভোোঃ ভনতউয যভোন
মভোিোোঃ পোমতভো মফিভ
োরোভ খোন
মভোোোঃ তোন েো মফিভ
রুনদো যোে
নতো যোে
ময োউর েনযভ
ভভতো েনযভ
মভোোম্মদ নপকুর ইরোভ
ননলুপোয ইেোনভন
মভোোঃ মুনছুয আরী োওরোদোয
মভোোোঃ পনযদো মফিভ
দেোর নয দো
ধনফতী যোনী দো
মভোোম্মদ োরুন-অয-যনদ
নো ভো মফিভ
মভোোঃ ইউনুি
মভোোোঃ যোমফেো
মভোোঃ ইনি নভেো
োোনোযো মফিভ
মৃত. িদী মচৌদৄযী
োধনো যোনী মচৌদৄযী
মভোোঃ ভন বুয যোভোন
মভোিোোঃ নূয োোন মফিভ টুরটুরী
মভোোঃ যোোত ভইূঁ েো
মনরনো আক্তোয
স্কীেি সুমফন্দু যোে তোলুেদোয
ঝুভো যোে তোলুেদোয
োননপ যদোয
আমখযন মনিো
ংে যতন চোেভো
নণ িমদফী চোেভো
োননপ যদোয
আমখযন মনিো
মভোোঃোহ্ আরভ
নভনো োযবীন আরভ
মৃত. নিনিে আমভদ
মুত. োমনোেোযো মফিভ
লুম্বোচ্ছো ভনন চোেভো
নচেোনৄনদ চোেভো
মভোোঃ আোঃ যনভ
নূযন্নোোয
োঈদ আোমম্মদ
ম নভন আোমম্মদ
মতোপোমের আমভদ
েোভরুন নোোয
অভর কুভোয ভিো
উনভিরো যোণী ভিো
মভোোঃ আব্দুয ভনতন
আঞ্জুভোন খোতুন
সুোন্ত কুভোয ভিো
ননভতো যোনী ভিো
মভোোম্মদ ো োোন
পন রোতুন মনিো মফিভ
আব্দু িোরোভ মভোল্লযো
ম োনো মফিভ
মভোোঃ েনোর আমফদীন
নুয োোন মফিভ
মভোোঃ ইেফোর মোমন
আমভনো খোতুন
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01/10/1988
30/04/1991
08/04/1987
02/01/1989
02/01/1988
13/05/1987
07/01/1990
31/12/1990
01/06/1992
07/06/1987
01/02/1991
26/10/1990
17/05/1987
02/01/1989
27/01/1990
17/05/1991
01/01/1990
12/01/1990
28/08/1983
03/01/1990
20/07/1989
21/08/1989
20/09/1987
30/12/1989
05/01/1989
02/03/1988
31/12/1988
17/12/1990
31/12/1990
30/12/1989
13/10/1987
01/04/1989
10/01/1992

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54786 মভোোঃ মোরোেভোন মোমন
54787 োননুয যভোন
54788 মচৌদৄযী আনভনো োযবীন
54789 ভোমুন-অয-যনদ
54790 এ,নফ,এভ োইনের ইরোভ
54791 পোযোনো আক্তোয
54792 ননস্বি ি ইরোভ
54793 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
54794 ননযঞ্জন যোে
54795 মভোোঃ োোনুজ্জোভোন
54796 হুভোয়ুন আভদ
54797 মভোোঃ মভোতোমরফ মোমন
54798 ভননযো আক্তোয
54799 মভোোঃ মতৌনদুর ইরোভ
54800 োধন কুভোয ম োল
54801 নউরী আক্তোয
54802 নমুর েোনন্ত দো
54803 মভোোম্মদ োখোওেোত মোমন
54804 মভোোঃ োমদুর ইরোভ
54805 নেোন্দোয আরী
54806 পোযোনো ইেোনভন
54807 মভোোঃ যোনপউর ইরোভ
54808 মভোোঃ োোদোত মোমন
54809 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
54810 মভোোঃ োনদুয ইরোভ
54811 মভোোঃ নদুর ইরোভ
54812 মে.এভ.োনপজুয যভোন
54813 রুনফেো আক্তোয
54814 নোনদুর োোন তরুন
54815 মভোোঃ হুভোয়ুন েনফয
54816 আবু োঈদ ভইঁেো যনফন
54817 মভোোম্মদ ন রোনী
54818 মভোোঃ ভোোবুফ আরভ

মভোোঃ োমতভ আরী
রূ োন মফিভ
আব্দুর োনভদ
নুয োোন
মভোোঃ আমনোেোয মোমন মচৌদৄযী
ভোমুদো আক্তোয োোন
আব্দুর োনরভ পনেয
ভোম দো
মভোোঃ নভয উিীন
মভোিোোঃ আঞ্জুভোন আযো
মভোোঃ আবুর মোমন
ভোেসুদো মফিভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ ইভোইর মোমন ভনল্লে
মযোমেেো ইভোইর
যনে রোর যোে
নুনন ফোরো যোে
মভোোঃ মতোতো নভেো
নোনিভো খোতুন
োইদুয যভোন
পনযদো মফিভ
মভোোঃ আনভয আরী
মভোিোোঃ তহুযো মফিভ
মভোোঃ মভোন্তো আরী
োমযো মফিভ
মভোোঃ মভো োপপয যভোন
আমেো মফিভ
যনফন্দ্র নোথ ম োল
মযখো ম োল
মভোোঃ আরভিীয
ভনযেভ মফিভ
সুবোল চন্দ্র দো
নফ রী যোনী দো
মভোোম্মদ আমনোেোয মোমন
োম যো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর নরর যেোয
মভোিোোঃ মযন েো মফিভ
নযো খনরপো
জুমরখো
মভোোঃ আেযোভ মোমন
পোয োনো ইেোনভন
মভোোঃ ভভতো নভেো
মভোিোোঃ িোমরো মফিভ
মভোোঃ আতোোয যোড়ী
মভোোোঃ সুনপেো মফিভ
মৃতোঃ মভোোঃ োোদোত মোমন
আমরেো মফিভ
োনপ উিীন
ম বুন আযো
মভোোঃ নরেোেত আরী যদোয
োনদো মফিভ
মে.এভ.ন রুর ইরোভ
োনপ ো খোতুন
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
নফরনে ইরোভ
মভোোঃ আবু তোমরফ
িোমেভো মফিভ
মভোোঃ আপো উনিন
মভোিোোঃ মখোমদ ো খোতুন
মভোোঃ োইপ উনিন ভইূঁ েো
পনযদো ইেোনভন
আব্দুর ভোন্নোন
ভমনোেোযো মফিভ
নোনয উনিন আোমভদ
মভোিোোঃ ভন নি ো খোতুন
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10/01/1987
15/10/1990
01/01/1988
10/09/1988
25/05/1987
01/04/1990
02/07/1989
31/12/1986
21/02/1987
10/02/1989
31/12/1992
16/09/1991
20/11/1991
10/02/1987
01/02/1987
18/11/1987
25/12/1990
01/02/1990
16/01/1989
01/01/1989
01/01/1991
25/10/1990
19/04/1990
08/04/1990
31/12/1990
10/05/1988
10/01/1990
14/08/1987
01/03/1988
10/02/1988
27/12/1990
31/03/1991
25/05/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54819 মভোোঃ আব্দুর েনযভ
54820 প্রফীয নফশ্বো
54821 নফি সূিধয
54822 মভোোঃ আনে মৃদু
54823 মভোোঃ ভনউনিন
54824 মভোোঃ োখোওেোত মোমন
54825 মিোোর চন্দ্র
54826 েো র ভন্ডর
54827 মভোোঃ নভ োনুয যভোন নন োভ
54828 মভোোঃ ফনদউজ্জোভোন
54829 মুমিদো আখতোয
54830 মভোোঃ মভমদী োোন
54831 মভোোঃ আনভরুর ইরোভ
54832 মভোোঃ ময োউর েনযভ
54833 প্রেো চন্দ্র যেোয
54834 নখনো আক্তোয
54835 সুরতোনো আক্তোয
54836 এ.এ.এভ.ননিকুয যভোন
54837 মভোোঃ মফরোর
54838 মভোিোোঃ োননো োযবীন
54839 আর েোওিোয আভদ ইেফোর
54840 মভোোঃ ভোবুফ তোলুেদোয
54841 মভোোঃ নোঈভ
54842 মভোোঃ োজ্জোদুর আেতোয
54843 মভোোঃ মভমদী োোন
54844 মভোোঃ উজ্জর নভেো
54845 মভোোঃ ভোোবুফ আরভ
54846 মভোোঃ ো আরভ
54847 মভোোঃ আনভয মোমন
54848 মভোোঃ আর-ভোমুন
54849

োোঙ্গীয ননিেী

54850 আনযপো সুরতোনো
54851 যনফউর ইরোভ

মভোোঃ আব্দু নদ
মভোিোোঃ যোমফেো খোতুন
কৃষ্ণেোন্ত নফশ্বো
মমোভনত নফশ্বো
আশুমতোল সূিধয
যনতেো যোনী সূিধয
মভোোঃ আোঃ দোইেোন
ভন নি ো মফিভ
ম ফোউর ে
মিমরোেোযো মফিভ
মভোোঃ ভ নুয যভোন
আভো যভোন
সুমফোধ চন্দ্র যেোয
নীরো যোনী
যনঞ্জত ভন্ডর
আো যোনী ভন্ডর
মভোোঃ ন তু নভেো
মনো মফিভ
নূয মভোোম্মদ খোনরপো
রুনফেো মফিভ
নভ োি আব্দুর ফোেী
মফিভ মযন েো
মভোোঃ আরী েদয
মভোিো: গুরোন আযো খোতুন
মভোোঃ মিোোর মফোযী
নো ভো মফিভ
ধননবুল্লো
ননপ োন মফিভ
নযভর চন্দ্র যেোয
ফোনীভনত যোনী যেোয
আব্দুর োনরভ নভেো
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ মোনো নভেো
আনখ তোযো
মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
োভছুন নোোয
মভোোঃ আব্দুয যভোন মখোন্দেোয
মনো মফিভ
মভোোঃ নূরুর ে
মভোিোোঃ োমযো ফোনু
মভোোঃ আব্দুয যউপ প্রধোন
মভোিোোঃ েোওিোযো মফিভ
আোঃ মভোতোমরফ তোলুেদোয
নভম খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ আরী আ িয
োনরভো মফিভ
মভোোঃ ইনি আরী
নো মুন নোোয
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
মভোিোোঃ নোনিভো খোতুন
মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
মভোিোোঃ আমভনো মফিভ
মভোোঃ নরেোেত আরী
কুরছুভ নোোয
মভোোঃ আব্দুর েদ্দুি প্রোভোননে
িোমযো মফিভ
মভোোঃ আব্দু মোফোন প্রোং
মভোোঃ নোনিভো খোতুন
মভোোঃ মভো োমম্মর মোমন
মভোিোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
আব্দুর খোি
োোনোযো মফিভ
আফদুর ভনতন ভইঁেো
োোনো মফিভ
আব্দুর নরর
হুযো
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14/02/1988
05/10/1988
01/04/1991
20/10/1991
01/01/1992
20/11/1987
25/05/1987
06/07/1989
10/12/1989
16/08/1987
20/12/1986
15/08/1989
31/12/1987
15/02/1988
16/04/1989
12/05/1989
06/02/1989
30/08/1988
15/01/1988
21/04/1989
07/10/1989
05/12/2016
11/11/1989
10/10/1988
11/06/1990
20/04/1990
10/10/1988
22/06/1988
05/12/1988
15/10/1988
23/11/1991
04/04/1989
30/11/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54852 যনন ত ভরদোয
54853 মভোোঃ ইনরেো মোমন
54854 োভসুন নোোয
54855 তোনভনো আক্তোয নভনর
54856 োনন রো সুরতোনো ন ননেো
54857 ধনমদফ
54858 মভোোঃ ো োোন আরী
54859 মভোোঃ নিেো উনিন
54860 মভোোঃ োোনুজ্জোভোন
54861 োনপউজ্জোভোন
54862 যঞ্জন কুভোয দো
54863 মভোোঃ ময ো-ই-যোেোন
54864 মভোোঃ মনরভ ময ো
54865 মভোোঃ ইভযোন মোমন
54866 আমনোেোয মোমন
54867 যো ীফ আোনুর ে
54868 মপযমদৌ যভোন
54869 মভোোঃ এভযোন আরী
54870 পোরুে আমম্মদ
54871 মে,এভ, োনদুর আরভ
54872 মভোোঃ ওেোমেসুরুনী
54873 মভোোঃ তনযকুর ইরোভ
54874 মভোোঃ নরটন ম োভোিোয
54875 মখ মদোমেতুর ইরোভ
54876 অনবন ৎ মোিোয
54877 মভোোঃ নরুর ইরোভ
54878 মভ ফোহ্ উিীন
54879 মভোোঃ ভোমুদ োোন ফোফয
54880 মভোোঃ আফদুল্লো আর-ভোমুন
54881 যোমনুজ্জোভোন
54882 মভোমভনো মফিভ
54883 মভোোঃ  ীফ োোন
54884 মুনপেো পোয োনো

ন মতন্দ্রনোথ ভরদোয
নভযো যোনী ভরদোয
মভোোঃ ভনতউয যভোন
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আফদুর মভোতোনরফ
নোনিভো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর আউেোর
নেোযো মফিভ
খোেরুর আরভ
তো মেযোতুন মনিো
মযন্দ্রনোথ যোে
নেরতো যোনী যোে
মভোোঃ ভোবুফোয যভোন
েনফ ফোনু
মভোোম্মদ আরী
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ মভোোযযপ মোমন
মভোিোোঃ মোমন আযো মফিভ
প মর যভোন
মভোিোোঃ িোনফনো ইেোনভন
অতুর চন্দ্র দো
সুনচিো যোনী
আব্দুর ওেোোফ
মভোিোোঃ নো ভো মফিভ
মভোোঃ নপকুর ইরোভ
তনভনো মফিভ
মভোোঃ মফরোমেত মোমন
মযোনোযো মফিভ
েোরোভ নভেো
আমনোেোযো মফিভ
ভনপর ে
োনফফো ফোনু
আ: িোত্তোয
মপময ো মফিভ
মভোোঃ ো োোন আরী
মভোিোোঃ োরুর মফিভ
মভোোঃ প য আরী
আপমযো ো খোনভ
মভোোঃ আব্দুয যনদ খাঁন
আনযপো খোনভ
মভোোঃ ওেোমদ
পোনভো মফিভ
মভোোঃ োভোর উনিন
মভোমভনো খোতুন
মভোোঃ ভন দ ম োভোিোয
মভোোোঃ মযোমেেো মফিভ
মখ নযোজুর ইরোভ
মখ নযো নযোজুর
সুীর মোিোয
নঞ্চতো যোনী মোিোয
মভোোঃ আননছুয যভোন
মভোিোোঃ নউরী খোতুন
আফদু সুকুয
ভভতো মফিভ
মভোোঃ ফ লুয যভোন
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আফদুর ে
আিভো মফিভ
মভোোঃ ময োউর ে
মভোিোোঃ মোমন আযো মফিভ
মভোফোযে মোমন
নফরনে আযো মফিভ
মৃতোঃ নদুল্লো
মভোিোোঃ মযমনো
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
শেদো ইেযোমুন্নোোয
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02/01/1987
25/11/1989
15/11/1991
19/09/1988
20/10/1990
18/06/1988
01/01/1992
10/08/1990
19/11/1988
18/02/1987
01/04/1989
09/02/1989
06/06/1990
10/01/1991
11/03/1990
25/01/1988
01/01/1990
31/12/1991
15/05/1987
27/12/1990
24/11/1988
28/03/1993
09/09/1992
27/01/1991
15/11/1989
13/11/1989
07/05/1989
01/01/1986
21/08/1988
27/06/1987
30/12/1987
10/03/1988
30/12/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54885 মভোোঃ খোমরদ ইব্রোীভ
54886 মভোোোঃ োনদো সুরতোনো
54887 মভোোম্মদ ইেফোর মোোইন
54888 মভোোঃ োইনের ইরোভ
54889 মভোোঃ ভনউয যভোন
54890 মভোস্তোনপজুয যভোন ভোছুভ
54891 মভোোঃ খোেরুজ্জোভোন
54892 মুমে কুভোয েোশ্যী
54893 ভোবুফ োোন
54894 মভোোঃ তোনবীয আরী পনেয
54895 ভয েীত্তিনীেো
54896 মভোোঃ ভইনুর ইরোভ
54897 মভোিোোঃ মোনোরী খোতুন
54898 মভোোঃ োভীমুর োোন
54899 দীংেয মদফ
54900 আপোনো োন্নোত
54901 মভোোঃ ন েো উনিন
54902 মভোোঃ মভোন আরী যেোয
54903 মখ ওেোনদ জুফোমেয োনের
54904

েন্ত মবৌনভে

54905 রো আচোর্য্ি
54906 প্রীনত কুভোয োর
54907 যো ন যোে
54908 পযরুখ আভদ
54909 মভোোঃ ভোমুন অয যনদ
54910 মভোোঃ আরভিীয মোমন
54911 মুোম্মদ আনযনেয যভোন োীন
54912 রুভোনো সুরতোনো
54913 নফষ্ণু নযন যোে
54914 মভোোঃ জুর ে
54915 মভোিোোঃ োন্নোতুর মপযমদৌ
54916 ইভদোদুর ইরোভ
54917 ইযোত োোন ঈনতো

মভোোঃ আখতোরুজ্জোভোন
মযৌন আযো মফিভ
মভোোঃ ভন বুয যভোন ভু্াূঁইেো
মভোোোঃ ননলুপো মফিভ
মভোোম্মদ ো আরভ
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ইোে আরী ম োেোিিোয
মভোিোোঃ ভনযেভ খোতুন
মৃতোঃ মভোোঃ মরোর উনিন
নো মুন নোোয
মভোোঃ ভনপ উনিন
ভনদনো খোতুন
মভোোঃ আভ োদ মোমন
মখোমদ ো মফিভ
মৌমভন কুভোয েোশ্যী
অঞ্জনো যোনী েোশ্যী
মভোোঃ রুস্তভ আনর
সুনপেো খোতুন
মভোোঃ আযোপ আরী পনেয
মভোিোোঃ আনেো োযবীন
কৃষ্ণ েীত্তিনীেো
েল্যোনী েীত্তিনীেো
মভোোঃ ইনরেো মোমন
মপৌন েো ইনরেো
মভোোঃ নপকুয যভোন (যমিটি)
যনদো নফনফ
মভোোঃ োনভদুর ে
মভোিোোঃ আনন যো খোতুন
ি মদফ
দূিোদো
যঞ্জনো যোনী মদফ
এ.মে.এভ-আফদুয যফ খোন
মভমরুন মনো
োপয আোম্মদ
িোমরো মফিভ
মভোোঃ োোফ উনিন
কুরপন মফিভ
এভ.এভ মুনজুয েোমদয
োনপেো েোমদয চম্পো
নৃমন্দ্র চন্দ্র মবৌনভে
ভঞ্জু যোনী মবৌনভে
Agit Acharjee
Bijaya Rani Acharjee
নযমভোন োর
অরুন ফোরো োর
যোভোনন্দ যোে
মযখো যোে
মৃতোঃ আব্দুর রনতপ
মভোিোোঃ মপযমদৌী মফিভ
আোঃ েোমদয ভোতোব্বয
োমরো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর ভন দ
মভোিোোঃ যোন েো খোতুন
মুোম্মদ ভনতউয যভোন
োম যো যভোন
ময োউর েনযভ তোলুেদোয
যনভো মফিভ
ফীমযন্দ্র নোথ যোে
সুখ যোনী যোে
মভোোঃ আনভনুয যভোন
মভোিোোঃ নযনো খোতুন
মভোোঃ আ ভর ে
মভোিোোঃ যোন েো মফিভ
মখ আনপর উিীন
যোনরো খোতুন
এইচ.এভ.এ আরভ
ভোমুদো আরভ
Page 149 of 467

27/10/1987
12/10/1991
02/01/1990
01/11/1988
21/02/1989
24/05/1988
30/10/1989
04/12/1987
19/12/1990
22/08/1988
10/12/1988
08/02/1987
06/04/1990
04/05/1987
20/10/1987
23/04/1991
06/04/1989
15/07/1987
30/11/1989
05/07/1989
21/12/1987
19/04/1988
07/08/1989
01/10/1992
01/11/1987
31/08/1987
12/10/2016
01/01/1988
05/08/1987
12/02/1989
06/10/1989
13/08/1989
15/03/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54918 দীনর কুভোয দো

10/08/1987

54919

01/10/1987

54920
54921
54922
54923
54924
54925
54926
54927
54928
54929
54930
54931
54932
54933
54934
54935
54936
54937
54938
54939
54940
54941
54942
54943
54944
54945
54946
54947
54948
54949
54950

মৃতোঃ শুেচাঁদ দো
মৃতোঃ খুেী দোী
মভোোঃ আনতকুর ইরোভ
মভোোঃ আনভয উল্লো
আনজুভোনোযো মফিভ
োনফফো নূয
আোদুজ্জোভোন আকুঞ্জী
োীনো খোতুন
োম যো নওযীন
মৃতোঃ মভোোঃ আমনোেোরুর ইরোভ
নপমযো ো ইরোভ
োইমুন ম যীন ননো
যদোয মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
মফিভ েোভরুমন্নিো আ োদ
মভোোঃ োনদুর ইরোভ
আব্দুর যনদ নফশ্বো
রনতপো খোতুন
নূনৄয যোনী ফীয
ফোদর চন্দ্র ফীয
েল্পনো যোনী ফীয
নফধোন কুভোয নভি
নফমফে যঞ্জন নভি
নতরীভো যোনী নভি
মভোোঃ ইেোনভন রুমফর
মভোোঃ আবুর েোরোভ
নোনিভো মফিভ
সুভন কুভোয নফশ্বো
মিৌযোঙ্গ নফশ্বো
নদোরী নফশ্বো
মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোমুন
মভোোঃ মভোেমরিোয যভোন
মভোিোোঃ যওনোযো মফিভ
আবুর েোরোভ
ইেোকুফ মখ
ভেনের মফিভ
মভোোঃ োইনের ইরোভ
মভোোঃ ভনউিীন
েনফ খোতুন
মভোোঃ ইভযোন মোমন
মভোোঃ আবুর েোইউভ
শেদো পোমতভো মফিভ
োওরোদোয আফদুর েোইয়ূযভ তুভোন মভোোঃ আফদুর েনযভ োওরোদোয
নোনভো মফিভ
মভোমিদো আক্তোয নভনভ
মভোোঃ সুরতোন মোমন
নোিনযন আক্তোয
মভোোঃ ফদরুর আরভ
নুরুর আরভ
নফউটি আক্তোয
আইয়ুফ মোমন
মখোযমদ আরভ
যোন েো খোতুন
মভোোঃ মু োনদুয যভোন
মভোোঃ নওময ভইূঁ েো
আঞ্জুেোযো মফিভ
মভোোঃ যোনদুর ইরোভ
মভোোঃ আব্দুর ভোমরে
মভোিোোঃ োোনোযো খোতুন
এভ.এ আর ভোমুন
মৃত মভোদোমচ্ছয মোমন
োমরো খোতুন
মুোম্মদ োনদুর ইরোভ
মুোম্মদ ইেোকুফ আরী
োোন আযো মফিভ
মভোোঃ আবু োভো
মভোোঃ আব্দুর েনযভ
মভোিোোঃ োমযো মফিভ
ম ন নফশ্বো
মৃত নভরন নফশ্বো
মৃত োনেো নফশ্বো
মযোভোনো োযভীন
মৃত মভোোঃ আফদুর োই খোন
োরভো মফিভ
মভোোঃ োনন দুয যভোন
মভোোঃ আ োোয আরী ভন্ডর
মনরনো মফিভ
মভোোঃআর-আনভন
োোন আনর
মেোননুয মফিভ
মভোোঃ মভোক্তোরুর ইরোভ
মভোোঃ নফোফ আরী
মৃতোঃমুক্তো ফোনু
মভোিোোঃ নো নীন সুরতোনো
মভোোঃ আনভন আোদুল্লো
মভোিোোঃ খোেরুন নোোয
প্রফোর যোে
স্বন কুভোয যোে
িীতো যোে
োইনেল্লো
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
মপযমদৌন মফিভ
মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
মৃতোঃ আমম্মদ মোমন
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মখ নোনবদ োোন শুব
মভোোম্মোদ আরী মখ
ম যোস্দো খোতুন
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15/05/1990
28/01/1987
17/09/1989
21/09/1990
10/06/1989
20/12/1988
07/09/1990
20/05/1990
31/12/1987
19/04/1987
15/07/1987
01/03/1988
01/01/1991
31/12/1988
08/07/1991
24/10/1987
01/01/1992
18/11/1987
15/10/1987
01/07/1993
12/10/1991
30/11/1990
13/03/1990
19/12/1992
10/12/1990
08/10/1989
18/10/1989
19/09/1990
22/05/1991
1/1/0001
08/09/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54951 মুোম্মদ আব্দুল্লো আর ভোমুন
54952 মভোোঃ োননপ খোন
54953 নফপ্লফ ভন্ডর
54954 মভোোঃ হুভোয়ুন যীদ
54955 মভোোঃ োভীভ ময ো
54956 ো আরভ
54957 আব্দুল্লো আর ভোউদ
54958 নুময আরভ
54959 ননিয সুরতোনো
54960 মভোোঃ নো মুর যদোয
54961 আব্দুল্লো আর পোোদ
54962 মভোোঃ নযনের ইরোভ
54963 মভোোঃ ময োউর েনযভ সুভন
54964 আমেো আক্তোয
54965 মভোোঃ যোনদুর োোন
54966 োপ্পু োো
54967 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
54968 মভোোঃ যোন বুর ইরোভ
54969 মোোি ভো নত
54970 মভোোঃ ভন বুয যভোন
54971 উত্তভ কুভোয ভন্ডর
54972 ভনন আরী
54973 মভোোঃ আব্দুর ভোমরে
54974 মভোোঃ তুলোয যভোন
54975 মভমদী োভমো
54976 োজ্জোত মোমন
54977 নযন আমভদ
54978 তোননেো আক্তোয
54979 মভোোম্মদ খোেরুর ইরোভ
54980 নপকুর ইযোভ
54981 মুোম্মদ োনেয মোমন
54982 মভোোঃ মদোমেতুল্লো
54983 অনভত কুভোয মোিোয

ভনপজুর ে
োমেযো মফিভ
মভোোঃ আনত উল্লো খোন
িোমরো মফিভ
নফভর কৃষ্ণ ভন্ডর
ঝণ িো যোনী ভন্ডর
োরুনুয যীদ
নো ভো আেতোয
মৃত মখোদো ফে
মভোিোোঃ োম যো খোতুন
মৃত আব্দুর ভন দ ভোতফয
যোনদো মফিভ
মুোঃ মোযোফ মোোইন
ভমনোেোযো খোতুন
আব্দুর ভোন্নোন নেদোয
োম দো মফিভ
মভোোঃ নফোফ আরী
মভোিোোঃ আেতোয ভোসুদো
মভোোঃ নেো নভেো যদোয
মভোিোোঃ মদোমরনো মফিভ
মভোোঃ ভনউনিন
নো ভো আক্তোয
মভোোঃ সু োফত অাোরী
মভোিোোঃ োনো োযবীন
মভোোঃ মোরোইভোন খোন নযন েো মফিভ
এ. মে. এভ. ইব্রোনভ
োরুর আক্তয
মভোোঃ আব্দুর নরর
ভমনোেোযো খোতুন
নযমতোল কুভোয োো
নখো যোনী োো
মভোোঃ আোদ উল্লো
আমেো আক্তোয
মভোোঃ আন জুয যভোন
নভম ফোোরুন আন
মন্তোল কুভোয ভো নত
েননেো যোনো
নয উনিন মুনন্স
নফউটি মফিভ
নফশ্বনোথ ভন্ডর
নফোনী ভন্ডর
মরোর উনিন
নযনো মফিভ
মভোোঃ এভযোন আরী
মভোোোঃ যোন েো খোতুন
মভোোঃ আন জুয যভোন
োমভনো মফিভ
মখ ীদুল্লো (মৃত)
নপমযো ো খোনভ
মভোোঃ ভোরোর আরী
োনেো খোতুন
মভোোঃ মভো োমম্মর মখ
োরুর মনিো
মভোোঃ আবুর মোমন ভঞো
মভোিোোঃ নফরনেি মফিভ
মভোোঃ খনরলুয যভোন
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোম দ
মনরনো মফিভ
মভোোঃ ভোনেজুর ইরোভ
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আমনোেোরুর ইরোভ
আভো মফিভ
নদে কুভোয মোিোয
দুলুযোনী মোিোয
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01/01/1991
01/09/1991
05/03/1989
01/11/1987
07/09/1988
02/02/1988
01/01/1990
28/01/1987
20/12/1989
15/01/1991
07/10/1989
08/02/1989
01/01/1989
10/03/1989
03/09/1988
30/12/1989
01/01/1993
20/04/1989
03/11/1989
17/01/1988
07/09/1987
10/12/1988
04/03/1987
12/08/1988
30/01/1987
14/07/1988
05/09/1988
04/10/1991
05/01/1988
05/09/1987
01/01/1988
22/11/1987
04/12/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

54984 মভোোঃ তোমযে যভোন
54985 অনভতোব মচৌদৄযী
54986 ন েোউর ে
54987 এ. এভ. োন দ যোেোন
54988 ংেয নফ ে মদওেোন
54989 সুব্রত মফদ
54990 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোমুন
54991 নদরোযো মোমন উনভি
54992 মমোমিশ্বয ভোন্ত
54993 মভোোঃ ভোবুবুয যভোন
54994 নোনপো তোভোন্নোমে দীনো
54995 মভোোঃ োনযেোয আমভদ
54996 মোযোফ মোমন
54997 মভোোঃ োনপজুয যভোন
54998 মভোোঃ োইনের ইরোভ খোন
54999 মভোোঃ োইনেল্যো
55000 মভোোঃ োেোনযেো নভেো
55001 মভোোঃ যোজ্জোে আরী খোন
55002 মভোোঃ রুমফর মোমন
55003 মভোোঃ আনযপ মোমন
55004 ভোমুদুর োোন নোপী
55005 নোিযীন নোোয নূনৄয
55006 মভোোঃ এভযোনুর ইরোভ
55007 োভীভ
55008 নুযোত োনফফ েনফতো
55009 এ.মে. এভ. নপউর আরভ
55010 মুোঃ োোন োনফফ োনন
55011 মভোোঃ জুনোমেদ ভঞো
55012 মভোোম্মদ নভনোজুয যভোন
55013 মভোোঃ আপ োর যীপ
55014 মভোোঃ োভসুমজ্জোো
55015 ইপপোত োোন
55016 আমনোেোরুর ে তোমযে

মভোোঃ ওমেছুয যভোন
ননলুপো ইেোিনভন
হৃদে মচৌদৄযী
আযনত মচৌদৄযী
ইেযোমুর ে
োম দো আক্তোয
মখ আব্দু বুয
নোনভো সুরতোনো
নমণ িন্দু নফেো মদওেোন
রোফনী চোেভো
নবু চন্দ্র মদফ
ধোনো মদফ
মভোোঃ তনদুর ইরোভ
মভোিোোঃ ভোমরেো ফোনু
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
শেদো ম োফোেদো মচৌদৄযী
মফনী ভোধফ ভোন্ত
োনন্ত যোনী ভোন্ত
মভোোঃ োরুন-অয-যনদ
ভোম দো মফিভ
মভোোঃ নুযননফী
নোনিভো নোযীন
মভোোঃ মভোোযযপ মোমন
পোমতভো মফিভ
মৃত উনের উনিন
আমেো খোতুন
মভোোঃ ওেোনভ ইনিন
মভোিোোঃ মযোমেেো মফিভ
মৃত মভোোঃ তনযফত খোন
যোমরো মফিভ
মভোোঃ োনফফোয যভোন
মভোিোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ িনন নভেো
মভোিোোঃ মযন েো মফিভ
মৃত িোনচোয আরী খোন
মভোিোোঃ যনভো মফিভ
মভোোঃ আক্কো আরী
োোনোযো আরী
আোঃ ভন্নোন খোন
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যোনেফ
নোনিি মফিভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ আরোউনিন
যীপো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন যেোয
মভোিোোঃ মপোরী মফিভ
মভোোঃ োনফবুল্লো
নোনিি মফিভ
মভোোঃ ো োোন
সুনপেো মফিভ
মুোঃ োনফবুল্লো
মভোিো নোযনি মফিভ
মভোোঃ আনপয উিীন ভঞো
োমভরো খোতুন
মভোখতোয আভদ
নদরোযো নফনফ
মভোোঃ আব্দুর ভন দ
আক্তযো মফিভ
মভোোঃ আব্দু মোফোন ভন্ডর
নন দো ইেোনভন
নপকুর ইরোভ
োোনোযো মফিভ
এ. টি. এভ. আোদুর ে
োোনুয মফিভ
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15/02/1989
24/12/1991
21/07/1988
28/09/1990
19/08/1992
08/10/1987
17/11/1987
05/08/1991
05/02/1987
03/01/1987
08/10/1988
15/11/1988
01/01/1989
01/01/1988
03/01/1991
18/06/1989
12/10/1989
30/07/1988
21/09/1987
01/07/1990
01/12/1992
10/10/1989
20/12/1987
01/01/1992
09/05/1993
25/02/1987
16/11/1987
07/04/1987
28/03/1988
16/07/1987
06/02/1990
04/04/1991
02/01/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55017 মোযোফ মোমন

মতোপোজ্জর মোমন

55018 ইেোনভন নর ো খোন

আবুর েোরোভ খোন

55019 স্বণ িোরী নফশ্বো

ভদসুদন নফশ্বো
মপোরী নফশ্বো
নযভর েোনন্ত যোে
খুকু যোনী
মভোোঃ িব্দুর মভোল্যো
মভোিোোঃ সূম িফোন নফনফ
মভোোঃ মভোনভন উল্লো
রুনচেো মফিভ
নন ত দত্ত
আযনত দত্ত
মভোোঃ আব্দুর িনেয যদোয
পনযদো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোমভ
মভোিোোঃ নদররুফো আক্তোয
মভোোঃ মরভোন মোমন দ িোয
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আবুর োমভ হুমনেোযো

55020 অনভতোব যোে
55021 এ.এভ. নোনভ
55022 মভোোঃ োরোভত উল্লো
55023 তো দত্ত
55024 মভোোঃ জুফোমেয মোমন
55025 মভোোঃ আপ োর মোমন
55026 মভোোঃ োনদুর ইরোভ
55027 মভোোঃ জুরো উনিন
55028 োনোত োোন
55029 এ. এভ. োইরনের ইরোভ
55030 মভোোঃ আযোপউজ্জোভোন
55031 মভোোঃ ভোসুদ মোমন
55032 মভোোঃ মুকুর মোমন
55033 ননেো আক্তোয
55034 মভোিোোঃ পোযোনো োযনভন
55035 মভোোঃ আব্দুর ভনভন
55036 আমেো আক্তোয রুভনে
55037 মভোোঃ যোনেবুয যভোন
55038 মভোোঃ তোনন দুর ইরোভ
55039 মভোোম্মদ নভনোজুর আমযপীন
55040 মভোোঃ ভোমুন আরী
55041 মভোোঃ ইেফোর মোমন
55042 যনপে আমভদ
55043 এ. এ. এভ. নপমযো েনফয
55044 োনযেোয োোন
55045 মভোোঃ োনেয মোোইন
55046 মভোোঃ এনোমুর ে
55047 ঞ্জে কুভোয নং
55048 নূয উনিন োনদ
55049 ভোননে চন্দ্র যোে‘

মযোমেেো মফিভ
পোযোনো খোন

29/11/1989
11/01/1900
03/04/1987
07/10/1989
26/02/1989
11/11/1987
21/03/1988
25/03/1990
20/12/1989
25/09/1990
09/10/1987

এ. এভ আর োনরভ আ োদী
মৃত জুফোইদো খোতুন
এ. এভ. নদুর ইরোভ
মনরনো ইরোভ
আব্দুর েোরোভ
মনরনো োযবীন
মভোোঃ এফোদুর মভোল্যো
মভোিোোঃ খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ দুদু ভন্ডর
মভোিোোঃ নযনো খোতুন
োভোর উনিন মমনোেোযো মফিভ

28/02/1987

মভোোঃ আমনোেোয মোমন
মভোিোোঃ মযোমেেো খোতুন
মভোোঃ আফদুয যনভ
যোমরো মফিভ
মভোোঃ মভোমেত মোমন োন্নো
ভোম দো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর মিোফ্পোয ো
মভোিোোঃ মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আবুর োনভ
পোমতভো খোতুন
ভোোবুফ উর আরভ
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ এনোমুর ে
মযো রী মফিভ
মৃত োোঙ্গীয মোমন
োনভদো মফিভ
আব্দুর োনভদ
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ োইপর ে
মভোিোোঃ পোমতভো আেতোয
মভোোম্মদ আরী
আপমযো ো োযবীন
মভোোঃ ইরোী যেোনী
মভোিোোঃ ম োমফদো মফিভ
মৃত নন য মোমন
মভোিোোঃ যোমদো মফিভ
চযন কুভোয নং
মধো যোনী
নেভত আরী
োোনোযো মফিভ
রুমন যোনী
ননভতো যোনী

01/11/1992
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24/12/1991
01/08/1990
01/01/1989
15/10/1987
25/02/1987

10/12/1992
13/10/1986
28/10/1989
21/05/1987
30/12/1988
04/11/1987
10/10/1987
13/05/1987
15/04/1988
01/01/1989
15/02/1990
13/07/1989
08/02/1987
17/12/1987
15/12/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55050 নভঠুন চক্রফতী
55051 মভোোঃ মভো োমম্মর মোমন
55052 মভোিোোঃ মভৌসুভী আক্তোয
55053 মভোোঃ োজ্জোদ মোমন
55054 আমভনো আক্তোয
55055 োভীভো আক্তোয
55056 মভোোঃ মযোেোয
55057 পোনভদো োীন
55058 মভোোঃ ইজ্জোজুর
55059 মভোোম্মদ রুফোমেত যীপ
55060 মভোোঃ আরীময ো মোোি
55061 মভোোঃ ফোচ্চু নভেো
55062 েোউিোয োনভদ
55063 অনভত কুভোয দত্ত
55064 মভোোঃ আর আনভন
55065 মফদোীল নফশ্বো
55066 মভোোঃ োভোর মোমন
55067 মভোোঃ আফদুর োনভদ
55068 আবু-আর-আেোয
55069 দুরোর যোে
55070 তোননেো সুরতোনো
55071 োোনো োযবীন রোেী
55072 তোনবীয আমভদ
55073 তোনবীয ভোমুদ
55074 মভোোঃ যনপে আ োদ
55075 মভোোঃ রুহুর আনভন
55076 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন অনু
55077 মভোোঃ নদুর ইরোভ
55078 মভোোঃ নদুল্লো
55079 মভোোঃ আনফদুয যভোন
55080 মভোোঃ ম্রোট মোমন
55081 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
55082 োিয যেোয

কৃষ্ণ চক্রফতী
ননণ িভো চক্রফতী
মৃত মভোোঃ মোমন আরী
সুরতোনো মোমন
মৃত ভেবুর মোন
অাোযোনেন্নোোয মফওেো
োোন আমভদ
ভভতো মফিভ
মভোোম্মদ আউেোর খোন
আনিেো মফিভ
োোন আমভদ
ভভতো মফিভ
ন রুর ইরোভ
নফউটি খোনভ
ভযহুভ মভোোঃ নুরুর আফিোয মচৌদৄযী
যোমদো মফিভ
মভোোঃ ওেোরউর ে
নফউটি মফিভ
মভোোঃ আন জুয যভোন যীপ
মেোননুয মফিভ
মৃত তপনয উিীন
মভোিোোঃ রোইনর মফিভ
মভোোঃ আব্দুর আন নফশ্বো
মভোিোোঃ মযোমেেো খোতুন
অাোবুর মোমন
লুৎপো আক্তোয
ভদৄসুদন দত্ত
ফোনো যোনী দত্ত
মভোোঃ আব্দুয যনদ নফশ্বো
োরভো খোতুন
দুরোর চন্দ্র নফশ্বো
প্রনতভো নফশ্বো
মভোোঃ আবুর েোরোভ মভোল্লো
যোন েো খোতুন
মৃত মভোোম্মদ আরী
োম যো মফিভ
মভোোঃ িোমেদুয ইরোভ
মভোিোোঃ আমযপ মফিভ
োনভনী নেমোয যোে
োনফিী যোনী যোে
ভন ফয যভোন
নদররুফো নোনিি
মৃত আযোপ উনিন আমভদ
িোমরভো মফিভ
এভ. এ. ওেোদুদ
োরনভন সুরতোনো
নয উনিন ভোমুদ
োনো মফিভ
মভোোঃ আয়ুফ মোমন
যোন েো মফিভ
আোমম্মদ আরী
মভোিোোঃ আনম্বেো খোতুন
মভোোঃ ভনন
নভ ফো মফিভ
মভোোঃ আন জুর ে
মভোোোঃ নযীন মফিভ
মভোোঃ আব্দুর কুদ্দু
োম দো মফিভ
মভোোঃ আননসুয যভোন
নদরোযো োযবীন
মভোোঃ মোনো উল্লো
মভোিোোঃ রোরবোনু মফিভ
মভোোঃ ইউছু ভোতুব্বয
আমনোেোযো মফিভ
ভনতরোর যেোয
তুরী যোনী যেোয
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05/10/1987
07/06/1989
01/12/1988
25/05/1987
27/05/1992
06/08/1991
01/03/1990
06/11/1988
10/03/1987
11/02/1991
01/06/1985
27/11/1987
30/06/1988
25/08/1989
06/09/1989
26/09/1991
05/07/1989
08/12/1987
09/01/1987
03/04/1989
20/07/1987
10/09/1987
16/08/1989
19/09/1989
11/10/1990
14/07/1988
22/12/1987
10/09/1989
30/12/1991
16/07/1992
21/08/1987
06/06/1989
20/01/1992

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55083 মভোোঃ মতৌনপ-আর-নোঈভ
55084 ভোসুদ আভদ মচৌদৄযী
55085 মভোোঃ মপোযেোন নভেো
55086 মভোোঃ যওন োনদ প্রধোন
55087 যোমদুর আরভ খোন
55088 েোনন আপোনো
55089 মভোোঃ হু
55090

োতুর ইরোভ

োনেেো সুরতোনো

55091 নেন মদ
55092 মভোিোোঃ গুরনোোয মফিভ
55093 মভোিোোঃ লুফনো ইেোনভন
55094 মভোোঃ মভোেোমজ্জভ মোমন
55095 মভোিোোঃ ম নভন আেতোয
55096 নফশ্বন ত দত্ত
55097 আযজুভো আেতোয
55098 মভোোঃ রুমফর যোনো
55099 আব্দুর ভোন্নোন
55100 মভোোঃ ভোসুদ যোনো
55101 নুযোত োোন মরোো
55102 মভোোঃ পোইরু োোন
55103 নঞ্জত কুভোয সূিধয
55104 আর-ভোমুন
55105 ভোমুদো খোনভ
55106 মভোোঃ নুরুর ইরোভ
55107 মভোোঃ মোোন আবু নোইভ
55108 মভোোঃ যোমদুর ইরোভ
55109 পোয োনো নফথী
55110 নূময পোমতভো
55111 মযোনো আক্তোয
55112 ভীয োনভ আর যো
55113 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
55114 সুনপ্রে যেোয
55115 এনড.আব্দুর েোমদয

মভোোঃ আোফ উর ে
োনপেো খোতুন
নূরুর ে মচৌদৄযী
রনতপো মফিভ মচৌদৄযী
মভোোঃ িোত্তোয নভেো
খোমরদো আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন প্রধোন
রুনফনো মফিভ
খোন আব্দুর ওেদুদ
আমভনো খোতুন
আবুর েোমভ
আভো মফিভ
মভোোঃ মেোযফোন আরী
মভোিোোঃ োনভরো খোতুন
মভোোঃ োেোনযেো
নোনদো মফিভ
িমন চন্দ্র মদ
েল্পনো যোনী মদ
মভোোঃ আোঃ ভোন্নোন যেোয
োমরো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর ম োব্বোয
মভোিোোঃ যওনোযো মফিভ
মভোোঃ মভোোমযপ মোমন
নফরনেি আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর ম োব্বোয
মভোিোোঃ যওন আযো মফিভ
নচত্তযঞ্জন দত্ত
মপোরী দত্ত
মভোোঃ আবুর খোমেয আেন্দ
আঞ্জুেোযো মফিভ
মভোোঃ খোমদমুর ইরোভ
ভোবুফো খোতুন
রোর চাঁন
ঝযনো মফিভ
মভোোঃ আযোপ আরী
মভোোোঃ ভোসুযো মফিভ
ভইেো ভনউনিন
পওন েো খোনভ
মভোোঃ োন্নোন আরী
মভোোোঃ নপমযো ো মফিভ
কৃষ্ণ সূিধয
ম োনো যোনী সূিধয
খনফয উনিন
ভভতো মফিভ
আব্দুয যনপে মৃধো
মেোননুয মফিভ
মভোোঃ ইউনু নভেো
পোমতভো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভনতন
মভোিোোঃ মনরনো খোতুন
মভোোঃ আব্দু মোফোন
মভোিোোঃ ম োমফদো খোতুন
এইচ,এভ,আব্দুর িফ্পোয
োননো
মভোোঃ োনফবুয যভোন
োনন দো যভোন
মৃত মভোোঃ িোরোভত উল্যো
মৃত অনদো মফিভ
ভীয ভোসুদ আরী
নভম োনো মনো
মভোোঃ আনিোয আরী
মভোিোোঃ মযনু ফোনু
নচত্ত যঞ্জন যেোয
প্রবোতী যেোয
ো আবুর োমভ
মভোিোোঃ ফকুর মফিভ
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21/09/1987
11/01/1990
02/12/1990
01/02/1988
02/07/1992
15/12/1990
01/09/1987
05/07/1987
20/09/1990
31/12/1987
06/03/1990
29/10/1991
28/06/1987
31/12/1988
02/03/1989
06/07/1991
30/03/1987
08/06/1988
19/09/1989
30/09/1994
05/04/1991
15/12/1987
12/09/1989
10/08/1991
29/07/1991
30/06/1987
21/04/1990
02/09/1989
04/11/1990
03/09/1990
31/12/1988
31/12/1987
10/02/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55116 নভ োনুয যভোন
55117 মভোোঃ নো মুর ইরোভ
55118 মভোোঃ ময োউর ইরোভ
55119 যোমর নভেো
55120 আযোপ মোমন
55121 মনরনো ওেোম দ
55122 মভোোঃ ইফমন পেোর
55123 ইভনতেো উনিন
55124 ভীয মদফ যোে
55125 ভননেো শুমবচ্ছো যেোয
55126 তোমযকুর ইরোভ
55127 জুরেোয নোইন
55128 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
55129 মভোোঃ নযপ উল্লো
55130 মভোোঃ যীপ ভোমুদ
55131 মভোোঃ ভোইনুর ইরোভ
55132 মভোোঃ নোনদ মোোইন
55133 মভোোঃ যোমোেোন মুযোদ
55134 মভোোঃ ন েোউর ে
55135 ইযোত োোন নমু
55136 মভোোঃ হুভোেন েনফয
55137 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
55138 মভোোঃ োইনের ইরোভ
55139 আবু োোনোত
55140 মভোোঃ মভোেমিদুর মভোনভন
55141 মভোোঃ ইব্রোনভ খনরর
55142 নোনদভ মোমন
55143 ভ.ই.ভ নেেোদ
55144 ননিোয সুরতোনো
55145 োোদোত মোমন
55146 মভোোঃ খোেরুর আরভ খোন
55147 ম নভন নোোয ন
55148 ঞ্জে েোনন্ত তোলুেদোয

ো আরভ
হুযো খোতুন
মভোোঃ রুস্তভ আরী
মভোিোোঃ খোনদ ো মফিভ
মৃতোঃ োোদোৎ আরী
ো যো মফওেো
আতোউয যভোন
যোনী মফিভ
মযত আরী
মভোমভনো খোতুন
আব্দুর ওেোম দ
নূয োোন ওেোম দ
মভোোঃ আবুর েোমভ
মভোোোঃ মযোন নো মফিভ
মভোোঃময োউর েনযভ
মযোমভনো
চীন্দ্র মদফ যোে
সুীরো যোে
িজ্জীফন যেোয
ননন্দতো যেোয
োনেয মোমন
োনদো মফিভ
এ.এভ.আবু োঈদ
ভোছুদো আেতোয
মভোোঃ নদুর ইরোভ
যোমফেো খোতুন
মভোোঃ আফদুর ওেোদুদ
িোমরো মফিভ
মভোোঃ নপকুয যভোন ভইূঁ েো
োযনবন আেতোয
মভোোঃ ো োোন খোন
মভোোোঃ োনদো মফিভ
মভোোঃ দনফরুর ইরোভ
মভোিোোঃ আপমযো ো মফিভ
মভোোঃ ভন ফয ভোদফয
মভোোোঃ যোনভো
নয আোম্মদ
মিমনোেোযো মফিভ
এভ.এভ.মভোস্তোনপজুয যভোন
ভোেো মফিভ
মৃত োভসুনিন
যোনদো মফিভ
মভোোঃ আনভনুয যভোন
রুনোখোতুন
মভোোঃ োো উনিন
োমযিো মফিভ
আব্দুর ওেোদুদ
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ মমেন্দোয আরী
ভন নি ো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোমভ যেোয
মভোিোোঃ োম যো মফিভ
মভোোঃ মভোতোনরফ মোমন
নুয োোন আক্তোয
মভোোঃ ভো োরুর ইরোভ
মভোিোোঃ পনযদো মফিভ
মভোোম্মদ শেদুজ্জোভোন
নূযন্নোোয মফিভ
ভোোবুফ আরভ
োীনো আক্তোয
মভোোঃ োভছুর আরভ খোন
েনফ মফিভ
ভোনেজুয
মভোোোঃ মভোতোোযো ফোনু
সুনীর তোলুেদোয
মযখো যোনী তোলুেদোয
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13/05/1988
16/11/1990
27/08/1992
12/09/1988
04/01/1991
01/02/1989
11/03/1988
01/11/1992
10/10/1991
11/07/1988
16/12/1990
31/10/1992
02/05/1992
01/03/1990
03/01/1989
05/07/1991
01/08/1989
17/12/1988
21/09/1987
29/12/1991
08/10/1988
12/06/1992
08/05/1989
16/01/1991
12/01/1987
20/03/1988
08/10/1990
29/01/1988
10/12/1990
30/10/1989
09/02/1990
01/03/1990
28/06/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55149 সুরতোন ভোমুদ
55150 আব্দু োত্তোয
55151 মভোোঃ পনযদ উিীন
55152 দু েি কুভোয কুন্ডু
55153 োভীভো ইেোনভন
55154 সুফীয চন্দ্র মভোদে
55155 মভোোঃ পেরুর োোন
55156 নভনয েোনন্ত যোে
55157 শেত দো
55158 োীনুর ইরোভ োমটোেোযী
55159 মুোম্মদ আরী আেফয
55160 মভোোম্মদ ফোোউনিন
55161 ভোরুো তোিনরভ
55162 বুরবুর আমভদ
55163 সুভোইেো আপনযন ঝুভো
55164 এ এভ মুনপকুয যভোন
55165 মভোিোোঃ মভৌনযন মভ োনফন
55166 ফনভ মভোস্তোযী
55167 মভোোঃ আফদুর োন্নোন
55168 মভোোঃ মভোস্তোনেভ যভোন
55169 ম্রোট আেোনতু
55170 মভোোঃ োনদ োোন োভোদ
55171 সুেোন্ত ফভিন
55172 মভোোঃ ভনউয যভোন
55173 অচুযত কুভোয িড়োই
55174 ভোমদফ চন্দ্র যোে
55175 মভোোঃ যোনেফ োোন
55176 মভোোঃ আব্দুল্লো-আর-মনরভ
55177 মভোোঃ োননুয যভোন
55178 মভোোঃ ভমনোেোয োোন
55179 ভোবুবুয যভোন
55180 মভোো মযোন নো খোতুন
55181 মভোোঃ রোহু নভেো

আব্দুর আন
উমম্ম কুরসুভ
মৃতোঃ নোনয উনিন
মৃতোঃ আমভনো মফিভ
মভোোঃ িনিয উিীন
োনদো খোতুন
ঠোকুযদো কুন্ডু
োন্তনো যোনী কুন্ডু
খাঁন আনতেোয যভোন
যোনপ ো মফিভ
ধীমযন্দ্র চন্দ্র মভোদে
রক্ষী যোনী মভোদে
মভোোঃ নোনয উনিন
মভোোোঃ পনযদো ইেোনভন
ভমনোযঞ্জন যোে
োধনো যোনী যোে
মমোমি চন্দ্র দো
অন তো যোনী দো
সুরতোন আমভদ োমটোেোযী
মোমন আযো মফিভ
ফ র আমভদ
খুযনদো মফিভ
তোজুর ইরোভ
োোনো মপযমদৌন
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
োনদো মফিভ
মভোোঃ অননুিীন মভোল্লো
নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর রনতপ খোন
নো ভো আক্তোয
মৃতোঃ এ এভ নযেো উিীন
মভোিোোঃ োনপ ো মফিভ
মভোোঃ মভোেোমজ্জভ মোমন
মভোিোোঃ আঞ্জুভোন আযো
মভোোঃ ভমনোেোয মোমন
পন রো খোতুন
আফদুর ফোমতন
োনিনো মফিভ
মভোোঃ নফফয যভোন
মোমনেোযো খোতুন
মভোোঃ ইরোভ উিীন
োোনো আক্তোয
মভোোঃ যনদ উল্লযো
মভোিোোঃ ভোেরুন মফিভ
ননী মিোোর ফভিন
সুনচিো যোনী ফভিন
মভোোঃ আভ োদ মোমন
ভমনোেোযো মফিভ
নফশ্বনোথ িড়োই
প্রবোতী যোনী
রক্ষীনোথ যোে
যরো যোনী যোে
মভোোঃ ভেবুর মোমন খোন
মভোিোোঃ যোন েো খোতুন
মভোোোঃ রুহুর আভীন
মভোিোোঃ মনরনো খোতুন
মভোোঃ পনযদ আরী িো ী
মভোিোোঃ কুরছুভ মফিভ
মভোোঃ মোরোইভোন মোমন
োনচনো ফোনু
ভন বুয যভোন
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ এ োবুর ে
মভোোোঃ ঞ্জোরী মফিভ
মভোোঃ েোইয়ুভ যেোয
মভোোোঃ রোইরী মফিভ
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10/12/1989
15/07/1987
01/03/1988
27/10/1991
10/08/1988
20/11/1988
26/10/1988
06/11/1990
01/02/1991
20/10/1991
01/01/1990
16/10/1987
23/03/1992
01/10/1990
29/12/1989
20/12/1987
16/01/1987
01/06/1990
01/01/1990
12/03/1987
10/11/1988
10/02/1990
02/02/1989
01/03/1990
17/07/1988
30/07/1989
15/12/1992
17/11/1990
09/11/1987
01/08/1988
10/02/1989
23/12/1989
05/08/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55182 মভোোঃ জুমের যোনো
55183 মভোোঃ যওন আরভ
55184 তোনভনো আক্তোয
55185 মভোিোোঃ শ্যোভরী মফিভ
55186 মভোোঃ মোমর যোনো
55187 ইফ্পোত োযনভন
55188 োু্জ্জোদ মোমন
55189 মভোোঃ নযনের ইরোভ
55190 মভোোঃ মভোনরভ উনিন
55191 মভোোঃআরী আ ভ
55192 মভোোঃ আর ভোমুন
55193 মভোমভন নভেো
55194 ফনয আমভদ
55195 মভোোঃ মভ ফো উনিন নভনো
55196 মভোোঃ োনদ-আর োোন
55197 মভোোোঃ যোনেবুর ইরোভ
55198 মভোোঃ মভোস্তপোজ্জোভোন যেোয
55199 ফোসুমদফ মচৌদৄযী
55200 এ.মে.এভ.যোেোনুর ে
55201 পোযো দীফো সুভনো
55202 তোননভন ইরোভ
55203 নভমথন মদফনোথ
55204 আ িোয আরী মফি
55205 মভোোঃ এনোমুর ে
55206 মভোোোঃ মোমর যোনো
55207 নুনৄয যোনী দো
55208 ই োবুর ে নভেো
55209 মযোফোইেো আমভদ
55210 ননিোয সুরতোনো নযবো
55211 সুভন মখ
55212 এভ.এ.আউেোর
55213 মভোোঃ োিোদ মোমন
55214 েোভরুন্নোোয

মভোোঃ োইনেিীন
মভোোোঃ োনভদো মফিভ
মভোোঃ ওভয আরী
মভোিোোঃ যনভো খোতুন
মভোোঃ মতোপোজ্জর মোমন
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ েনোর আমফদীন
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর কুদ্দু
মভোিোোঃ মপোরী খোতুন
মভোোঃ নযোজুর ে
আমেো নযো
মদোমেত উল্লো
মোমন আযো
আবুর েোরোভ আ োদ
মদৌরোতুন মনিো
মভোোঃ ইউনু আরী
ভমন ো মফিভ
মভোোঃ নযনের ইরোভ
যোনদো মফিভ
মভোোঃ আেফয আরী
মভোোোঃ োনফনো ইেোভীন
নূয-মভোোম্মদ
ভমনোেোযো মফিভ
ভনতউয যভোন
ঝন িো মফিভ
মভোোঃ নরেোেত আরী নভনো
যনভো খোতুন
মভোোঃ মভোখমরছুয যভোন
োোনোযো মফিভ
মৃতোঃ মভোোোঃ আব্দুর োনরভ
মৃতোঃ যোনী োনরভ
মভোোঃ মভো োমম্মর ে যেোয
নভম মযনু ে
অনৄ যঞ্জন মচৌদৄযী
বফোনী মচৌদৄযী
মভোোঃ আমনোেোরুর ে
মভোিোোঃ আমরভো খোতুন
মে.এভ.আননসুয যভোন
োমদোযো োযবীন
মভোোঃ ভনপজুর ইরোভ
আোতুন ননো
সুমফোধ চন্দ্র মদফনোথ
ফীনোরক্ষী মদফনোথ
ইচোোে মফি
োনভরো মফিভ
মভোোঃ মভোপোজ্জর মোমন
মভোিোোঃ নের মফিভ
মভোোোঃ োনযি নভেো
পোমতভো মফিভ
নোযোেন চন্দ্র দো
েোনভনী যোনী দো
আব্দুর ে নভেো
োভচুন্নোোয মফিভ
োমর অমভদ
ইেোভীন আমভদ
ডোোঃ এখরোছুয যভোন রস্কয
োনভভো আক্তোয
মমেন্দোয আরী
োোনোযো মফিভ
ভযহুভ মভোোঃ ইিোে
পোমতভো মফিভ
মভোোঃ োইদুয যভোন
মভোিোোঃ আভো খোতুন
মভোোঃ িোইদুয যভোন
মমরনো আেতোয খোনভ
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20/11/1992
02/01/1992
01/12/1987
06/09/1989
02/03/1988
30/08/1988
18/05/1989
02/02/1987
11/11/1990
10/07/1992
10/09/1988
01/07/1987
17/07/1988
31/12/1988
30/10/1987
25/10/1988
01/11/1987
31/12/1990
27/11/1990
07/06/1990
30/12/1990
28/10/1989
09/08/1992
22/09/1989
01/03/1988
10/07/1990
14/07/1987
18/08/1992
11/10/1987
05/08/1988
25/10/1991
01/01/1992
01/03/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55215 ন মতন্দ্র চন্দ্র দো
55216 আবু ফেয ননিে
55217 শুবোিত দো
55218 মভোোঃ োনফবুয যভোন
55219 মভোোঃ ভোমুন নভেো
55220 মভোোঃ রুহুর আনভন
55221 মভোোঃ ভননয মোমন
55222 আরভোি মোমন
55223 নোনদো আক্তোয
55224 নর আক্তোয
55225 মভোোঃ নরুর ে
55226 ফদরুর োোন
55227 নুযোত োোন
55228 ভংরোনচং ভোযভো
55229 নুযোত োোন
55230 মভোোঃ ফোফলু নভেো
55231 মভোোঃ ওনদুজ্জোভোন
55232 মভোোঃ োইনের ইরোভ
55233 মভোোঃ আবুর োনোত যেোয
55234 মভোোঃ ভোন দুর ে মনরভ
55235 ভোনেো ভোনতোেো
55236 মভোোঃ মোমর যোনো
55237 মভোোঃ োরো উনিন
55238 আনিঁ যোনী দো
55239 এ.এভ.আব্দুল্লো আর-পোরুে
55240 মভোোঃ তোনবীয োোন
55241 মভোোঃ ওভয পোরুে
55242 মভোোঃ আবুফেয ননিে
55243 মভোোঃ নো মুর ইরোভ
55244 মভোোঃ যনদ ওভয
55245 মভোোঃ ম োনোমেদ এেোকুফ
55246 মভোোঃ মতোপোমের আমভদ
55247 নদুর ইরোভ

যফীন্দ্র চন্দ্র দো
তুরনো যোনী দো
যওন আরী
নযনো আক্তোয
নফনে ভলন দো
মনবী যোনী দো
মভোোঃ আব্দুি মিোফোন
মভোিোোঃ নুরুন্নোোয মফিভ
মভোোঃ োোদৎ মোমন
নোনিি আক্তোয
মভোোঃ মযেোিত আরী
নুয োোন মফিভ
মভোোঃ সুরুজ্জোভোন
ভোমরেো মফিভ
আক্কোি আরী
আিনের মফিভ
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
োোনো োযবীন
মভোোঃ আযপোন আরী মুন্সী
আিভো মফিভ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
তনভনো মফিভ
ন রুর ইরোভ
মযনুেোযো মফিভ
মৃতোঃ নযেোজুর ে
মপযমদৌন ে
েংরোগ্রু ভোযোভো
উক্রো ভোযোভো
আক্কো উনিন আমভদ
নোিযীন আমভদ
মভোোঃ োমফদ আরী
মভোিোোঃ োোনোযো খোতুন
িোমপদ আরী
োনভদো খোতুন
মভোোঃ োনফবুয যভোন
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ ময োউর েনযভ যেোয
মভোিোোঃ োনরভো োযবীন
আরী আোমম্মদ
োনদো মফিভ
মখ ভনদুর ে
ম বুন মনিো
মভোোঃ নপ উিীন
মভোিোোঃ োভসুন নোোয মফিভ
মৃত োভসুর ে
মোমনেোযো মফিভ
োনন্ত যঞ্জন দো
আমরো যোনী দো
মখ মভোোঃ আব্দুর ভনতন
খোেরুর আভো খোতুন
মভোোঃ মুনসুয আরী
আেনরভো মফিভ
মৃতোঃ আব্দুর ভন দ
মিোরো ন মফিভ
মভোোঃ লুৎপয যভোন
নোনিি মফিভ
মভোোঃ আন ফয যভোন
মখোঃ নযনো মফিভ
মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
রোেরো নোনিি ফোনু
মভোোঃ এেোকুফ
োন্নোতুর মপযমদৌ
মভোোঃ ভনপ উিীন
মপযমদৌ মফিভ
দনফয উনিন
আনিেো খোতুন
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03/04/1989
15/05/1992
01/01/1988
13/02/1991
03/04/1988
20/05/1989
25/02/1989
24/06/1988
01/12/1987
05/07/1987
16/11/1989
21/01/1989
18/07/1990
30/12/1987
01/01/1989
15/03/1990
17/10/1989
26/12/1988
12/08/1991
15/11/1990
14/04/1992
20/10/1989
25/08/1988
01/01/1988
17/11/1989
24/04/1987
03/02/1987
04/12/1989
14/01/1987
29/12/1987
07/02/1987
10/02/1987
15/03/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55248 শেদ নো মুর মোমন
55249 নভঠুন ফোেোরী
55250 উত্তভ কুভোয োর
55251 মভোোঃ আরভিীয মোমন
55252 মভোোঃ মখোযমদ আরভ
55253 আব্দুল্লো আর-ভোমুন
55254 মভোোঃ ইেফোর মোোইন
55255 মভোোঃ আযোপোত হুোইন
55256 আপনযন সুরতোনো মুন্নী
55257 ভননরুর ইরোভ
55258 মভোোঃ োমযোেোয োযমব
55259 মভোোঃ আ োোয আরী
55260 প্রফীন কুভোয োো
55261 মযোেোনো খোনভ
55262 মভোোঃ মভফোহুর আরভ
55263 আোম্মদ আর পোত্তো
55264 যো ীফ চন্দ্র ভিো
55265 মভোোঃ োমদকুয যভোন
55266 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
55267 মভোোঃ োনেরুর আনভন
55268 োজু নভেো
55269 নূয আপোয
55270

োনদ োোন

55271 ংেয চন্দ্র োর
55272 আব্দুয যনভ
55273 েোনন পোনতভো নরনর
55274 মভোোঃ রুমফর
55275 শুবোীল চক্রফত্তী
55276 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
55277 এ.এ.এভ. নেফনযেো
55278 নযন চন্দ্র মভোদে
55279 মভোোঃ োনদ োোন
55280 আখতোয োোন

শেদ আরী যেোয
মভোিোোঃ নূযনোোয মফিভ
ননতোই চন্দ্র ফোেোরী
ভোরো যোনী ফোেোরী
মৃত পটিে চন্দ্র োর
নৄষ্প যোনী োর
মভোোঃ আন নভেো
তোযোবোনু
মভোোঃ আেফয মোমন
মভোিোোঃ মখোমদ ো
আব্দুর োনরভ খাঁন
োমরো মফিভ
মভোোঃ রোইভোন নফশ্বো
োোনোযো মফিভ
আব্দু োভোদ যদোয
োোনোয খোতুন
আবুর মোোইন
িোমনোেোযো মফিভ
মযোেন নেদোয
ননলুপো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
প্রীনতরতো ম োেোিিোয
মভোোঃ আবু তোমরফ ব্যোোযী
মভোোোঃ আমেো খোতুন
গুরুদ োো
ংেযী োো
মভোোঃ যনপকুজ্জোভোন খোন
ননযনো খোতুন
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
নোযনি োযবীন
নপে আোমম্মদ
ময োউননোোয
যনন ত চন্দ্র ভিো
মফরো যোনী ভিো
মভোোঃ আবুফেয নিনিে
োমরো মফিভ
মিোরোভ আমভ
স্বপ্নো খোতুন
মভোোঃ ফনদেোয যভোন
মভোছোঃ ম োে মফিভ
ফোবুর নভেো
োমযো মফিভ
মভোোঃ নূযনফী
নভম নফউটি
মভোোঃ আভ োদ মোমন
নভরো মফিভ
কৃষ্ণ কুভোয োর
ন্ধ্যো যোনী োর
মেোব্বোত আরী োটওেোযী
োোনোযো মফিভ
ড. আভোদ আরী
োোনোযো আভোদ
মভোোঃ আফদুর আন
নেোযো মফিভ
নদরী চক্রফত্তী
নপ্রো চক্রফত্তী
মভোোঃ আরোউিীন
মভোোোঃ োইনযনো মফিভ
োনপজুয যভোন
নযনো মফিভ
অমৃত রোর মভোদে
রক্ষী যোনী মভোদে
মৃত মভোোঃ োজ্জোদ মোমন
চাঁদ সুরতোনো
মভোোঃ ওভয আরী
সুনপেো খোতুন
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14/01/1990
01/01/1989
05/07/1987
01/02/1988
01/04/1988
04/11/1989
01/10/1988
27/10/1987
22/10/1988
15/05/1989
19/04/1987
05/05/1988
15/06/1988
01/03/1991
23/05/1991
25/10/1989
25/09/1989
10/05/1988
20/05/1987
20/05/1990
25/03/1990
25/03/1990
30/01/1990
06/04/1988
20/03/1987
31/12/1991
09/11/1987
17/08/1988
31/12/1987
30/10/1989
17/08/1989
25/10/1989
01/01/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55281 যোমর
55282 প্রোনমদফ চন্দ্র ফভিন
55283 মভোোঃ আরভিীয মোমন
55284 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
55285 মভোোম্মদ জুরো নভেো
55286 মভোোঃ আবুর োিোন যোমির
55287 মভোোোঃ োভীভো আক্তোয
55288 ভনতউয যভোন
55289 মভোোঃ ওফোেদুর ে
55290 মভোোঃ আোঃ েোইয়ুভ
55291 নোনয উনিন
55292 তন কুভোয ীর
55293 মযোভোন নভেো
55294 যোম  যেোয
55295 মভোোঃ যভোন আরী
55296 আযন নো খোতুন
55297 মভোোঃ োোফ উল্যো
55298 মভোোঃ মভোতোোয মোমন মচৌদৄযী
55299 মভোোঃ মভমদী োোন
55300 মভোোঃ সু ন মোমন
55301 এনোমুর ে
55302 ভোমুদো আক্তোয
55303 মভোোঃ ময োউর েনযভ
55304 মভোোঃ নরুর ইরোভ
55305 যীনের েফীয মচৌদৄযী
55306 মভোোঃ ভদৄ নভেো
55307 মভোোঃ ইউসুপ আরী
55308 মভোোঃ ন েোউর ইরোভ
55309 আবুর েোরোভ আ োদ
55310 ভোসুদ যোনো
55311 মভোোঃ আর ভোমুন
55312 মভোোঃ আোনুর ে
55313 আপমযো ো সুরতোনো

রোর মভোোম্মদ
নূয ফোনু
মৃত ভোধফ চন্দ্র ফভিন
ভোেোযোনী ফভিন
মভোোঃ রোমেভ উনিন
োমযো মফিভ
মভোোঃ ভনতেোয যভোন
আেো ননিেো
মভোোম্মদ আব্দুয যভোন
োমরো মফিভ
মভোোঃ মভোখমরছুয যভোন
ননলুপোয সুরতোনো
মভোোঃ রুহুর আনভন
সুনপেো আক্তোয
মভোোঃ মভোভযো মখ
নেোযো মফিভ
মভোোঃ আনভরুর ইরোভ
সুযোইেো খোতুন
মভোোঃ মভোফোযে মোমন
ভেভনো খোতুন
ভমরভ উনিন
মযোমেেো খোতুন
ভফন চন্দ্র ীর
নপ্রো যোনী
মভোোঃ ফোমিদ নভেো
মযোমেেো মফিভ
ী ভলণ যেোয
নৄষ্প যোনী যেোয
মভোোঃ ফনিয মে
োনভদো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর আন
হুযো খোতুন
মভোোঃ নপ উল্যো
ভোসুদো মফিভ
মভোোঃ মভোোযযপ মোমন মচৌদৄযী
কুসুভ আক্তোয
মভোোঃ ময উনিন
মভোিোোঃ যওন আযো মফিভ
মভোোঃ ীদ মভোল্লো
ভোম দো মফিভ
আোঃ যনভ তোলুেদোয
নোমিযো মফিভ
মভোোঃ প লুয যভোন
পোমতভো আক্তোয
আবু োপয মভোোঃ োঈদুয যভোন
পন রোতুমন্নিো
মভোোঃ োরুন অয যীদ
ম োমফদো ভইেো
আতোউর েফীয মচৌদৄযী
ভয োন মফিভ
মভোোঃ খনরলুয যভোন
ভভতো মফিভ
োরুন-অয-যনদ
পনযদো ইেোনভন
এ,মে, নদুর ইরোভ
ভন নি ো খোতুন
মভোোঃ োভছুর ে
িোমযো মফিভ
ন রুর ইরোভ
ভনযেভ আক্তোয
মভোোঃ আেতোরুর ইরোভ
ভোমুদো মফিভ
মভোোঃ পোযোেজুর ে
নউরী মফিভ
মভোোঃ নুয নফী
োোনোযো আক্তোয
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01/01/1988
02/09/1990
07/08/1992
01/01/1990
25/09/1987
01/07/1987
05/06/1987
10/11/1988
01/01/1992
15/09/1989
15/05/1992
01/01/1991
10/08/1992
30/01/1988
29/12/1987
22/12/1991
01/01/1991
26/12/1988
10/10/1987
31/12/1987
05/02/1988
12/09/1988
01/01/1990
31/12/1990
27/02/2016
15/10/1990
08/05/1990
31/12/1987
01/02/1988
05/01/1992
09/09/1985
14/12/1988
09/06/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55314 প্রভী ফড়ুেো
55315 ভোনসুযো আক্তোয
55316 মভোোঃ ওেোনপ োযমব
55317 মভোোঃ যনফন মোমন
55318 পোযোনো যোজ্জোে
55319 মভোোঃ ভোবুফ োোন
55320 মভোোঃ মভমদী আর ভোমুন নভেো
55321 তোভীভ আমভদ খোন
55322 নফনফ ভনযেভ
55323 ইভনতেো মোোইন
55324 হুমনেোযো খোতুন
55325 মভোিোোঃ শ্যোভো আক্তোয
55326 মভোোঃ আননছুয যভোন
55327 মভোিোোঃ রোফনী মফিভ
55328 ইেোনভন খোনভ
55329 মভোোঃ নরটন আরী
55330 মখ োফনযনো মপযমদৌ
55331 শুভ্র মদফ োর
55332 মভোোঃ আব্দুর ভোমরে
55333 নফমফেোনন্দ দো
55334 মভোোঃ োযীনেন্নফী
55335

োনভর আমভদ

55336 জুনোমেদ মোমন
55337 মভোোঃ ইভন নভেো
55338 ভোউদুয যভোন
55339 মভোোঃ ীভ উনিন
55340 নোনযন সুরতোনো
55341 মভোোোঃ নভরুর ইরোভ
55342 উমম্ম োফীফো
55343 নমুর কুভোয ভন্ডর
55344 নোনর ননমভযী
55345 মভোোঃ োজ্জোদুর োোন
55346 মভোোঃ মভমদী োোন

রুে ফড়ুেো
ভীনো ফড়ুেো
ফ লুয যভোন
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ভোনে োয যভোন
আপরোতুন নোোয
মৃত মভোোঃ আব্দুর ে োওরোদোয
মভোোোঃ ভভতো মফিভ
খন্দেোয আব্দুয যোজ্জোে
অনোনভেো খন্দেোয
আবুর মোমন
আনিেো মফিভ
মভোোঃ েনোর আমফদীন
মভোিোোঃ মভোমনোেোযো মফিভ
আব্দু োত্তোয থোন
ননযন খোন
মভোোঃ মভোোযযপ মোমন
োভনিআযো আক্তোয
মভোোঃ ময োউর েনযভ
তোনন রো মফিভ
যনফউর ইরোভ
রুনফেো খোতুন
মভোোঃ আতোউয যভোন
ভভতো মফিভ
আম্মদ আরী তযপদোয
ভনযেভ নফনফ
মভোোঃ এভদোদুর ে ফসুননেো
মভোিোোঃ আঞ্জুভোন আযো মফিভ
মভোোঃ ইউসুপ আরী খাঁন
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
মভোিোোঃ আভো খোতুন
মভোোঃ পমে উনিন
পনযদো োযবীন
দুরোর চন্দ্র োর
মুনক্ত যোভ োর
মভোোঃ নযো উনিন
নভনো মফিভ
মৃত নফমযশ্বয দো
তরু ফোরো দো
মভোোঃ ঈদুন্নফী
মভোিোোঃ মযৌনোযো মফিভ
হুরুর ইরোভ
মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ োোদোত মোমন
পনযদো ইেোনভন
মভোোঃ মভোক্তোয মোমন
মনরনো সুরতোনো
আোঃ কুদ্দু োওরোদোয
মফিভ মযোমেেো
মভোোঃ আব্দু োরোভ
মভোিোোঃ নো মুন নোোয
মভোোঃ নুরুর আনভন
পনযদো মফিভ
মভোোোঃ আনোরুর ইরোভ
মভোোোঃ মযোমেেো
ন রুর ইরোভ
যনভো
কৃষ্ণ দ ভন্ডর
যোধো যোনী ভন্ডর
মভোোঃ মিোরোভ মভোত্তি ো
মনরনো খোতুন
মভোোঃ নযোজুর ে
মভোিোোঃ মনরভো খোতুন
মভোোঃ োমফদুর ইরোভ
মভোিোোঃ োনিনো খোতুন
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20/09/1991
12/08/1990
01/01/1992
16/02/1988
23/01/1987
01/09/1989
01/01/1990
30/10/1989
16/06/1988
27/08/1990
05/01/1987
08/07/1987
14/12/1985
17/10/1988
02/12/1988
06/06/1988
09/09/1988
01/06/1988
01/02/1989
01/10/1987
24/02/1991
26/01/1989
26/04/1993
19/08/1988
01/03/1989
15/11/1987
01/07/1988
03/10/1990
01/02/1971
26/03/1988
30/12/1987
10/01/1991
05/12/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

নোযোেন ভজুভদোয
মপন্সী ভজুভদোয
মভোোঃ ইউনুচ আরী পনেয
মোমনেোযো মফিভ
আেফয মোমন
ন নোত মযোনো
মভোোঃ আবুর েোমভ
ভভতো মফিভ
েোভোর আমভদ
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ েোভোর উনিন
পোমতভো োযনবন
মভোোঃ হুরুর ইরোভ
মভোিোোঃ মনরনো খোতুন
আন োয যভোন
নোযিীি মফিভ
মভোোঃ মিোর োয মোমন নফশ্বো
ভনযওভ মফিভ
মভোোঃ আব্দুর মভোত্তনরফ
মভোিোোঃ যনদো মফিভ
ভযহুভ মভোোম্মদ নপউর আরভ মচৌদৄযী
পন রোতুন মনিো
এ.ম ড. হুভোয়ুন েনফয
েোভরুন নোোয
মভোোঃ ইব্রোনভ যেোয
োননো মফিভ
মুন বুয যভোন
োযনবন আক্তোয
োযোন চন্দ্র সূিধয
অঞ্জরী যোণী
আব্দুর োনরভ
োননো মফিভ
নুরুর ইরোভ
ভমনোেোযো
মৃত ইেোকুফ আরী
মভোিোোঃ েনফ মফওেো
মৃত আব্দুর নরর
আেতোযো খোতুন
মভোোঃ আরভোি প্রোং
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ োইনের ইরোভ
মভোোোঃ সুরতোনো মফিভ
মভোোঃ মখম য আরী
যোমপ ো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর কুদ্দু
মভোিোোঃ িোনফো োযবীন
যই উনিন
আমরেো মফিভ
মভোোঃ ইভোইর মোমন
আিভো খোতুন
যনপকুর ইরোভ
ভনযেভ মফিভ
মভোোম্মদ িো ী আব্দুর নরর
ভোমরেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর কুদ্দু যেোয
মভোিোোঃ োীনো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
মভোিোোঃ যোন েো খোতুন
এ.এইচ.এভ. মফোযোন উনিন
ভোহুদো মফিভ
মভোোঃ মতো োমম্মর ে
নপমযো ো নফনফ
োনফবুর ইরোভ
আনিেো োযবীন
মভোোঃ নুরুর হুদো
নদররুফো খোনভ

01/02/1989

55347 সুনভ ভজুভদোয
55348 মভোোঃ আবু ফেয ননিে
55349 আপোনো আেফয
55350 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
55351 নদদোয োো
55352 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
55353 মভোোঃ যনেবুর ইরোভ
55354 আর-আনভন
55355 নফ.এভ. আতোউয যভোন
55356 মভোোঃ মুো েোন ভ মযোমভর
55357 মভোোম্মদ ওভয পোরুে মচৌদৄযী
55358 োোন নেফনযেো
55359 মভোোঃ োরোউনিন যেোয
55360 মতৌনপে আমভদ
55361 কৃষ্ণ চন্দ্র
55362 মভোোঃ মভো োমম্মর ে
55363 ভমনোেোরুর ইরোভ
55364 মভোিোোঃ নো মুন্নোোয খোতুন
55365 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
55366 মভোোঃ আর আ োদ
55367 মভোোঃ ইোনুর ইরোভ
55368 মভোিোোঃ োোনোয থোতুন
55369 োনের আর মনোভোন
55370 োরো উনিন
55371 আব্দুল্লো আর নযপোত
55372 োনন দো মপযমদৌ
55373 মভোোম্মদ িো ী আব্দুর ব্বোয
55374 মভিোোঃ যোখী খোতুন
55375 মভোোঃ মোোইর নফন খোমরে
55376 পোয োনো ম নযন
55377 মভোোঃ মিোরোভ নেফনযেো
55378 আযোরুর ইরোভ
55379 মভোোঃ আ ভর হুদো
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18/07/1989
27/05/1990
10/01/1990
01/01/1989
01/02/1989
15/12/1988
01/01/1989
16/01/1989
10/05/1989
11/02/1991
07/02/1990
24/12/1987
10/12/1988
11/01/1987
11/04/1987
03/12/1987
01/01/1990
05/02/1991
30/12/1991
18/02/1990
10/10/1989
31/12/1991
02/01/1987
02/03/1993
10/07/1990
22/08/1990
15/06/1990
29/12/1991
01/10/1989
15/03/1987
01/01/1988
01/04/1992

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55380 আনকুয যভোন
55381 মখ ইনতেোে যভোন
55382 ইভনুর আমযনপন
55383 মভোনোনরো
55384 মভমদী ভোসুভ নফল্লো
55385 অীভ কুভোয নফশ্বো
55386 শেদো মভনূয আনেো
55387 মপোরী আক্তোয
55388 মভোোম্মদ ভোনদ োোন
55389 মভোোঃ আবু োননপ
55390 মভোোঃ ইোদুয যভোন
55391 োীন আরভ
55392 মভোোঃ আবু তোময
55393 মভোোঃ আযোনের ইরোভ
55394 মভোোঃ োনেয আেযোভ খোন
55395 নোঈভো আেতোয
55396 মভোিোোঃ ফোনতেোতুন োন্নোত
55397 ভোবুফো ইেোনভন
55398 মভোোঃ ভোবুবুয যভোন
55399 ননযন সুরতোনো
55400 মভোিোোঃ আভো খোতুন
55401 মভোোম্মদ মভোোযপ মোমন
55402 মুোম্মদ োইনের ইরোভ
55403 আমেো আমফদীন মুননযো
55404 পোনযেো পোনভনো
55405 মভোোঃ পোরুে মোমন
55406 মভোোঃ োেদোয আরী
55407

ীফন চন্দ্র োর

55408 মযোমেেো নযো
55409 মভোোম্মদ আোনউল্লো
55410 মে.এভ নোনদ োোন
55411 পোনযেো আনজুভ ননো
55412 ফোসুমদফ কুভোয ভোমরো

োনফবুয যভোন
মোমন আযো মফিভ
মখ ভনউয যভোন
তনভনো যভোন
োনপ উিীন মচৌদৄযী
োমদো মফিভ
েো ী নযোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ নভনোযো মফিভ
ভনতউয যভোন
রুনভিো খোতুন
অজুিন কুভোয নফশ্বো
শ্রীভনত নফশ্বো
এ.এভ. ফোেী নফল্লো
োন্নোতুর মপযমদোউ
আবু তোময
োোনোযো মফিভ
মভোোম্মদ ইউনু
োনিনো আখতোয ফোনু
মভোোঃ আবু তোময
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আবুর মোমন
মভোিোোঃ আফতোরুণ মনিো
আন জুর ে
আমেো মফিভ
মভোোঃ আনিোয আরী
মভোিোোঃ োমভরো খোতুন
মভোোঃ িকু নভেো
মভোিোোঃ আমভনো মফিভ
মভোমর উনিন খোন
োনদো খোতুন
এ.এভ মদমরোেোয মোমন
নো ভো আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর ফোমিদ
রনতপো মফওেো
মভোস্তোনপজুয যভোন
োভীভো আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর ফোমযে
মযমনো মফিভ
ভেবুর মোমন
মেোমযয মনিো
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে খোন
মভোিোোঃ আেনরভো খোতুন
আভদ আরী
লুৎনেন নোোয
মুোম্মদ আ োরুর ইরোভ
কুরসুভ মফিভ
মভোোঃ ভননয মোমন
ভোেসুদো মফিভ
মভোোঃ নভেোযো উনিন
ম োিনো খোতুন
মভোোঃ োনযি
নফনফ পোমতভো
মভোোঃ আবু ফক্কোয নিীে
মভোিোোঃ োওেো খোতুন
মন্তোল চন্দ্র োর
ঝণ িো যোনী োর
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
নভম েনফ ইরোভ
এইচ এভ ভন ফয যভোন
মযমফেো রোইলুন নোোয
মৃত. মে এভ মোরোেভোন
মভোিোোঃ নোনযন আযো মফিভ
মভোোঃ নোন ভ উনিন
নদরোযো খোতুন
শ্যোভর কুভোয ভোমরো
ভভতো যোনী
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01/01/1989
06/08/1987
25/11/1989
20/05/1988
03/02/1987
20/11/1986
15/03/1990
17/09/1991
19/12/1989
25/10/1987
10/06/1989
25/10/1993
05/08/1988
03/01/1987
22/12/1989
01/01/1988
20/12/1989
29/12/1990
01/09/1992
18/10/1989
15/06/1988
03/01/1988
01/03/1990
16/06/1992
02/01/1989
01/07/1987
20/08/1987
15/10/1987
24/11/1992
20/09/1991
02/12/1987
07/09/1991
06/07/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55413 প্রমনন ৎ যোে
55414 মতোনেো তোফোস্সসুভ
55415 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোমুন
55416 মভোোঃ ইভোইর মোমন
55417 মনরনো খোতুন
55418 মভোোঃ নপকুয যভোন
55419 মভোোঃ োন দুয যভোন
55420 তোনু কুভোয আইচ
55421 মখ নফরী োনদে মনোভোন
55422 মভোোঃ আনোেোয মোমন
55423 মভোোঃ আযীপ এরোী
55424 যনেবুর ইরোভ
55425 মভোোঃ নো মুর হুদো
55426 মভোোঃ োখোওেোত মোমন
55427 মভৌসুভী আক্তোয
55428 মভোিোোঃ রনতনেন্নোোয
55429 ওেত আযো মপযমদৌন
55430 মভোঃ পখরুর আরভ
55431 উত্তভ কুভোয ীর
55432 সু ন কুভোয দো
55433 মুোম্মদ আরী ভোম দ
55434 মভোোঃ ওেোরীউল্লো
55435 মভোোঃ োোরুর ইরোভ
55436 মখ আব্দুয যনভ যোনো
55437 মভোোঃ আনযনেজ্জোভোন
55438 এ,এভ োনপজুল্লো
55439 মভোোঃ যোজু আমভদ
55440 মভোোঃ যোজু আমভদ
55441 চেন নেদোয
55442 মভোোঃ আমফদুয যভোন
55443 আব্দু োরোভ
55444 মভোোঃ নপকুর যভোন
55445

ীমফশ্বয চোেভো

ংেয যোে
মনো যোে
আম্মদ আরী ো
খুযীদো োোন
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
মভোিোোঃ যোমফেো খোনভ
ইরোভ উনিন
মফদো খোতুন
নূরুর ইরোভ
যোমফেো নফনফ
মৃত. লুৎপয যভোন
মভোিোোঃ ননলুপোয ইেোনভন
মভোোঃ ভনতউয যভোন
যনভো খোতুন
মৃত অননর কুভোয আইচ
েল্পনো যোনী আইচ
নযো উনিন
পন রোতুমন্নিো
মভোোঃ ভোবুফ আরভ
মভোিোোঃ খোনত ো মফিভ
মভোোঃ ওভয পোরুে
মেোননুয ননলুপোয
মরোেভোন আরী
োোনোযো
মভোোঃ মভোভতো উনিন
ভন নি ো আক্তোয
মভোোঃ আব্দু োভোদ
মৃত. মভোিোোঃ খমত ো খোতুন
মভোঃ েনোর আমফদীন
োনো মনো
মভোোঃ ফ রোয যভোন
মভোিোোঃ মোমমনেোযো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
োনো মনো
নযেত উল্লযো
োোনোযো মফিভ
ঝড়ু চন্দ্র ীর
ম োনো যোনী
সুোন্ত কুভোয দো
োরুর যোনী দো
আব্দুর ভন্নোন
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আবুর ফোোয
আমফদো মফিভ
মভোোঃ যোেোন আরী
মভোিোোঃ নযনো মফিভ
মখ হুরুর ে
মযোনো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
মভোোোঃ আনরেোযো মফিভ
মভোোঃ আবু তোময মখ
ভোবুফো মফিভ
মৃত. ভোননে উনিন
মভোিোোঃ মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ মভোক্তোয আরী িো ী
মযোমেেো খোতুন
নচত্তযঞ্জন নেদোয
ভীনো নেদোয
মভোোঃ মভো োফ্পয মোমন
আনিেো মফিভ
মভোোঃ মভো োমম্মর
সুনপেো
মভোোঃ োরুন অয যনদ
মভোিোোঃ োভসুন নোোয
অনোনদ যঞ্জন চোেভো
অনন্ত কুভোযী চোেভো
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14/09/1991
03/01/1990
02/02/1990
12/12/1988
18/05/1988
01/01/1989
03/05/1989
01/02/1987
15/08/1989
06/08/1989
30/06/1987
04/01/1992
15/10/1988
21/11/1988
20/11/1990
26/04/1991
06/12/1987
30/10/1988
01/01/1988
04/12/1989
28/01/1992
08/07/1991
10/02/1987
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06/07/1987
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বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55446 এ এভ েোভরুজ্জোভোন
55447 টুনে চোেভো
55448 োনদো আক্তোয
55449 িযননেো চোেভো
55450 আনফদো সুরতোনো
55451 প্রজ্ঞোভে চোেভো
55452 যোমদুর ইরোভ
55453 মভোোঃ নপমযো

োভোন

55454 মভোোঃ ভোমুন নভেো
55455 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
55456 মভোোঃ প মর এরোী
55457 নতনথ মন গুিো
55458 মভোোঃ োনের যভোন
55459 শ্যোভর িোইন
55460 মভোোঃ আরভিীয মোমন
55461 মভোোঃ েোইয়ুভ োোন
55462 মী চোেভো
55463 মভোোঃ আব্দুয যনভ মখ
55464 দীন মভোোম্মদ
55465 মভোোঃ োজ্জোদুয যভোন
55466 তোীন মচৌদৄযী
55467 তোিনভন পোনভদো
55468 এ,এভ োনপজুয যভোন
55469 েোভরুন্নোোয মেেো
55470 মভোোঃ প মর যোব্বোনী মচৌদৄযী
55471 তন কুভোয যোে
55472 মভোিোোঃ নদররুফো খোতুন
55473 এভদোদুর ে
55474 উলোতন চোেভো
55475

মদমরোেোয মোমন

55476 তোনভভো ইরোভ
55477 মভোোঃ আনে মভোল্যো
55478 শেদো পোয োনো মফিভ

মভোোঃ ওেত মখ
নোনিি মফিভ
মুমেন্দু চোেভো
মৄনথেো চোেভো
ফকুর নফশ্বো
নফথী যোনী নফশ্বো
ধনভনন চোেভো
অনুরূো চোেভো
মভোোঃ আন জুল্লো োেদোয
আঞ্জমুন আযো মফিভ
জ্ঞোনমুনন চোেভো
োরুনভতো চোেভো
েনু আমফদীন
নরন খোতুন
মভোোম্মদ আরী
মভোিোোঃ পনযদো মফিভ
মভোোঃ নরেোেত আরী
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ জুরনপেোয আরী
মভোোোঃ নভনোযো মফিভ
মভোোঃ ইভোভ উনিন
আমনোেোযো মফিভ
মৃত নোযোেন মন গুি
ফনোনী মন গুিো
মভোোঃ োনদুয যভোন
মনরনো যভোন
মিোোর িোইন
িীতো যোনী িোইন
মভোোঃ সুরতোন পনেয
মুকুর মফিভ
এ, মে, এভ প লুর ে
নভনো োযবীন
নফনে েোনন্ত চোেভো
স্বরুো চোেভো
মখ মভোোম্মদ মিোরোভ মভোস্তপো
নোনভো মফিভ
মভোোঃ আ োমম্মর ে
মভোিোোঃ আমরে োন মফিভ
মভোোঃ আপো উনিন
নউরী মফিভ
মভোোঃ ইেোনেো মচৌদৄযী
নফরনে ফোনু
মভোোঃ মতোপোজ্জর মোমন
ভোসুদো মফিভ
এ,এভ এযোদ আরী
োনরভো মফিভ
এপ.ন . এভ মেোযফোন আরী
োম যো মফিভ
মভোোঃ ভোরুপ আমভদ মচৌদৄযী
সুরতোনো যোন েো মচৌদৄযী
েনে কুভোয যোে
প্রনতভো যোনী
মভোোঃ নেভত আরী
মভোিোোঃ নযপো খোতুন
ভোনছুরুর ে
োযোফোন তোহুযো
নফভমরন্দু চোেভো
উলো চোেভো
মভোোঃ মভো োফ্পয যভোন
মভোোোঃ মোনোবোন
এ,মে,এভ ভননরুর ইরোভ
পনযদো ইরোভ
মভোোঃ োভত আরী
নযন েো মফিভ
শেদ ম োনোফ আরী
শেদো আিনেো মফিভ
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01/11/1989
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30/12/1988
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বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55479 রুফোইেোত োন্তো
55480 মভোোঃ মোমেফ োোন আযোপোত
55481 মভোোঃ তোজুর ইরোভ
55482 মভোোম্মদ ম োনোমেদ খোন
55483

নয উনিন

55484 মোননেো োযনভন ফনফ
55485 এ,এভ নযেোজুর ইরোভ
55486 ম োফোইদো মভমনযন খোন
55487 মভোোঃ আখতোরুজ্জভোন
55488 মভোোঃ যোমর নভেো
55489 মভোঃ োইনের ইরোভ
55490 পোনযেো আনননথ
55491 আবু যোেোন আভদ
55492 মভোোঃ পনযদুর ইরোভ
55493 মখ মভোোঃ ননেো উনিন
55494 মভোোঃ আনযনের ইরোভ
55495 মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
55496 তো োো
55497 মভোোঃ ভোভোদুর োোন
55498 মভোোঃ আব্দুর োনভদ
55499 আর ভোমুন
55500 অরুন কুভোয ভন্ডর
55501 ঝুমুয ভজুভদোয
55502 মরনরন ফোইন
55503 মভোোঃ ভেমিদুয যভোন
55504 আ পোয যভোন
55505 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
55506 মভোোঃ আমনোেোয মোমন
55507 মভোোঃ আননের ে নমুর
55508 েননেো যোনী ভিো
55509 উমম্ম মরো
55510 মোননেো
55511 খন্দেোয মুোম্মদ আমভ

এভ,এ আনতেোয যভোন
মযোনো খোনভ
মভোোঃ আভ োদ মোমন
োভছুন্নোোয
ভওরোনো মভোোম্মদ উল্যো
োনপেো মফিভ
মভোোম্মদ প লুর ে খোন
োভছুন নোোয
মৃত. মভোোম্মদ আরী
মতোযো
মভোোঃ আফদুয োত্তোয
মনরনো আক্তোয
এ,এভ আোঃ িনেয
যোন েো সুরতোনো
আবু মনিোয অমদ খোন
যোমফেো সুরতোনো
মভোোঃ আব্দুর রনতপ
পোযোনো োযবীন
মভোোঃ প লুর ে
মভোিোোঃ নুরুন্নোোয মফিভ
মভোোঃ ওভযচোদ
মভোিোোঃ স্বযবোনু মফিভ
মখ মভোোঃ ভঈন উনিন
অনদো খোনভ
মৃত. োনফবুয যভোন
যনভো খোতুন
মভোোঃ োইদুর ইরোভ
মভোিোোঃ পনযদো মফিভ
মখ মভোোঃ োরোউনিন
সুরতোনো আক্তোয োোন
এ,এভ নপকুর ইরোভ
আমেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
মভোিোোঃ েননুয মফিভ
তন োো
মখরো যোনী োো
মভোোঃ ওেোম দ আরী
োযবীন মফিভ
মভোোঃ পন উনিন
মভোিোোঃ ভমনোেোযো খোতুন
মভোমরভ উনিন
ভমনোেোযো মফিভ
আশুমতোল ভন্ডর
অননভো যোনী
নভন্টু ভজুভদোয সুব্রত
তৃনি যোনী ভজুভদোয
প্রনেল্ল ফোইন
নযক্তো যোনী ফোইন
মভোোঃ শুক্কুয আরী
ভন দো খোতুন
অফোেদুয যভোন
োেভো ওফোমেদ েনর
মভোোঃ আব্দুয যউপ
মভোিোোঃ আেতোযো ফোনু নিনিেো
মভোোঃ ফোদো নভঞো
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আভোনুর ে
আমভনো ে
মৃত. সুমফোধ চন্দ্র ভিো
শ্যোভরো যোনী ভিো
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
তোমযো মফিভ
এ োই
োনফনো আক্তোয
আফদুর ভনতন খন্দেোয
আমনোেোযো মফিভ
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27/08/1989
01/07/1990
30/09/1989
10/12/1989
01/01/1988
06/09/1990
27/06/1991
04/09/1992
22/11/1990
04/01/1988
15/08/1989
30/12/1988
01/01/1994
01/08/1989
26/12/1990
01/07/1989
25/10/1991
02/08/1987
15/12/1988
07/01/1989
15/07/1988
31/12/1989
06/12/1985
08/12/1990
1/1/0001
02/01/1998
27/12/1987
30/10/1991
23/02/1989
31/12/1993
21/12/1991
16/05/1990
01/07/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55512 মভোোঃ আননচুয যভোন
55513 মভৌসুভী মদফনোথ
55514 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
55515 মভোোঃ ভোইনুর ইরোভ
55516 মুোম্মোদ আবু োননপ
55517 আপমযো ো আক্তোয
55518

হুযো খোতুন

55519 মভোোঃ েোেমেোফোদ
55520 ভননযো ইেফোর
55521 মভোোঃ নরভন মোমন
55522 মভোোঃ নফভোন আরী
55523 নফরনে োযবীন
55524 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
55525 নভ োনুয যোভোন
55526 োনদেো োন্নোত
55527 মভোোঃ নভনোরুর ইরোভ যনন
55528 মভোোঃ ফোবুর আেতোয
55529 মভোোঃ েোভরুর মোমন
55530 ঞ্জে কুভোয দো
55531 উমম্ম োনো ম ভী
55532 মভোোঃ ফোনিয নভেো
55533 যোন েো সুরতোনো
55534 সুযোইেো ে
55535 োলু মদ
55536 মভোোঃ আননছুর ইরোভ
55537 উ ভো নোভযীন ওেোোফ
55538 মভোোঃ এনোমুর ে
55539 মভোোঃ আন জুয যভোন
55540 মভোোঃ আেতোরুজ্জোভোন
55541 প্রজ্ঞো শুব চোেভো
55542 মেঁজুনত দো
55543 ভোন েি ো মোমন
55544 আনভরুর ইরোভ

মভোোঃ আব্দুর ভোম দ ভন্ডর
তনভনো খোতুন
তন মদফনোথ
মুনক্ত মদফনোথ
মভোোঃ নিেো উনিন
যোমফেো খোতুন
ভযহুভ আব্দুর খোমরে
পনযদো মফিভ
মুোম্মোদ শেদ আমভদ
ভোমুদো খোতুন
আব্দুয যফ মফোযী
খোমরদো মফিভ
মভোোঃ োনভয মোমন
ভভতো মফিভ
মভোোঃ সুরতোন খোন
নুয োোন মফিভ
ইেফোর মোমন
োঈদো মফিভ
আব্দুর েনযভ ভোতুব্বয
আনভরুন মনিো
মভোোঃ নদরফয আরী
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ফোমদভ আরী যদোয
মভোিোোঃ নদো নফনফ
মভোোঃ তিনরভ উনিন
মভোোোঃ নোনভো খোতুন
শতেফ উনিন
যনভো মফিভ
মিোরোভ মভোস্তপো
মনরনো োযবীন
মভোোঃ যনপে
মভোিোোঃ ভভতো মফিভ
মভোোঃ ফযেত আরী
মভোিোোঃ ভমনোেোযো
মভোোঃ ভনপজুর ইরোভ
নভম োিমনেোযো মফিভ
ভনতরোর দো
প্রনতভো যোনী দো
মভোোম্মদ োননপ
মখোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ ভ নু নভেো
নুয োোন মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
যওন আযো
মভোোঃ প লুর ে
ভমনোেোযো ে
নু যোভ মদ
ইল্লু ফোরো মদ
নূরুর ইরোভ
যনভো খোতুন
এভ,এ ওেোোফ
মডোনযেো োভোন
মভোোঃ আফম র ে
আযন নো খোতুন
মভোোঃ ইনরেো মফোযী
যোমফেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর েোমদয
তনভনো খোতুন
সুনীর নফেো চোেভো
সুপ্রবোলো মদতেোন
সুফীয যঞ্চন দো
টুেটুে যেোয
মভোোব্বত মোমন
নীলু মোমন
নুরুর ইরোভ
ভভতো মফিভ
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17/05/1988
28/08/1990
20/11/1987
29/06/1987
01/03/1987
11/10/1988
14/12/1987
10/10/1990
18/02/1988
18/07/1988
13/09/1988
21/10/1990
28/11/1988
11/10/1988
02/01/1990
15/12/1988
07/11/1988
30/09/1991
24/06/1990
01/01/1992
07/08/1989
01/12/1985
01/02/1989
10/11/1990
01/01/1990
24/12/1986
10/11/1986
06/11/1985
06/11/1988
30/12/1987
11/11/1989
24/05/1993
10/05/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55545 নোনভো মচৌদৄযী
55546 মভোোঃ োরো উনিন
55547 মভোোঃ মোোি নভেো
55548 পোমতভো
55549 মোমন ীদ মোযোওেোদী
55550 শ্বোননেো আেতোয মযো ী
55551 ন োদ নফশ্বো
55552 মভোোঃ খোমরকুজ্জোভোন মখোেন
55553 মভোোঃ খোমরদুয যভোন
55554 মভোোঃ নোনয উনিন সুভন
55555 োোবুনিন আমভদ
55556 মভোোঃ েনফরুর ইরোভ
55557 মভোোঃ নদুর ইরোভ
55558 োভসুন নোোয
55559 মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
55560 মভোোঃ মোনেদ আর মযপো
55561 মভোোঃ োোন ভোমুদ
55562 খোনরদ নফন মপযমদৌ
55563 সুভন চক্রফত্তী
55564 মুোঃ পযোদ হুোইন
55565 মভোোঃ ম মফর -ই- আযোপোত
55566 মভোোোঃ োনপ ো
55567 সুভী আক্তোয
55568 োফনো আযো োভনন
55569 ফণ িো যোে
55570 মভোোম্মদ আবু তোময ভজুভদোয
55571 সু ন নভেো
55572 ফোবু চন্দ্র ফভিন
55573 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোমুন
55574 মভোোঃ মুনভন উনিন
55575 োইনের ইরোভ
55576 এযপোন আমভদ
55577 মযোভন চন্দ্র নফশ্বো

আব্দুর ভোমরে মচৌদৄযী
মফদো মফিভ
মভোোঃ আযোনেজ্জোভোন
মভোিোোঃ োমরো মফিভ
মভো োফ্পয আরী
োনভরো খোতুন
মভোোঃ আব্দু ত্তোয
যনভো মফিভ
মভোোঃ োভসুর আমযপীন
মভোোোঃ োম দো খোতুন
ভভতো উিীন আমভদ
যওন আযো
োভসুর ে নফশ্বো
োনেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর আন
মভোিোোঃ খোমরদো আন
মভোোঃ আব্দুর িনেয নফশ্বো
োম যো মফিভ
মভোোঃ নোন ভ উনিন প্রোং
মভোিোোঃ িোমরো মফিভ
আরী আমভদ
যনভো খোতুন
মভোোঃ ভমরভ উনিন
োোনোযো খোতুন
মভোোঃ আরতোপ মোমন
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ োভসুর হুদো
মদমরোেোযো মফিভ
আব্দুর ভন দ
লুৎনেন মনো
মভোোঃ মোযোফ মোমন
োোনোযো মফিভ
মভোোঃাোঃ ভমনোেোয মোমন
আঞ্জু ভমনোেোযো
মভোোঃ মপযমদৌ
মযোন নো মপযমদৌ
সুোন্ত চক্রফত্তী
ভোেো যোনী চক্রফত্তী
মুোঃ আভ োদ হুোইন ভইূঁ েো
মভোমরভো খোনভ
মভোোঃ আব্দুর িনণ প্রধোন
নদররুফো
মভোোঃ আব্দুর োই
মভোোোঃ পন রোতুমন্নিো
আফদুর িনেয
োননো খোতুন
মখ আব্দুর ফোযী
ভোিনেযো খোতুন
িম ন্দ্র নোথ যোে
মেৌল্যো যোে
ইেোন্দোয ভজুভদোয
েো র ইেোন্দোয
নভরন নভেো
োমরো খোতুন
মমোমি চন্দ্র ফভিন
মভমনেো যোনী ফভিন
মভোোঃ ো োভোর
মভোিোোঃ আঞ্জুভোনেোযো
মভোোঃ আরোউনিন
োরুর মফিভ
আোঃ িোত্তোয েো ী
আমভনো মফিভ
নোন য আমভদ
সুরতোনো যোন েো
রক্ষণ চন্দ্র নফশ্বো
ন্ধ্যো যোনী নফশ্বো
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02/10/1990
21/10/1989
17/11/1990
02/01/1991
01/10/1987
24/07/1988
25/10/1989
01/12/1989
26/10/1990
18/07/1989
28/10/1988
12/10/1988
20/05/1990
10/10/1987
01/01/1992
25/08/1989
01/02/1989
22/12/1993
14/06/1987
31/12/1992
23/12/1987
01/01/1988
31/12/1991
04/12/1989
05/02/1988
30/12/1987
01/01/1991
16/06/1987
03/01/1987
31/12/1991
24/05/1986
28/03/1989
05/01/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55578 আনল কুভোয োর

মফনী ভোধফ োর
ভমদফী োর
55579 েোনন পোমতভো
নয উিীন মভোোম্দদ মভোফোযে
আমনোেোযো মফিভ
55580 হুিনুর আিযোয
মৃত ফ র আভদ
যোন েো সুরতোনো
55581 মভোোম্মদ ইেফোর আফদুল্লো আর মভোোম্মদ যনপউজ্জোভোন
োভোন
োোনোযো মফিভ
55582 েো ী োইনের আরভ
েো ী নুরুর আরভ
মোমন আযো মফিভ
55583 ভোসুদ েোইিোয আমভদ
িোমফয আমভদ
োমদো মফিভ
55584 তোনবীয ে মচৌদৄযী
ভযহুভ আফদুর ে মচৌদৄযী
মযৌন আক্তোয
55585 মভোোম্মদ মভোযমদুর আরভ
ফ র আভদ
োনরভো মফিভ
55586 মভোোঃ আফদুর েোমদয মচৌদৄযী
মভোোঃ নপউর আরভ মচৌদৄযী
খুযনদো মফিভ
55587 োনদেো ইেফোর
মৃত ইেফোর মোমন খোন
োনযো খোনভ
55588 আবুর খোমেয
প লুর ে
সুযোইেো মফিভ
55589 মভোিোোঃ পোযোনো ইেোনভন
মভোোঃ প লুয যভোন
মভোিোোঃ যোমফেো মফিভ
55590 মে. এভ. আনতকুয যভোন
খোন এভ. এ োত্তোয
আমনোেোযো খোনভ
55591 মভোোঃ ভমনোেোয মোমন
মভোোঃ মভোপোজ্জর মোমন
মভোিোোঃ ,ভোমুদো খোতুন
55592 নফরনেি আেতোয
আফদুর মভোনোপ
যোমফেো আেতোয
55593 নভ োি মভোোঃ আনভরুর ইরোভ
নভ োি মভোোঃ মফরোর মোমন
আমভনো খোতুন
55594 োদী আর োভ
এ. মে. এভ. োভসুর আরভ
নূয-উন-নোোয
55595 উজ্জর নফশ্বো
ননী মিোোর নফশ্বো
সুনীনত নফশ্বো
55596 মভোোঃ আব্দুর োনরভ
মভোোঃ আব্দুয যউপ নভেো
োোনোযো খোতুন
55597 মভোোঃ ভোম দুর ইরোভ
মভোোঃ মভো োমফ্পোয মোমন
মভোোোঃ ভোম দো খোতুন
55598 মোমর যোনো
আব্দুর ওোফ নভনো
নরনর মফিভ
55599 উজ্জ্বর কুভোয নং
দুরোর কুভোয নং
আযনত নং
55600 মভোোঃ আনতকুয যভোন
মভোোঃ আওেোর নভেো
মভোিোোঃ নূয োোন মফিভ
55601 মভোোঃ ভননরুর ইরোভ
মভোোঃ মযোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ ভোমরেো খোতুন
55602 আর ইভযোন
মভোোঃ েোইয়ুভ মখ
ভমনোেোযো মফিভ
55603 েো ী আবু োঈদ
েো ী আবুর োমভ
মভোোোঃ যমু ো মফিভ
55604 মভোোঃ আ োোয উনিন
মভোোঃ জুরো উনিন
োমযো
55605 োনন দো খোতুন
মভোোঃ আোঃ ফোমদ পনেয
মভোিোোঃ মপোরী োযবীন
55606 রূংেয নোথ
সুন ত কুভোয নোথ
ননমফনদতো মদফী
55607 মভোোঃ এযোদ মোোইন
মভোোঃ আন ভউিীন
মভোিোোঃ োনরভো খোতুন
55608 মভোোঃ আমর ভোমুদ
মভোোঃ ইউনুি আরী
যোনদো মফিভ
55609 োভীভো ইেোভীন
মভোোঃ ো োোন আরী
নূয োোন খোতুন
55610 সুনপ্রেো োো
তন্ডী তযন োো
সু োতো যোনী োো
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05/12/1987
10/10/1988
05/01/1992
01/01/1988
10/03/1990
05/12/1991
27/11/1988
12/06/1989
03/05/1989
20/11/1989
28/08/1988
05/05/1987
20/11/1985
23/02/1991
28/12/1990
10/02/1988
30/10/1987
20/12/1990
01/03/1990
18/09/1988
01/08/1990
30/08/1987
07/08/1988
15/10/1987
19/07/1988
15/03/1990
15/12/1990
25/05/1987
26/06/1987
25/12/1990
21/09/1990
13/06/1989
22/11/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55611 মভোোঃ আব্দুর মভোনভন

16/08/1989

55612

12/10/1985

55613
55614
55615
55616
55617
55618
55619
55620
55621
55622
55623
55624
55625
55626
55627
55628
55629
55630
55631
55632
55633
55634
55635
55636
55637
55638
55639
55640
55641
55642
55643

মভোোঃ আযোনের ইরোভ
মভোোোঃ ভমভনো মফিভ
প্রফীয িোমেন
নফভর কৃষ্ণ িোমেন
অঞ্জরী িোরদোয
মুনপকুয যভোন তুলোয
ো োোন নভেো
ম োৎস্দো মফিভ
মভোোঃ ভোমুনয যনদ
মভোোঃ োমদুয যভোন
মভোিোোঃ হুযো খোতুন
মভোোঃ নুময আরভ ননিেী
মভোোঃ নূরুর োই
ভভতো মফিভ
মভোোোঃ ইযোত োোন
মভোোঃ আপ োর মোমন খোন
মভোোোঃ যোনদো খোনভ
মভোোঃ আরতোপ মোমন
মভোোঃ ভনভন উল্যো
োোনোযো মফিভ
োনরভো যভোন
মভোোঃ ননিকুয যভোন
নোনযো যভোন
মভোোঃ নপকুর ইরোভ
মভোোঃ মযত আরী
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ োীন উনিন
মৃত মভোোঃ পনযদুর ে
ভনযেভ মফিভ
মোননেো আমভদ মুন্নী
ফোবুর আমভদ ফোবু
নরো আমভদ
মভোোঃ োমর আেযোভ
মভোোঃ েনুর আমফদীন
মভোিোোঃ মপোরী খোতুন
মভোোঃ োইনের ইরোভ রস্কয
আব্দুর োনভদ রস্কয
োননো মফিভ
মভোোঃ ভোরুপ নফল্লো
মভোোঃ োনফবুয যভোন
তোনযো
মভোোঃ েোভোর মোমন
মভোোঃ আন জুর ে
ইেোনভন মফিভ
োযনভন নোনযন সুনভ
মভোোঃ োোন তোমযে
যোমপ ো খোনভ
ভোমুদো যভোন
মৃত মুন ফয যভোন
েোভরুন্নোোয
োমদকুয যভোন
ভনতউয যভোন
ভয়ুযো যভোন
ভোমুদুর ে পেোর
ভযহুভ আবুর খোমেয নুরুর ে
আক্তোয ফোনু
েোভরুন নোোয নতথী
আবুর েোরোভ আ োদ
তোনরভো আেতোয
মভোোঃ মভোোইনভনুর ইরোভ
মভোোঃ আব্দুর ব্বোয
মভোিোোঃ ভভতো মফিভ
মভোোঃ আবুর ভোম দ
তুযো আরী িোইন
আনিেো খোতুন
মভোোঃ মফোযোনী সুরতোন আর ভোমুন মভোোঃ মভোেোমজ্জভ মোমন
মভোিোোঃ যোমরো মফিভ
ঝুম্পো দো
মৃদুর দো
রুভো দো
িীয আমম্মদ
মৃত আফদুর োনভদ
যোমরো মফিভ
মভোোোঃ তোনন রো যভোন তোননেো মৃত মভোস্তোনপজুয যভোন
ভোনসুযো আক্তোয
মভোোঃ ময োউর েনযভ
মভোোঃ আব্দুর েদ্দু
মযোমেেো
মভোোম্মদ ইভযোন খোন
মভোোঃ ো আরভ খোন
আমেো খোনভ
মেোননুয আক্তোয
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
নভনোযো ইরোভ
মভোোঃ যোমর ভোমুদ
মভোোঃ মভোস্তপো ননেো ী
মযোমেেো মফিভ
োযনভন োোন
মভোোঃ োমযোেোয োোন
আনম্বেো খোতুন
মফরোর মোমন
আব্দুর নরর
োোনোযো মফিভ
নোোযীন মচৌদৄযী
আব্দুয যোজ্জোে মচৌদৄযী
নযনন মফিভ
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27/07/1990
15/09/1989
05/06/1987
01/10/1990
01/02/1991
22/12/1991
01/08/1988
11/11/1990
31/12/1994
01/01/1989
30/11/1992
01/12/1991
04/06/1988
25/11/1991
31/10/1987
17/11/1989
01/07/1990
14/07/1991
03/02/1990
20/11/1987
20/11/1987
16/07/1988
10/10/1987
30/09/1989
01/01/1991
10/11/1987
01/02/1989
12/02/1988
06/09/1989
07/05/1992
11/07/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55644 োন েো আপনযন
55645 আব্দুয যনদ
55646 োযবীন সুরতোনো
55647 মভোোঃ আযোদ মোমন
55648 বোস্কয োর
55649 মভোোঃ ভোবুবুয যভোন
55650 মভোোঃ আন জুয যভোন
55651

োনদুর ইরোভ

55652 নপোত োযনভন
55653 মভোোঃ ইেোনিয আযোপোত
55654 মচৌদৄযী ময ো তোনবীয
55655 মভোোঃ নন োভ উনিন
55656 নরল্পী নফশ্বো
55657 মভোিোোঃ োোনো ইেোনভন
55658 নপমযো ো আক্তোয
55659 মভোোঃ আফদুর োনরভ
55660 োনব্বয আভদ মোোি
55661 মভোোঃ ন েোউর ে
55662 রুহুর আনভন
55663 মভোোঃ উভয পোরুে
55664 রুভোন মোোইন
55665 মভোোঃ োভউর ে
55666 মুোম্মদ আব্দুল্লো আর মুনভন
55667 মভোোঃ ভনউয যভোন
55668

োমদুর ইরোভ

55669 মুোঃ মপযমদৌ আরভ
55670 ইযোত নোনযন
55671 মে. এভ.ন . যোনেফ যোোত
55672 অনত কুভোয নভস্ত্রী
55673 উমম্ম োরভো
55674 মভোোঃ োেোনযেো োযমব
55675 মভোোঃ োভীভ
55676 আন জুন নোোয

মভোোঃ নপকুর ইরোভ
আেো খোতুন
মভোন মভোল্লো
নভরো মফিভ
পনযদুর ে (মৃত)
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ মভোফোযে আরী
মভোিোোঃ আনভনো মফিভ
প্রদী কুভোয োর
ঝণ িো োর
মে. এভ. েোভোর
ম নভন আেতোয
মভোোঃ োনফবুয যভোন
ম োযো মফিভ
আব্দুর োনরভ
যনভো খোতুন
মদওেোন মুননয মোমন
আমভনো মফিভ
মভোোঃ দুরোর উনিন
আমনোেোযো মফিভ
মচৌদৄযী ময ো মভোোঃ ভমনোেোয
নোনদযো ইরোভ
মভোোঃ োেোমেত উল্লযো
ভনভনো মফিভ
নযভর নফশ্বো
োরুর নফশ্বো
মভোোঃ যো ো উল্লো মফি
মভোিোোঃ োোনোযো আেতোয
নপউল্যো িো ী
তোিনরভো মফিভ
মভোোঃ আবুর মোমন
ভোনসুযো মফিভ
আব্দুর েোনদয মভোল্লো
উনভেো মফিভ
আব্দুর ে নভেো
মভোোোঃ োনচনো মফিভ
আমে উনিন
মতোযো মফিভ
মভোোঃ আ েোমদয
মভোিোোঃ পোমতভো মফিভ
মুনসুয আরী
িোমযো মফিভ
মভোোঃ োইদুয যভোন
মভোোোঃ নউরী মফিভ
মুোম্মদ আবুর ফোোয
অন পো মফিভ
এভ. এ. কুদ্দু তোলুেদোয
নভনোযো মফিভ
আব্দুয যভোন
ভমনোেোযো মফিভ
মুোঃ োভছুর আরভ তোলুেদোয
োন্নোতুর মপযমদৌ
ভযহুভ আবুর খোমেয নুরুর ে
আক্তোয ফোনু
মভোোঃাোঃ মিোরোভ যভোন
নদর আপমযো ো যভোন
নভরন চন্দ্র নভস্ত্রী
অঞ্জরী নভস্ত্রী
পনযদ আমম্মদ
মমরনো পনযদ
ভনউনিন আমভদ
যোমফেো আমভদ
মভোোঃ ইভোইর মোমন
মভোিোোঃ ওেত আযো মফিভ
মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
আনিেো খোতুন
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01/06/1990
31/12/1991
11/08/1990
20/09/1988
28/02/1991
01/01/1989
04/04/1987
01/10/1987
26/03/1988
01/01/1990
15/03/1992
08/08/1992
02/03/1988
30/11/1988
10/08/1989
30/01/1990
05/01/1991
12/12/1990
18/01/1991
11/04/1988
11/11/1992
07/06/1989
26/11/1991
01/01/1991
28/10/1987
04/01/1987
01/09/1984
14/07/1991
08/10/1984
09/09/1985
17/01/1987
25/05/1987
01/01/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55677 সুীর কুভোয দো

সুমফোধ যঞ্জন দো
সুনন্দো যোনী মদফী
55678 নু োত োোন প্রধোন
এভ. এ. েোইয়ুভ প্রধোন
আপমযো ো ফোনু
55679 মখোন্দেোয োমন উিীন
মখোন্দেোয যনপ উিীন
নযো মফিভ
55680 ময নবন আক্তোয
যনপকুর ইরোভ
োনো মফিভ
55681 নফনৄর চন্দ্র েভিেোয
মিৌযোঙ্গ চন্দ্র েভিেোয
িনফ যোনী েভিেোয
55682 মভোোঃ মরোলুয যভোন
মভোোঃ আব্দুর কুদ্দু প্রোং
োিনো ফোনু
55683 এ. ম . এভ. মভোস্তোনপজুয যভোন মভোোঃ নরেোেত আরী তোলুেদোয
তোলুেদোয
নভম ননলুপো ইেোনভন
55684 হুভোয়ুন েনফয
মভোোম্মদ ভনতউয যভোন
েননুয মফিভ
55685 নূয-ই- োন্নোত
নূয মভোোম্মদ নভেো
োনো মনো মফিভ
55686 মভোোঃ যোনেবুর ইরোভ
মভোোঃ নপউল্যো
মভোিোমিেো মফিভ
55687 মভোোঃ ন েোউর ে
মভোোঃ আন জুয যভোন
নভম পোমতভো আন
55688 মভোোঃ নযেোোদ উিীন
মভোোঃ যনপে উিীন
োমদো আেতোয
55689 েনর ফড়ুেো
যনভত ফড়ুেো
মনবী ফড়ুেো
55690 মভোোযযপ মোোইন খোন
নপ উল্লো খোন
ভমনোেোযো মফিভ
55691 মভোোম্মদ আব্দুল্লো আর ভোমুন
মভোোম্মদ ীদুল্লো
ভভতো মফিভ
55692 যোন পো ইেোনভন রূো
মভোোঃ আব্দুয যনদ
োভীভো আক্তোয
55693 যনচ মোমন
মৃত আওরোদ মোমন
খন্দেোয নরন
55694 নোনযন আক্তোয
মভোোঃ নওমদ আরী
নযনো মফিভ
55695 মভোিোোঃ নো ননন নোোয
মভোোঃ ভেবুর মোমন প্রধোন
মভোিোোঃ ো োদী মফিভ
55696
োেনুিীন আভদ
মভোোম্মদ পখরুিীন
পোমতভো ফতুর
55697 নযপোত আযো োন্নোত
মখোযমদ আরভ
মভমরুন আক্তোয
55698 খন্দেোয আনভনুর ইরোভ
খন্দেোয োভছুর ে
যোেোনুর োন্নোত
55699 ীমৄল নফশ্বো
মিোোর নফশ্বো
েভোরো নফশ্বো
55700 িো ী োরোউিীন
ভনউিীন িো ী
োনেেো সুরতোনো
55701 যোজু ফড়ুেো
ফোবুর ফড়ুেো
গুনু ফোরো ফড়ুেো
55702 মপৌন েো মপযমদৌ
োোনুজ্জোভোন
োননো আক্তোয
55703 মভোোঃ মোমর যোনো
মভোোঃ িকু নভেো যেোয
মভোিোোঃ ভঞ্জুেোযো মফিভ
55704 যোজ্জোকুর ইরোভ
মভোোঃ ন ল্লুয যভোন
মভোিোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
55705 মভোিোোঃ আশুযো খোতুন
মভোোঃ আনভয মোমন
মভোিোোঃ যোমফেো মফিভ
55706 মভোোঃ োীন আরভ
মভোোঃ আব্দুর রনতপ
েভরো মফিভ
55707 োননেো মচৌদৄযী
অীভ মচৌদৄযী
কুভকুভ মচৌদৄযী
55708 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
মভোোঃ আব্দুয যনদ
ভভতো সুরতোনো
55709 মভোোঃ নপমযো আরভ
মভোোঃ আবু তোমরফ
মভোিোোঃ পোমতভো খোতুন
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01/12/1987
02/02/1991
12/08/1988
06/05/1991
04/10/1991
01/03/1990
25/12/1990
25/05/1987
08/07/1989
28/01/1990
02/02/1988
25/12/1987
07/03/1988
01/03/1987
21/10/1987
29/07/1990
04/02/1989
15/06/1988
22/11/1991
01/03/1989
12/11/1989
01/07/1990
30/09/1988
22/12/1990
18/01/1990
03/04/1989
25/05/1987
01/01/1989
25/12/1989
15/05/1988
08/11/1988
02/02/1988
20/10/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55710 চঞ্চর কুভোয ভন্ডর

15/10/1987

55711

17/12/1987

55712
55713
55714
55715
55716
55717
55718
55719
55720
55721
55722
55723
55724
55725
55726
55727
55728
55729
55730
55731
55732
55733
55734
55735
55736
55737
55738
55739
55740
55741
55742

সুভর চন্দ্র ভন্ডর
িনফতো যোনী
মভোোঃ মপযমদৌ যভোন
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
মভোিোোঃ নেরআযো মফিভ
মভোোঃ যোব্বী োোন প্রোভোননে মনট আভদ আরী প্রোভোননে
মভোিোোঃ ভনছুযো আেতোয ফোনু
োযমব ো
মভোোযপ মোমন ো
নদলুেোযো খোনভ
নো মুর আরভ
নুরুর ইরোভ
িোমরো মফিভ
মভোোঃ রুমফর ময ো
মভোোঃ চেন উনিন
মভোিোোঃ যীপো মফিভ
মভোোঃ োনদ োোন
এ.এভ. আফদুর খোমরে
মভোিোোঃ মভমযমনেো
মভোোঃ নো মুর ে
মভোোঃ আরভোমুদ মভোল্লো
নোনিভো খোতুন
নোন েো নফনমত ইরোভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
তনরভো খোতুন
আোদুজ্জোভোন
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
েননুয মফিভ
মভোোঃ জুরনপেোয আরী
মভোোঃ ভোই োয যভোন
মভোিোোঃ েনফ মফিভ
আনযনেজ্জোভোন নভঞো
আবু োঈদ নভঞো
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ োভোর নভেো
মভোোঃ োভছুর নভেো
মভোোম্মত েভরো মফিভ
েোভরুর োোন
তোজুর ইরোভ
েোভরুন নোোয
োীনুয আক্তোয
মদমরোেোয মোমন
ভমনোেোযো মফিভ
মভোমনো ভনতন
মভোোঃ আব্দুর ভনতন প্রোভোননে
মপোরী খোতুন
মভোোঃ নভনো মোমন
মভোোঃ শতমুয মোমন
নভম মিোরোবুমন্নিো মফিভ
যনন ত কুভোয
তুরী যোভ
োন্তী যোনী
োযনভন োোন
মভোোঃ নোন ভ উনিন ভইূঁ েো
মোমন আযো মফিভ
েো ী মভোোম্মৎ উমম্ম কুরসুভ
েো ী এ.মে.এভ. ইেফোর
উমম্ম োরভো
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
মভোোঃ োরোর উনিন
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ ভোমুদুর োোন
মভোোঃ ইউসুপ আরী
মভোোোঃ আনেো মফিভ
মভোোঃ মভোস্তপো েোভোর
মভোোঃ য ত আরী
োন যো খোতুন
মভোোঃ ভোসুভ
আব্দুর খোমরে মৃধো
মচময ফোনু
মভোোম্মদ রুমফর ব্যোোযী
মভোোম্মদ খনরলুয যভোন
হুযো মফিভ
মভোোঃ আপোরুর ইরোভ
মভোোঃ আমনোেোরুর ইরোভ
মভোোোঃ পনযদো ইেোনভন
সুোন্ত ভজুভদোয
যমভন ভজুভদোয
নভরোনী ভজুভদোয
উরপোতুন নোঈভো এযোনো
মৃত ওেোমদ আরী
পোনতভো খোনভ
মভোোঃ যীনের যভোন
মভোোঃ ীদুর ইরোভ
যোনদো মফিভ
মভোতোময আনযপ েভর
মভোোম্মদ মোমরভোন
নোনভ আযো মফিভ
েোভরুননোোয রুো
মভোোঃ োরোর উনিন
আনু মফিভ
আরী আভোদ
োইপ উনিন আভোদ
পোনতভো খোতুন
আোদুজ্জোভোন
মফরোমেত মোমন োওরোদোয
মযোনো োযবীন
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30/10/1991
16/01/1989
08/08/1988
15/02/1990
01/03/1988
12/04/1988
28/11/1989
07/08/1987
18/10/1989
01/01/1990
03/01/1990
10/10/1988
08/06/1989
27/10/1989
30/11/1990
01/01/1988
20/01/1988
28/07/1989
10/10/1992
29/11/1990
08/11/1989
25/11/1988
12/12/1990
31/01/1990
01/07/1988
30/11/1989
14/06/1993
01/07/1988
10/08/1988
08/11/1990
18/10/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55743 মভোোঃ নো মুর হুদো
55744 োযনভন মপযমদৌ
55745 মভোোঃ মোমর যোনো
55746 মভোোঃ োনেয মোমন
55747 মভোোঃ আব্দুর কুদ্দু
55748 চন্দন েয
55749 মভোোঃ োেোনযেো মোমন
55750 মভোোঃ োনযেোয ইভন
55751 মভোোঃ আননছুয যভোন
55752 উমম্ম োনন
55753 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
55754 মভোোঃ োইদুর েনফয
55755 মভোোঃ োজ্জোদুয যভোন
55756 অরু কুভোয যেোয
55757 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
55758 নোনভো ওেত নদফো
55759 উত্তভ কুভোয ফড়োর
55760 মভোোঃ প র ে
55761 মভোোঃ মফোযোন উনিন
55762 নফবোল অনধেোযী
55763 নেমোয যোে
55764 পোমতভো মফিভ
55765 সুব্রত দো
55766 মভোোঃ অাোর ভোবুবুয যভোন
55767 মভোোম্মদ োভমদুর ে
55768 ননোত তোননভ
55769 মভোোঃ যনফউর আউেোর
55770 ধনঞ্জে যোে
55771 মভোোঃ পমেজুর আরভ যোমর
55772 োইনের ইরোভ
55773 োভীভ আমভদ
55774 মভোোঃ োইদুয যভোন
55775 মভোিোোঃ হুযো খোতুন

মভোোঃ ো োোন মভোল্যো
মভোিোোঃ ভন নি ো মফিভ
মৃত োোদোত বুরবুর
আকুনরভো বুরবুর
মভোোঃ আতয আরী মভোল্যো
আনফযন মনিো
মভোোঃ ফোচ্চু ভইেো
মভোোোঃ োমনেোযো মফিভ
মভোোঃ ভননয হুোইন
মভোিোোঃ মযোমেেো মফিভ
যোভকৃষ্ণ েয
অচ িনো েয
মভোোঃ ন ন্নত আরী
োোনোয মফিভ
মভোোঃ োভসু নভেো
জুনুেোযো মফিভ
মভোোঃ েনোর আমফদীন
যোমরো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোমরে
ভোোনে ো মফিভ
আব্দুর ভন দ যীপ
নের োন নফনফ
মভোোঃ হুভোয়ুন েফীয
োনদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর িনন নফশ্বো
মযোমেেো মফিভ
ফরোই চন্দ্র যেোয
নদনেো যোনী যেোয
মভোোঃ আব্দুর নরর
খোনদ ো
এ.মে. ওেত আরী
মনরনো ওেত
সুকুভোয ফড়োর
মপোরী ফড়োর
মভোোঃ আব্দু োত্তোয
মভোোোঃ েদফোনু
মৃত োভছুর ে
অন পো খোতুন
তুরী যঞ্জন অনধেোযী
সুননতী অনধেোযী
নযভর যোে
সুভোরো যোে
মভোোঃ োনফবুয যভোন
মখোযমদো োযবীন
োনন্ত দো
েন্তী দো
মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
আনতেো খোতুন
মভোোম্মদ নুরুর ে োমটোেোযী
ননযনো আক্তোয
নভ োি আব্দুর োন্নোন
নোনযন আক্তোয
মভোোঃ এভদোদুর ে
আমনোেোযো মফিভ
নফনে কুভোয যোে
আো যোে
মভোোঃ আবুর েোরোভ
োমনো আক্তোয
আোঃ ব্বোয মখ
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ মতোযোফ আরী
িোমরো খোতুন
মৃত খনরলুয যভোন
োভছুন্নোোয
মভোোঃ হুরুর ে যেোয
মভোিোোঃ ম নর মফিভ
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04/03/1990
01/06/1990
04/03/1988
15/06/1988
04/12/1992
27/12/1992
01/04/1989
24/09/1992
05/12/1985
11/05/1987
01/02/1992
10/03/1991
11/03/1990
26/12/1988
01/01/1989
20/04/1989
04/03/1989
04/03/1988
05/09/1991
05/12/1988
02/05/1988
10/01/1989
15/12/1990
10/05/1990
22/06/1992
16/02/1992
06/07/1988
27/11/1989
10/09/1989
05/01/1987
25/10/1991
07/03/1987
25/09/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55776 তোননভ ম নযন
55777 ডোনরভ কুভোয যোে
55778 যোইো নুযোত খোনভ
55779 ওেোনদো আক্তোয
55780 মভোোঃ ফদরুমিো ো ফযেতউল্লো
55781 মভোোঃ তনযকুর ইরোভ
55782

ীভ উিীন

55783 মভোোঃ খোেরুর ইরোভ
55784 মভোোঃ ভনভন উনিন
55785 মভোোঃ েোভোর উনিন
55786 আনফদো সুরোতোনো
55787 মভোোঃ মোোি োটওেোযী
55788 মভনো আমভদ
55789 মভোোঃ রুমফর যোড়ী
55790 সুনফভর চন্দ্র ম োল
55791 মভোোঃ োভীভ ইরোভ
55792 যীপ আমভদ
55793 ম নভন োোন
55794 তোনভনো
55795 মভোোঃ োমবুর ইরোভ
55796 মভোিোোঃ োভীভো আক্তোয
55797 মভোোঃ োনযেো-আর-নযপোত
55798 অনভে কুভোয োনো
55799 অনবন ত ভন্ডর
55800 মভোোঃ েোওোরুর ইরোভ
55801 মভোোঃ োোন আবুর ফোোয
55802 মভোোঃ ন েোউর ে
55803 উজ্জর ফোোয
55804 ভনভো আক্তোয নরেো
55805 েো ী আনযনেয যভোন
55806 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
55807 ংিীতো যোনী োো
55808 মভোোঃ নপকুর ইরোভ মভোল্লো

মভোোঃ োরোর উনিন
মভমরুন মনিো মফিভ
িম ন্দ্রনোথ যোে
অশ্রু ফোরো
ইপমতখোয উনিন খোন
নুয নোোয
আফদুর ওেোমদ
ভভতো মফিভ
মভোোঃ ো আরভ
যওন োোন
মভোোঃ এভদোদ মোমন
মৃত তোিনরভো মফিভ
মভোোঃ েোভোর মোমন
মখোমদ ো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ব্বোয
লুৎনেন নোোয
মভোোঃ আইয়ুফ আরী নভেো
ভন দো
ো ী মভোোঃ মভোফোযে মোমন
নেরনোোয
মভোোঃ আব্দুর োই খোন
েোভরুন নোোয
মভোোঃ আব্দুর ভনতন োটওেোযী
ফদরুন মনিো
নপমযো আমভদ
োনো আমভদ যোী
মভোোঃ আব্দুয যনদ যোড়ী
মযোমেেো মফিভ
সুনীর চন্দ্র ম োল
প্রনভরো যোনী ম োল
মভোোঃ েোনরভ উিীন
মভোিোোঃ নো ভো মফিভ
মভোোঃ নপকুয যভোন
িোমরো মফিভ
হুয উিীন যেোয
নুযন্নোোয মফিভ
আব্দুর মভোন্নোপ
োম দো মফিভ
মভোোঃ আোঃ যনদ প্রোোঃ
মভোিোোঃ আমরেো মফিভ
মভোোঃ তনযকুর ইরোভ
মভোিোোঃ ভভতো ভর
েোভরুর আরভ
োোনোযো আরভ
অমোে কুভোয োনো
িীতো যোনী োনো
যনন ত ভন্ডর
স্বপ্নো নফশ্বো
আোঃ যনদ ভোতুব্বয
নুরুন মনিো
মভোোঃ োভোর উনিন
োমভদো মফিভ
মভোোঃ আোঃ যনদ রোন
নভম নফখী আক্তোয
মভো োোরুর ইরোভ
ভোজুেোযো খোতুন
মৃত মভোোম্মদ মোমন
আেতুন মনো
েো ী নিীকুয যভোন
আেনরভো মফিভ
মখ আোম্মদ আরী
অাোমবো মফিভ
ধীযো োো
ফোনো োো
মভোোঃ যনভদ মভোল্লো
জুমরখো মফিভ
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02/03/1992
21/12/1988
01/01/1990
10/12/1988
04/04/1988
15/01/1987
01/03/1990
23/12/1987
21/10/1988
11/02/1988
17/09/1990
01/01/1990
02/01/1992
01/05/1991
12/12/1987
10/11/1989
21/04/1988
06/08/1991
23/02/1990
16/04/1987
08/11/1987
27/10/1988
01/10/1990
20/10/1991
12/10/1990
01/03/1987
04/05/1988
10/11/1990
28/07/1991
01/01/1992
07/04/1988
25/10/1991
19/05/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55809 োভীভ মোমন
55810 োঈদ মভোোঃ ভোবুবুর োিোন
55811 মভোোম্মদ আযোনের আরভ
মোোি
55812 সুভন চন্দ্র যেোয
55813 মভোোঃ আরভিীয মোমন
55814 মভোোঃ মরোর উনিন
55815 আযোনের আরভ
55816 মভোোঃ ভোমুন েোেোয
55817 মভোোঃ োভীভ উনিন
55818 মভোোঃ োইনের ইরোভ
55819 সুরতোনো েযোমভনরেো
55820 শুব চন্দ্র মদ
55821 মভোোঃ অমদুজ্জোভোন
55822 োরভো খোতুন
55823 মভোোঃ ইভোইর
55824 নপ্রে চন্দ্র মদ
55825 মভোোঃ ভোইনুর ইরোভ খোন
55826 প্রনতভো যোে
55827 মভোোঃ আনযনের ইরোভ
55828 ভনযেভ খোতুন
55829 তভো মবৌনভে
55830 মভোোঃ আরী োেদোয পের
55831 েোওিোয
55832 মভোোঃ ফযেত উল্লো
55833 মভোোঃ ভোছুভ নফল্লো
55834 ভীয েোনন্ত নফশ্বো
55835 েোনু কুভোয বট্ট
55836 মভোোঃ োইদুয যভোন
55837 েো ী মযোেোনো আক্তোয
55838 আওযঙ্গম ফ নফন আরভ
55839 মভোোঃ নপকুর ইরোভ মভোড়র
55840 সুরতোন ভোমুদ ভোরুপ
55841 মুোম্মদ ন ল্লুয যভোন

ভঞ্জুরুর ে
মযখো আক্তোয
মভোোঃ োভছুর হুদো
োম দো খোতুন
মভোোম্মদ আব্দুর মভোতোমরফ
যওন আযো মফিভ
ীমফ চন্দ্র যেোয
অননতো যোনী যেোয
আবু তোমরফ
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োভোদ
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
আবু োননপ ভন্ডর
নের োন খোতুন
মভোোঃ টুটুর আরী
মভোিোোঃ নযনো োযবীন
মভোোঃ ভমিয প্রোযোভোনন
সুনপেো খোতুন
মভোোঃ নফল্লোর মোমন
খোমদ ো মফিভ
আবুর েোমভ
মদমরোেোযো
সুবোল চন্দ্র মদ
নখো যোনী মদ
মভোোঃ দোউদ নফী
মপযমদৌী মফিভ
আরভিীয মোমন
োমভনো খোতুন
মভোোঃ মভোস্তপো েোভোর
োোনো মফিভ
মৃত নফন চন্দ্র মদ
েনর যোনী মদ
মভোোঃ েোঞ্চন আরী খোন
োভসুন্নোোয
যোম ন্দ্রনোথ ফভিন
মফরী যোনী যোে
মভোোঃ আবুর েোমভ
মফিভ মনিো
আন জুর মখ
ভোম দো খোতুন
সুনভ মবৌনভে
বোযতী মবৌনভে
মভোোঃ আফদু োময
আমেো মফিভ
আব্দু িোরোভ
মযোমেেো
এপ.এভ. মভোমরভ উিীন
নভম আপমযো ো
মভোোঃ নুয নফী
ঝণ িো আক্তোয
নযোরোর নফশ্বো
ভমনোখুন নফশ্বো
ননী মিোোর বট্ট
ভভতো বট্ট
মৃত নপউল্লো
ভভতো মফিভ
মভোোযপ মোমন
োযবীন আক্তোয
ো আরভ মচৌদৄযী
মনরনো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন মভোড়র
ভভতো মফিভ
মভোোঃ নযনের ইরোভ
ভোমুদো ইরোভ
মুোম্মদ শতেফ
আমনোেোযো মফিভ
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08/04/1987
01/01/1988
10/10/1987
21/11/1988
10/04/1988
30/06/1989
22/10/1991
05/03/1990
15/07/1991
16/11/1987
10/04/1991
01/01/1990
06/04/1987
25/10/1987
07/07/1991
20/01/1990
15/04/1988
13/01/1992
15/12/1989
25/12/1990
05/11/1989
01/01/1990
05/03/1990
21/10/1987
01/02/1989
20/08/1988
30/12/1985
06/10/1991
29/10/1990
25/07/1990
15/10/1990
09/06/1988
01/03/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55842 পোমতভো মচৌদৄযী
55843 মভোোঃ আমনোেোয ইব্রোনভ
55844 ননেো ভোমুদ
55845 মভোোঃ ইভযোন খোন
55846 মভোোঃ আব্দুর ওেোদুদ
55847 মভোোঃ মিোরোভ োমযোেোয যেোয
55848 নুরুন নোোয
55849 মোমন আযো বৃনি
55850 এেযোমুর ে
55851 মভোোঃ আোদুয যভোন
55852 মভোোঃ এোনুর ইরোভ
55853 মিোরোভ মভোযমদ োোন
55854 মভোোঃ েোভরুর ইরোভ
55855 মভোোম্মদ োখোওেোত মোমন
55856 ম নযন েোওোয
55857 ভোমুদো োযভীন
55858 মভোোঃ যোনেবুর আোন
55859 মভোোঃ ভনজুরুর ইরোভ
55860 মভোোঃোকুয ভোমুদ
55861 আনতকুর ইরোভ
55862 এ. ম . এভ. োনেরুর ইরোভ
55863 মোমর আমম্মদ
55864 মভোোঃ োভীভ
55865 নফউটি নফশ্বো
55866 অনুভ দো
55867 মভোোঃ আব্দুয যউপ
55868 মভোোঃ আনযনের ইরোভ
55869 সুভন মদফনোথ
55870 মভোোঃ আমনোেোয মোমন
55871 োযনভন নোোয
55872 মভোোঃ োনফফ খোন
55873 মুোম্মদ োভোর মোোইন
55874 মভোোঃ আফদুয যফ

মভোোঃ োনদুর ে মচৌদৄযী
মদমরোেোযো মফিভ
মভোোঃ োফীফ ইব্রোনভ
মপযমদৌন মফিভ
মভোোঃ সু োআতুর ইরোভ
ভোোমুদো ইরোভ
আফদু ত্তোয খোন
মভোোোঃ ফোনদো মফিভ
মভোোঃ ফনদউজ্জোভোন
মভোিোোঃ মদোমরনো মফিভ
মভোোঃ আফদুয যভোন যেোয
মভোোম্মৎ মপযমদৌী মফিভ
মফরোমেত মোমন
খোনদ ো খোতুন
মভোোঃ আবুর মোমন
মপযমদৌী মোমন
আব্দুর োনরভ
রনতপো খোতুন
মভোোঃ লুৎপয যভোন
সুরতোনো যোন েো
মভোোঃ আপ োর মোমন
নভম োভছুন নোোয
মিোরোভ ভনউিীন োোন
ভনজুযো োোন
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
েল্পনো মফিভ
মভোোম্মদ আব্দুর েোনদয
োনভরুন আক্তোয
েনোর আমফদীন
যওন আযো মফিভ
এ. ম . এভ. মভোোযযপ মোমন
োনো মোমন
মভোোঃ রুহুর আনভন োওরোদোয
মভোোোঃ মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যনভ
মভোিোোঃ ভেনো মফিভ
মভোোঃ োভসুর ে মচৌোঃ
আনিেো মফিভ
ভন্তো আরী
যোমফেো মফিভ
মৃত নুরুজ্জোভোন
যনদো মফিভ
আব্দুর ওেোোফ আনোযী
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ োম আরভ নভেো
োীনূয মফিভ
নমযন্দ্র নোথ নফশ্বো
নীবো যোনী নফশ্বো
সুনীর চন্দ্র দো
নফ ে রক্ষী দো
মৃত আব্দুয যনদ
মভোিোোঃ নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ আবু ফেয ননিে
আমরেো মফিভ
স্বন মদফনোথ
েল্পনো যোনী মদফনোথ
মভোোঃ ভন্টু নভেো
আমনোেোযো মফিভ
মৃত আব্দুর খোমরে
নূরুন্নোোয
মভোোঃ আব্দুর ভনতন খোন
আমেো আক্তোয
মুোম্মদ আব্দুর ভনতন যেোয
োমরো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোরোভ
ভনজুভো মফিভ
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27/12/1990
18/08/1988
30/10/1988
17/02/1988
27/02/1990
25/09/1988
02/02/1990
29/08/1990
01/02/1988
05/12/1989
18/02/1988
04/01/1990
10/09/1989
20/01/1987
05/11/1989
02/01/1992
12/01/1990
30/12/1988
20/03/1991
04/02/1988
15/10/1985
02/06/1988
02/02/1987
26/12/1991
31/08/1987
12/01/1987
22/11/1988
20/08/1989
07/02/1989
01/01/1989
30/12/1990
01/03/1989
01/01/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55875 নভনো আক্তোয
55876 োনরভো আক্তোয
55877 োযভীন আক্তোয
55878 মতু ভন্ডর
55879 মভোোঃ মফোযোন উনিন
55880 মভোোঃ আর ওেোনরদ
55881 মভোিোোঃ মেোননুয মপযমদৌ
55882 আবু মভোোম্মদ আউেোর
55883 মভোোঃ যোনেবুর োোন
55884 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
55885 ভোবুবুর আরভ
55886 মভোোঃ নফপ্লফ মোমন
55887 মভোোঃ আবু যেয ননিে
55888 মভোোঃ আমনোেোয মোমন
55889 ভোেসুদো সুরতোনো
55890 মভোোঃ োনপজুর ইরোভ
55891 মভোোঃ আমনোেোয
55892 মভোিোোঃ নদো ইরোভ
55893 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
55894 মভোিোোঃ মোনোরী খোতুন
55895 অযোন তো ব্যোনো ী
55896 মভৌসুভী যোে
55897 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
55898 আবুর মোমন
55899 িোনফনো োযবীন
55900 মখ ীদুল্লো
55901 মভোোঃ আ োদুর ইরোভ
55902 মভোোঃ মুকুর মোমন
55903 এ. আয. এভ. আখতোরুজ্জোভোন
55904 নফরো মন
55905 মভোোঃ ওভয পোরুে
55906 োনভেো সুরতোনো নমুর
55907 েোভোর মোমন

মভোোঃ মুনভন যেোয
ভভতো মফিভ
মভোোঃ যনভ উনিন ভইেো
মপযমদৌী আেতোয
মভোোঃ ভেনুর ে
নুরুন্নোোয
অনত ভন্ডর
েননেো ভন্ডর
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
োনরভো খোতুন
মভোোঃ শুকুয আরী
মভোিোোঃ রুনেো খোতুন
মভোোঃ ফখনতেোয নুরুর ইরোভ
নফরনে আযো মফিভ
মভোোম্মদ আরী
আমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ আবুর োোন
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর েনযভ
ভোমুদো খোতুন
আরী োেদোয
আমেো আক্তোয
ভীয মভোোঃ মোভ উিীন
মভোিোোঃ ফকুর নফনফ
মভোোঃ ো োোন ভইূঁ েো
যোমদো মফিভ
মভোোঃ বু মোমন
মভোিোোঃ আমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ মভোোযপ মোমন
মভোোোঃ োনফনো ইেোনভন
মভোোঃ আমে উিীন প্রোং
সুনপেো খোতুন
েনোর আমফদীন
পখরুন মনো
মভোোঃ ভোননকুজ্জোভোন
মভোিোোঃ যনভো মফিভ
মভোোঃ শুকুয আরী তোলুেদোয
সূেিয খোতুন
মভোোঃ আপিোয আরী
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
অরুন ব্যোনো ী
অনদনত ব্যোনো ী
চীন্দ্র নোথ যোে
নেন যোে
মভোোঃ আব্দু োভোদ
মভোিোোঃ আেো ননিেো
এভ. এ. োন্নোন
মোমন আযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর মোফোোন
মভোিোোঃ আমরেো খোতুন
মখ আমভদ
িোেো আমভদ
মভোোঃ ইউনুি আরী
আযন নো মফিভ
মভোোঃ মতো োমম্মর ে
মভোিোোঃ মভোমভনো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
আঞ্জুভোনোযো মফিভ
ম্বয মন
স্বপ্নো যোনী মন
মভোোঃ প য আরী
মভোিোোঃ নফরনে সুরতোনো
ভযহুভ মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
োরুর আক্তোয
আব্দু যোজ্জোে
মভযো মফিভ
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20/01/1990
10/07/1989
03/12/1991
07/01/1991
01/12/1989
05/01/1990
27/08/1988
30/06/1989
31/12/1988
02/03/1989
01/07/1986
25/05/1987
01/01/1993
20/11/1987
16/08/1989
15/11/1986
05/02/1989
03/12/1991
25/03/1987
10/11/1990
26/11/1988
01/01/1990
07/10/1990
15/12/1989
06/04/1988
20/01/1987
01/01/1989
15/03/1987
01/01/1990
12/08/1988
27/12/1991
13/09/1989
09/07/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55908 মভোোঃ নরুর ে
55909 খোনদ ো খোনভ
55910 মভোোঃ ভোনে মভোনভন
55911 মখ োোঙ্গীয মোমন
55912 অনভ কুভোয
55913 মভোোঃ োনফবুর োনফ
55914 সৃনি চোেভো
55915 েোনন পোনতভো
55916 আবু ফক্কয নিনিে
55917 ভোমুদুর োোন
55918 তোনন ন তোভোন্নো
55919 োীন সুরতোনো
55920 মদমরোেোয মোমন
55921 মভোোঃ আবু মনো জুমের
55922 োযনভন আখতোয
55923 মভোোম্মদ ম োফোইরুর েোমদয
55924 অীভ চোেভো
55925 মভোোঃ ভোমুদুর ইরোভ
55926 পোয োনো ে
55927 মৌমভন োনরত ফোবু
55928 যঞ্জন কুভোয চক্রফত্তী
55929 আবু োঈদ প্রধোন
55930 মভোোঃ ভেনুর
55931 মভোোঃ মনরভ ময ো
55932 নো মুর োোন রুনভ
55933 মভোোঃ যোিীফ োোন
55934 মযোভোনো োযবীন
55935 মভোোঃ যোমদুর োোন
55936 মভোোঃ আবুর োোন
55937 পোমতভো তু ম োযো
55938 মভোোঃ যোমদুজ্জোভোন
55939 মভোোঃ নূয যভোন
55940 মভোোঃ ইভদোদুর ে

মভোোঃ আনরীভ ভন্ডর
োোনোযো খোতুন
নেরনভেো মভোল্যো
মভোিোোঃ আেো খোতুন
মভোোঃ খোেরুর ইরোভ
মভোিোোঃ মভময মনিোয মফিভ
মভোস্তোনপজুয যভোন
নূয োোন
অন ত নফশ্বো
নদোরী যোনী
মভোোঃ আেেো আরী
মভোিোোঃ োোনোযো খোতুন
েভমরন্দু চোেভো
োরুর ফোরো চোেভো
মভোোঃ নদুর ে
নোনিি সুরতোনো
ভননয আমভদ
মযোমেেো মফিভ
ইব্রোীভ খরীর
মফিভ হুযো খরীর
মভোোঃ ইোে আরী
অমনোেোযো মফিভ
আফদুর ফোমযে
মেোযো মফিভ
এ. টি. এভ. আোদুজ্জোভোন
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আেযোভ মোমন
মনরনো আক্তোয
মভোোঃ মভোমরভ উনিন
ভমতোেোযো মফিভ
আভদ নভর
ম নভন আযো মফিভ
ঈশ্বয চন্দ্র চোেভো
নফযরো চোেভো
মভোোঃ আব্দু িোত্তোয
ীফন মনিো
মভোোঃ ইনিি মভোল্লো
আমনোেোযো মফিভ
নৄষ্পর েোনন্ত োনরত
মযখো োনরত
যতন কুভোয চক্রফত্তী
চন্দনো যোনী চক্রফত্তী
মভোোঃ যইচ উনিন প্রধোন
মভোিোোঃ ননযনো আক্তোয
আব্দুয যভোন
আিোতন
মভোোঃ আয়ুফ মোমন
আনম্বেো খোতুন
োোঙ্গীয মোমন যীপ
মভোোম্মৎ নোনভো
মভোোঃ আব্দুর রনতপ
মভোিোোঃ নো ভো খোতুন
আব্দুয যনভ
মযৌন আযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যনভ
োননো খোতুন
মভোোঃ ইউনুচ আরী
যীপো নফনফ
েো ী নুরুর আমনোেোয
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ োিোন আরী
মভোোঃ যনভো খোতুন
মভোোঃ মযৌন আরী তোলুেদোয
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর িনেয
োম দো মফিভ
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27/06/1988
18/10/1985
05/01/1987
01/03/1989
25/10/1987
05/02/1990
01/01/1993
01/01/1990
04/03/1992
09/01/1988
03/07/1991
04/02/1988
24/12/1988
01/05/1990
06/02/1990
01/01/1991
10/02/1989
05/01/1987
09/12/1991
19/07/1988
26/11/1987
21/10/1989
11/10/1988
01/08/1987
13/12/1992
12/10/1992
01/01/1989
15/12/1988
06/11/1991
01/01/1988
27/12/1991
01/06/1990
31/08/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55941 মভোোঃ োইনের আরভ

25/11/1990

55942

07/09/1990

55943
55944
55945
55946
55947
55948
55949
55950
55951
55952
55953
55954
55955
55956
55957
55958
55959
55960
55961
55962
55963
55964
55965
55966
55967
55968
55969
55970
55971
55972
55973

মভোোঃ োভছুয যভোন
মভোিোোঃ োমরো খোতুন
মভোোঃ আবু ফক্কয ননিে
মভোোঃ মযত আরী
মভোিোোঃ তনভনো মফিভ
মভোিোোঃ মুনিদো খোতুন
মভোোঃ আনতেোয মোমন
ম োৎস্দো মফিভ
ভোনেজুয যভোন
মভোোম্মদ আরী
পোমতভো মফিভ
ভনউয যভোন
মভোোঃ পনযদ খাঁন
ভভতো মফিভ
োনেেো সুরতোনো
ন ল্লুয যভোন
মযন েো খোতুন
মভোোঃ রুহুর আনভন তোলুেদোয
মভোোঃ আফদুর ফোমত তোলুেদোয
নভম মপযমদৌী মফিভ
মভোোঃ োেোনযেো
মভোোঃ মভো োমম্মর ে নেদোয
োনদো ে
মভোোঃ মভমদী োোন
আনভনুর ইরোভ
মভোমভনো মফিভ
মভোোঃ নফনৄর ইরোভ
মভোোঃ নভয উনিন
আমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ মোমর যোনো
মভোোঃ ইভোইর মোমন
মভোিোোঃ কুরসুভ নফনফ
সুফন িো ভন্ডর
মদফ ভন্ডর
েল্পনো ভন্ডর
মভোিোোঃ োনফনো ইেোনভন
মভোোঃ ভনতেোয যভোন খাঁন
সুনপেো খোতুন
োনেো তঞ্জঙ্গযো
সুনীর েোনন্ত তঞ্জঙ্গযো
ভোনুযমদফী তঞ্জঙ্গযো
নত্তুর মুনো
ইেফোর মোমন মচৌদৄযী
োোন আযো মফিভ
মভোোম্মদ মযোেনুজ্জোভোন
মভোোঃ পযোদ আরী
োননো মফিভ
খন্দেোয মুিো আমম্মদ
খন্দেোয নুয উনিন
নপমযো ো মফিভ
আব্দুর েোনদয
মৃত আব্দু োভোদ
মৃত ভোমরেো মফওেো
মুযোদ আমভদ  র
আবুর েোমভ আমভদ
ভভতো মফিভ
মভোোঃ মদরদোয মোমন
মভোোঃ ময ো-উন নফী
মভোিোোঃ মভনয
তৃলো যোে
নফভর যোে
নরো যোে
নো নীন নোোয নযভো
মভোোঃ আরভিীয মোমন োওরোদোয
েোনন পোনতভো
নফশ্বন ৎ কুভোয যোে
মযন্দ্রনোথ যোে
অননভো যোনী যোে
এ. এভ. যোমর
মভোোম্মোদ আরী
েযফী খোতুন
ন নোত োযবীন
োনেয মোমন
রোবরী মফিভ
শেদ োভ আনযনপন
শেদ আবু ইনি
েো ী নুরুন নোোয
ংে ধয
নযভর ধয
ভঞ্জু ধয
মে. এভ. আব্দুল্লো আর োদী
মভোোঃ যভত আরী খোন
রুমফর
আনিেো খোতুন
মভোিোোঃ যত্নো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
মভোিোোঃ যওনোযো মফিভ
মভোোঃ রুস্তভ আরী
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
মভোিোোঃ মভোমিদো খোতুন
মভোোঃ োভোর উনিন
মভোোঃ েোন ভ উনিন
মভোিোোঃ বুযো খোতুন
ঠোকুয ীমৄল মভোন যোে
েরুনো েোন্ত যোে
অরেো যোনী যোে
মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন োমফর আফদুয যভোন নফশ্বো
োননো মফিভ
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23/01/1992
10/02/1991
05/03/1990
01/11/1990
05/09/1990
30/09/1990
17/03/1988
05/02/1988
18/08/1987
01/06/1991
20/09/1987
05/12/1989
01/01/1992
17/04/1990
30/06/1989
28/06/1987
02/06/1989
01/01/1989
25/11/1990
31/12/1993
03/05/1990
10/05/1988
10/04/1991
08/09/1992
20/05/1990
30/06/1989
10/03/1987
21/03/1987
02/02/1987
02/10/1987
25/07/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

55974 মভোোঃ মভমদী োোন
55975 মভোোঃ োন ি মোমন
55976 এমভরী যেোয
55977 মভোোঃ মুোনদ আেন্দ
55978

নর যোনী েয

55979 মভোোোঃ নেযন
55980 মভোোম্মদ পমে উনিন
55981 মভোোঃ নন োভ উিীন
55982 মভোোঃ োইনেয যভোন
55983 োনভর োমযোখ তভোর
55984 ভোমুদ োোন জুমের
55985 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
55986 োনভউর ইরোভ
55987 মভোোঃ আনভরুর ইরোভ
55988 মভোোঃ আনযনেয যভোন
55989 মতৌনপে আোমম্মদ
55990 নফ ন কুভোয মদফনোথ
55991 োনো োযবীন
55992 মভোোঃ নভযো উনিন
55993 মভোোঃ নোনদ খোন
55994 চন্দন চন্দ্র নফশ্বো
55995 সুেোন্ত গুন যো ীফ
55996 মভোোঃ আননসুয যভোন
55997 মভোোঃ আবুর খোমেয
55998 মভোোঃ আর- আভীন
55999 মভোোঃ মন োভ উিীন
56000 শুবোীল দো
56001 মভ ফোহ্ উিীন ভোমুদ নিীনে
56002 নযেোজুর ইরোভ
56003 মভোোঃ আন ভ উনিন
56004 মভোোঃ ন রুর ইরোভ
56005 মদফব্রত যোে
56006 ম োফোমেয মভোোম্মদ ঈদনোন

মৃত মভোোঃ আনিোয উিীন নেদোয
োনো োযবীন
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
মভোিোোঃ োোনোয নভ োন
চন্দন যেোয
মনো যেোয
মভোোঃ োনফবুয যভোন আেন্দ
তহুযো আক্তোয
স্বন চন্দ্র েয
নভনো যোণী েয
মভোোঃ আনতেোয যভোন
মভোিোোঃ যোনেো মফিভ
মভোোম্মদ
নভেো
সুরু ফোনু
মৃত আোঃ েনযভ োওরোদোয
োোনুয মফিভ
মভোোঃ প লুয যভোন
যোনপেো খোতুন
মভোোঃ মভো োমম্মর ে
মভোোম্মৎ নো মুন নোোয
মিোরোভ মযোেোয মভোল্যো
আেনরভো মফিভ
মভোোভভোদ আরী
ভেনো মফিভ
োনপজুয যভোন
োমনোেোযো মফিভ
আনোরুর যদোয
োোনোযো খোতুন
মভোোঃ ভনউনিন
যোনদো
আব্দুর রনতপ
পোমতভো খোতুন
অমৃতরোর মদফনোথ
নভনতী যোনী মদফনোথ
মভোোঃ ীভউিীন
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আনতেোয যভোন নফশ্বো
মভোোোঃ নের োন মনিো
মভোোঃ আব্দুর ফোযী খোন
মভোিোোঃ নোনিি সুরতোনো
নযধন চন্দ্র নফশ্বো
দ্রুদী নফশ্বো
ীফন কুভোয গুন
দীনৄ যোনী গুন
মভোোঃ আননসুয যভোন
মভোিোোঃ আনম্বেো খোতুন
আোঃ খোমরে
ন ন্নোতুন মনিো
মভোোঃ প লুর ে
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আযোপ আরী
আমেো মফিভ
ফোদর েোনন্ত দো
যীনো দো
যনপে উিীন নিীনে
মপযমদৌ আযো
আবুর েোরোভ
যও ো মফিভ
মভোোঃ যো ো নভেো
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ েনোর আমফদীন
পোমতভো মফিভ
িফন্ধু যোে
প্রনতী যোনী যোে
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
ইেোনভন যভোন
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01/01/1989
15/10/1988
01/01/1990
01/01/1989
04/10/1991
22/02/1988
08/06/1992
01/03/1987
31/12/1993
31/12/1989
01/12/1992
06/08/1991
01/01/1993
03/02/1992
10/12/1989
31/12/1987
31/10/1988
30/09/1988
31/12/1987
09/11/1991
16/07/1987
01/01/1993
01/04/1988
20/09/1990
10/12/1989
02/02/1989
12/08/1988
27/11/1990
03/02/1990
02/01/1988
14/08/1991
17/08/1991
10/01/1992

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56007 নফলুয যভোন
56008 মচৌদৄযী শ্রোফন্তী ফড়ুেো
56009 মভোোম্মৎ মপৌন েো ে
56010 মভোোঃ আননসুয যভোন
56011 মভোেোমজ্জভ মোমন
56012 উমম্ম কুরসুভ
56013 োনযনো সুরতোনো
56014 োম্মী মফিভ
56015 মভোোঃ আভোনত উল্লো
56016 ময ওেোন আমভদ
56017 মভোোঃ নভ উিীন মভোল্লো
56018 মভোোঃ নরুর ইরোভ
56019 মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন
56020 আভো আক্তোয সুনভ
56021 তোননেো আক্তোয
56022 আব্দুল্লো আর ভোমুন
56023 মভোোঃ ভোনন আরী
56024 অরুন চন্দ্র মন
56025 েোনন পোমতভো ভনন
56026 নপ্রো যোনী
56027 োনন আরভ
56028 পোয োনো আক্তোয
56029 তোনবীয সুরতোনো
56030 মভোোঃ নযনের ইরোভ
56031 যনফউর ইরোভ
56032 মভোোঃ আরীমুর োোন
56033 নন োভ উনিন
56034 আব্দুল্লোহ্ - নফন- োভোন
56035 হৃদে কুভোয
56036 মভোোঃ আব্দু োরোভ
56037 মপযমদৌ মচৌদৄযী
56038 নযপ মভোোঃ আবু আোন
56039 মভোোঃ আরভিীয মোমন

পনযদ উনিন নভঞো
শেদো আেতোয োোন
অনত ফযন ফড়ুেো মচৌদৄযী
রোেী ফড়ুেো মচৌদৄযী
মভোোঃ প লুর ে
মোমরো ে
মফরোমেতুন মনিো
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
আনিোয আরী
ভন নি ো খোতুন
োইজুনিন আমভদ
মোমন আযো
মভোোঃ আিোদুজ্জোভোন
মনরনো সুরতোনো
োনভর উনিন
ভোমুদো আক্তোয মপো
মভোোঃ ইেযোমুর ে
যোনদো খোতুন
যনপে উনিন আমভদ
যওন আযো আমভদ
মভোোঃ আরোউিীন মভোল্লো
োমফযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর নরর
নূরুন নোোয
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
আঞ্জুভোন আযো
মভোোঃ মোরোেভোন মোমন
মভোিোোঃ লুৎনেমন্নিো
মভোোঃ মেোন্দোয
নফনো আক্তোয
মভোোঃ এভদোদুর ে
োভছুন্নোোয ে
মভোোঃ ইভোইর মোমন
কুরছুভ খোতুন
অননর চন্দ্র মন
সুীরো যোণী মন
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
নল্পী মফিভ
োন্ডফ ফোবু
োফ িতী যোনী
রুকুন উনিন
আঙ্গুযো খোতুন
মভোোম্মদ যনপকুর ইরোভ ঢোরী
নোনিভো মফিভ
আবু তোময আেন্দ
নভনো মফিভ
আবুর খোমেয
োনভদো মফিভ
োোদোৎ মোমন
যোমরো নফনফ
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
আমভনো মফিভ
তোময আভদ
যনভো আক্তোয
মৃত. ভননরুজ্জোভোন
আঞ্জুভোন আযো মফিভ
মতীন্দ্র ফভিন
ফোনো যোনী
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
মভোিোোঃ ভনন রো খোতুন
আবু োঈদ মচৌদৄযী
োমভরো মফিভ
মভোোঃ িোমফয আরী যদোয
মভোিোোঃ োননো মফিভ
মভোোঃ নুরুর আনভন
োোনোযো আনভন
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01/01/1993
01/08/1991
25/11/1991
10/12/1987
19/06/1988
23/09/1987
15/12/1990
07/12/1990
01/12/1992
07/01/1988
03/11/1988
01/05/1988
12/10/1991
11/07/1992
17/09/1991
28/09/1988
15/09/1986
25/10/1983
05/11/1989
06/06/1990
30/11/1989
30/05/1988
10/04/1989
31/12/1989
11/01/1991
03/03/1987
18/04/1988
01/01/1990
20/06/1988
25/12/1987
02/06/1988
15/12/1987
31/12/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56040 তোননেো আপনযন

06/12/1990

56041

15/09/1989

56042
56043
56044
56045
56046
56047
56048
56049
56050
56051
56052
56053
56054
56055
56056
56057
56058
56059
56060
56061
56062
56063
56064
56065
56066
56067
56068
56069
56070
56071
56072

মভোোঃ আমনোেোরুর ইরোভ
মভোিোোঃ তোনরভো খোতুন
ল্লফ কুভোয যোে
যতন কুভোয যোে
সুধো যোনী যোে
েোভরুর ইরোভ
আব্দুর ভোন্নোন
িোমযো মফিভ
ভোসুভ নভেো
মতৌনদুয যভোন
নো ননন মফিভ
ন . এভ. মুযীদ আরভ
মভোোঃ ভেনুয যভোন
মভোিোোঃ খোমরদো মফিভ
মভোিোোঃ ইেোভীন আক্তোয
মভোোঃ ইেোীন আরী
মভোিোোঃ মমরনো মফিভ
মভোোঃ পখরুনিন
মৃত. েোভোর উনিন
োরভো সুরতোনো
মভোোঃ োইনের ইরোভ
মভোোঃ তোজুর ইরোভ
োীনুয আক্তোয
তোনযকুর আরভ মচৌদৄযী
ো আরভ মচৌদৄযী
আঞ্জুভোন আযো মফিভ
োনেো আপযীন অরূো
মভোোঃ আতোউয যভোন খোন
নূয োোন খোন
মভোোঃ ইেোদ আরী খোন
মভোোঃ ইেোনভন আরী খোন
মভোোোঃ নভরো মফিভ
মভোোঃ োন দুয যভোন ভইূঁ েো
মভোোঃ আবু ফেয ভইূঁ েো
োভছুন নোোয
মভোোঃ মভফোউর ে
মভোোঃ ভভতোজুিীন
োমরো খোতুন
োরভো মোমন
মভোোঃ োোঙ্গীয মোমন
নভরো খোতুন
মভোোঃ নোন্নু ভীয
নূয মভোোম্মদ
িবুযণ মনিো
যোভ কুভোয োো
প্রদী কুভোয োো
ননভতো যোনী োো
ইযোত োোন রোফনী
ভযহুভ মভোোঃ আব্দুর ভোমরে ম োভোিোয
যওণ আযো মফিভ
মভোোঃ মভযোজুর আর আভীন
মভোোঃ আব্দুয যভোন
মভোিোোঃ ভোলুভো যভোন
আেনরভো খোতুন
মভোোম্মোদ আনতয যভোন
ভমনোেোযো মফিভ
োনদেো আপনযন ননমটোর
মভোোঃ মখোযমদ আরভ
োঈদো সুরতোনো
ভোনযেো যভোন
মৃতোঃ মখ মভোস্তোনপজুয যভোন
যওন আযো মফিভ
মভোোঃ োইনেয যভোন
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
মভোিোোঃ োরুরো খোতুন
মুোম্মদ হুভোয়ুন েনফয
মুোম্মদ নুরুর েনফয
ভননযো মফিভ
মভোোঃ মোমর যোনো
মভোোঃ ন রুর ইরোভ প্রধোন
মভোিোোঃ মফফী মফিভ
মুননরুর ইরোভ
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
মভনযনো মফিভ
মভোিোোঃ আখতোয োযবীন
মৃত োভছুয যভোন
মভোিোোঃ োিনো
নোযনি োযবীন
আোঃ িোপপোয আেন
মমরনো িোপপোয
নযেোদ ভোমুদ
মভোোঃ োভছুজ্জোভোন
ম যোৎস্দো মফিভ
পোনভো আক্তোয
মভোোঃ নুরুর আফিোয ভুইেো
যোমরো আক্তোয ভুইেো
তুনন ফড়ুেো
নদফোেয ফড়ুেো
সুনি ফড়ুেো
মভোোঃ আব্দুর েোমদয
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
লুনেোযো খোতুন
আবুর আোদ মভোোম্মদ ম োফোইয মভোোম্মদ আবুর েোমভ
োম দো মফিভ
নযেোদ - নফন - েনফয
েনফয আোমভদ
মযোনো আক্তোয মচৌদৄযী
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12/07/1987
01/06/1989
31/12/1987
18/04/1988
01/08/1993
03/09/1990
13/12/1990
24/02/1988
10/01/1987
04/11/1987
24/10/1987
20/01/1987
05/06/1987
05/01/1989
13/12/1988
30/09/1991
25/11/1990
14/03/1992
23/03/1988
20/12/1990
01/01/1988
21/03/1991
28/12/1988
21/01/1987
15/06/1987
09/08/1991
01/12/1989
25/07/1989
01/01/1991
01/01/1992
31/12/1992

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56073 মভোোঃ আনরভ উনিন
56074 মভোোোঃ রুভোনো নো
56075 অননমভ যোে
56076 মভোোঃ আরভিীয মোমন
56077 মভোোোঃ োনদো খোতুন
56078 মভোোঃ আবু জুফোমেয
56079 রুনভনো আক্তোয
56080 মভোোঃ নপোত- ই- ভঞ্জুয
56081 মখ নদুর ইরোভ
56082 মভোোঃ ভঈনুর ইরোভ
56083 যনন কুভোয েয
56084 োোনো মফিভ
56085 মোমন মভোোঃ আবু সুনপেোন
56086 মভোোঃ রুেনুজ্জোভোন
56087 সুভন যেোয
56088 মভোোঃ আনিভ ইফমন আনেফ
56089 শুেমদফ যোে
56090 দেোর চন্দ্র যোে
56091 মভোোঃ মভোত্তোনেন আরী
56092 মভোোম্মদ ফনয উল্লো
56093 এ. মে. এভ নো মুর োোন
56094 মভোোঃ আমনোেোয মোমন
56095 অনভত কুভোয বট্টোচোম ি
56096 মভোোঃ আর আনভন প্রধোন
56097 মভোিোোঃ মভোমভনো খোতুন
56098 মভোোঃ ওেোমদুজ্জোভোন
56099 মভোোঃ মভো োনদ মচৌদৄযী
56100 বুজুর ইরোভ
56101 মুোোঃ োোঙ্গীয মোোইন
56102 মভোোঃ োঈদ োোন
56103 ভোমুনুয যীদ
56104 ভোমুদ োোন
56105 োইনেয যভোন

ভোমুদুর ে
োনপেো আক্তোয
মভোোঃ নভ োনুয েনযভ
মভোোোঃ নো ভো খোতুন
বীভমন যোে
ধমনোফোরো যোে
মভোোঃ আবুর েোরোভ প্রোং
মভোিোোঃ নযনেন নফনফ
মভোোঃ ইতভোতমদৌরো
মভোোোঃ োনোযো মফিভ
মভোোঃ দযমফ আরী
ম যোৎস্দো মফিভ
এ. নফ. এভ. রুহুর আনভন
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ োহ্ আরভ
মভোিোোঃ োযবীন আখতোয
মভোোঃ প লুর ে
োনপেো মফিভ
মভোোঃ ভনতেোয যভোন
মপৌন েো খোনভ
নদরী কুভোয েয
নভনোক্ষী েয
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
মযন েো মফিভ
মভোোঃ আভ োদ মোমন
সুনপেো খোতুন
মভোোঃ আরী আ ভ
মভোিোোঃ রুনফনো আক্তোয
দুরোর যেোয
আমরো যোনী যেোয
মভোোঃ আনেফয যভোন
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
ভমন্দ্র নোথ যোে
চোরু ফোরো যোে
রনক্ষন চন্দ্র যোে
মভ ফোরো
মভোোঃ তনভয আরী
মভোিোোঃ যনভো মফিভ
মভোোম্মদ আবুর োময
োভসুন নোোয
এ. মে. এভ োোদোত মোমন
মফিভ ননয োোন
মভোোঃ আপ োর মোমন
মফদোনো খোতুন
অন ত বট্টোচোম ি
নভনো যোনী বট্টোচোম ি
মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন প্রধোন
মভোিোোঃ নভরো মফিভ
মভোোঃ ফোময আরী আকঁন
মভোিোোঃ আমরেো খোতুন
মভোোঃ আব্দু োভোদ
মভোিোোঃ ভনযেভ খোতুন
মভোোঃ োনপজুয যভোন
তোনভনো মফিভ
নদুর ইরোভ
মপোরী খোতুন
মভোোঃ িোমেদুর ে
জুমরখো খোতুন
মভোোঃ ভনন আরী
মযোমেেো মফিভ
আব্দুর আওেোর
যওন আযো মফিভ
মভোোঃ ভনসুয আরী
মদমরোেোযো মফিভ
ইিোে আরী
োনদো মফিভ
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30/12/1988
27/01/1988
01/01/1989
01/11/1988
01/11/1989
03/02/1988
11/09/1990
30/12/1992
10/12/1990
20/05/1991
25/05/1987
15/03/1990
1/1/1900
02/04/1988
05/07/1990
24/03/1990
30/12/1988
26/09/1987
04/10/1987
01/03/1988
07/11/1987
11/12/1989
12/01/1989
12/12/1990
05/12/1990
01/06/1990
02/01/1990
07/11/1991
01/03/1990
27/02/1989
27/12/1989
01/11/1989
05/07/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56106 নউনর খোতুন
56107 মভোোঃ ভোনে োয যভোন
56108 মভোোঃ অনর উল্লো
56109 মভোোঃ েো র োওরোদোয
56110 ইনে চোেভো
56111 মভোোঃ আবুফেয ননিে
56112 মভোোঃ যনন আমভদ
56113 োনফকুন্নোোয
56114 এ এভ. তোনযকুর ইরোভ
56115 নোনদেো েোনদয
56116 েো ী মভোোঃ আব্দুয যভোন
56117 েমেি আভদ
56118 মভোোঃ আযোনের ইরোভ
56119 যওনে োোন
56120

োন্নোতুর মপযমদৌ মুক্তো

56121 ভোসুদ আমভদ
56122 মভোোঃ ভনউয যভোন
56123 োনভদো আক্তোয
56124 সুরতোন ভোমুদ
56125 মতু যোনী োো
56126 আঁনখ মচৌদৄযী
56127 মভোোঃ োনদুর ইরোভ
56128 ইব্রোীভ
56129 মভোিোোঃ নোনযন আক্তোয
56130 রু ন নভেো
56131 েনে রতো ভন্ডর
56132 েোভরুন নোোয নভতু
56133 আনভরুর ইরোভ
56134 পোয োনো আক্তোয
56135 মভোোঃ ইেযোমুর েফীয
56136 মভোোঃ আনর উনিন
56137 োযনভন আক্তোয
56138 শুভ্র দো

মভোোঃ েোলু নফশ্বো
যোমফেো মফিভ
এ. এভ. আখতোয মোমন
নফউটি মফিভ
মভোোঃ ভত্তুি আরী
হুযো আক্তোয
মৃত মরভোন োওরোদোয
মভোিোোঃ ভভতো মফিভ
মৃতোঃ সুনীনত ভে চোেভো
যভো মদফী চোেভো
মভোোঃ আব্দুর িনেয
তহুযো মফিভ
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
মভোিোোঃ মযোন মফিভ
আব্দুয যউপ
োমযো খোতুন
আবু শতেফ যীপ
তোিনরভো মফিভ
আব্দুর েোনদয
োনদো েোনদয
েো ী মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
োোনোযো মফিভ
আব্দুর ভন্নোন
যঙ্গুভ মনিো
মভোোঃ আবু ফক্কয ননিে
আমদো মফিভ
এভ. এ. েোরোভ
ভোমুদো মফিভ
মভোোঃ েনপর উনিন
রনতপো আক্তোয
মভোোঃ ননিে নভেো
নোনিি আক্তোয
মভোোঃ আননছুয যভোন
ভনরনো আননি
োভোর ফোদো
োরভো খোতুন
মভোোঃ আফদুর আন
ভমনোেোযো খোতুন
ব্র মিোোর োো
প্রীনত যোনী োো
নোযোেন মচৌদৄযী
ভীযো দো
মভোোঃ আব্দুর আউেোর
োমপ ো মফিভ
মভোোঃ োরোভ
ভমনোেোযো
মভোোঃ আব্দুয যনভ প্রোভোনণে
ভোমুদো খোতুন
আোঃ ফোমযে ভোতুব্বয
যনভো মফিভ
নোযোেণ চন্দ্র ভন্ডর
োযফতী যোনী যেোয
মভোোঃ েোভোর মোমন
োইননরো মোমন সুনভ
আফদুর যভোন ভোদফোয
আনম্বেো
মভোোঃ নভ উনিন
নোনভো আক্তোয
মভোোঃ আনিোয আরী
আমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ আোঃ কুদ্দু
মভোোোঃ যনভো খোতুন
ননযন আক্তোয
আফদুর মভোতোমরফ নভেো
উ যোনন দো
সুকুভোয দো
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04/05/1989
03/12/1988
01/05/1989
07/05/1982
20/03/1990
07/12/1991
01/05/1991
05/09/1988
01/01/1991
15/01/1992
13/06/1990
05/01/1990
20/10/1989
28/11/1987
01/02/1989
30/11/1988
31/12/1987
14/05/1987
05/08/1988
10/12/1988
18/05/1989
01/01/1991
01/01/1993
28/12/1988
12/10/1990
15/10/1987
15/11/1990
01/01/1988
31/12/1990
02/02/1988
05/04/1988
01/05/1987
11/11/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56139 আোদুজ্জোভোন
56140 মুোম্মদ নরটন নভেো
56141 আব্দুল্লো আর ভোমুন
56142 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
56143 মখ মভোোঃ ভনউয যভোন
56144 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
56145 মভোোঃ ো োোন নযো
56146 মভোোঃ নোনয উর আরভ
56147 মযৌনীেো োফো
56148 পোউন েো সুরতোনো রূোরী
56149 এ. মে. এভ. প লুর ে
56150 মভোোঃ আভ োদ মোমন নভেো ী
56151 মভোোঃ ইউসুপ আরী
56152 েোভরুন নোোয
56153 রো কুভোয প্রোভোননে
56154 মভোোঃ মপযমদৌ
56155 মভোোঃ আযোনের ইরোভ
56156 মভোোঃ নযনের ইরোভ নফদুযত
56157 েোনন পোমতভো
56158 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
56159 আনতেোয মোমন পোোদ
56160 মিোরোভ িনিয আম্মদ
56161 মভোোঃ আনখরুর ইরোভ
56162 মভোোঃ ভোমোরুর ইরোভ
56163 মভোোঃ যোনদুর ইরোভ
56164 মভোিোোঃ োনো োযনভন
56165 এ. এভ. মভমদী োোন
56166 নযপোত োোন
56167 মভোোঃ আরভোন মেোযোন
56168 মভোোঃ েোভোরুজ্জোভোন
56169 মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
56170 মভোোঃ নদুর ইরোভ
56171 খোন আোন োফীফ

নুরুর ে আেন
মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
অজুপো মফিভ
মভোোঃ আক্তোয মোমন
পোমতভো মফিভ
মভোোঃ ভোননে খন্দেোয
ভভতো মফিভ
মখ মভোোঃ আমনোেোয মোমন
মভোিোোঃ খোমরদো মফিভ
মখ মভোোঃ আমনোেোয মোমন
মভোিোোঃ খোমরদো মফিভ
মভোোঃ ভেবুর মোমন
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
মভোোঃ নোন ভ
মভোিোোঃ মখোমদ ো খোতুন
আফদুয যনদ ভঞো
নফরনেি োোনোযো যওন
ইভোভ উিীন
মযদুেোনো মফিভ
মভোোঃ োভসুর ে
ঝড়নো আক্তোয
মভোোম্মদ ওেো ী উল্লো নভেো ী
আমেো খোতুন
মভোোঃ ইনরেোি
ভোইমুনো মফিভ
েোভরুজ্জোভোন খোন
আমনোেোযো োভোন
নযমতোল প্রোভোননে
ননভতো যোনী যেোয
মভোোঃ ো োোন
মোমনেোযো োোন
মভোোঃ নপকুর ইরোভ
যনভো আক্তোয
মভোোঃ মখোযমদ আরভ
মভোিোোঃ আমভনো খোতুন
মিোরোভ মভোস্তপো
োরভো আক্তোয
মভোোঃ আননসুয যভোন
মভোিোোঃ নোোয
মভোোঃ আওরোদ মোমন
মপৌন েো মফিভ
আব্দুর নরর
পোমতভো মফিভ
নপ আমভদ
মভোিোোঃ নুয োোন মফিভ
মভোোঃ োভসুর ে
নভম ভভতো মফিভ
মভোোঃ আভ োদ মোমন পনেয
মভোিোোঃ োমযো মফিভ
মভোোঃ নদুর ইরোভ
মোমন আযো
আোঃ যনভ নেদোয
িোনফেোনূয
এভ এ ওোফ মৃধো
নভম ভোেসুদো মফিভ
মভোোঃ ইউসুপ আরী
সুনপেো
মভোোঃ ইউসুপ আরী
মভোিোোঃ সুনপেো নফনফ
মভোোঃ আোঃ আন
মভোিোোঃ হুযো মফিভ
মভোোঃ োভসুর ে
নভম োনিনো ে
খোন ভোসুদ আমভদ
মভোিোোঃ মেোননুয মফিভ
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20/12/1990
02/10/1992
10/02/1993
10/12/1992
10/01/1985
01/10/1990
30/04/1975
07/01/1987
01/11/1990
20/12/1989
25/09/1988
10/02/1988
01/01/1988
01/09/1992
10/10/1987
15/11/1990
20/04/1989
05/01/1989
20/08/1989
23/11/1988
23/11/1989
03/04/1987
12/06/1987
05/10/1988
01/07/1987
01/01/1988
08/07/1989
24/12/1990
01/11/1991
10/05/1987
29/05/1987
15/06/1985
08/11/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56172 মভোোঃ পেজুর আরভ

06/11/1989

56173

09/10/1987

56174
56175
56176
56177
56178
56179
56180
56181
56182
56183
56184
56185
56186
56187
56188
56189
56190
56191
56192
56193
56194
56195
56196
56197
56198
56199
56200
56201
56202
56203
56204

মভোোঃ যনদুর ইরোভ
মভোিোোঃ পনযদো ইেোনভন
মভোোঃ তোওীদ মোমন মভোস্তো ীয মভোোঃ েোওিোয মোমন মভোস্তো ীয
মভোিোোঃ তহুযো মভোস্তো ীয
নযন চন্দ্র যেোয
নযীল চন্দ্র যেোয
ম োনো যোনী যেোয
মভোোঃ োনভনুয যভোন
মভোোঃ ভীন আরী
মভোিোোঃ ম োস্দো মফিভ
নযন কুভোয োো
অভর চন্দ্র োো
নযক্তো যোনী োো
শুবোীল চন্দ্র োো
স্বিীে দীমন চন্দ্র োো
যোনু যোনী
োনের আমম্মদ
মৃত খনরলুয যভোন ভন্ডর
মভোিোোঃ ভোম দো মফিভ
তোনন নো আক্তোয
মভোোঃ নূয উনিন ভইূঁ েো
ভোনে ো আক্তোয
হুভোয়ুন েনফয
নযোজুর ইরোভ
যনভো খোতুন
আযসুর আ ভ
মভোোম্মদ আরী
আনজুভোন আযো
োইনেিীন
োরোর উিীন
রোইরী আক্তোয
মভোোঃ আনে মোমন
মভোোঃ োখোওেোত মোমন
আভো সুরতোনো
মভোোঃ ফোদর নভেো
মভোোঃ ো োোন নভেো
মভোিোোঃ ভনজুআযো মফিভ
ভননয উনিন
মভোোঃ আফদুর ভনতন
মযোমেেো মফিভ
উনভিরো েভিেোয
যোধো েোন্ত েভিেোয
ভননেো েভিেোয
মভোোম্মদ ইেোননুর ে
মভোোম্মদ নভযউনিন
আনিেো খোতুন
তোনফবুয যভোন নফনৄ
মভোোঃ রোর নভেো
আেতোযী খোনভ
এভযোন মোমন োমবর
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
োযবীন
তোভোন্নো তোনভন
মভোোঃ োনফবুর ফোোয
মোমনেোযো মফিভ
রোইলুন নোোয
মভো. লুৎপয যভোন
ননযনো যভোন
মভোোঃ েোউিোয নভেো
মভোোঃ মভোফোযে মোমন
নুপো মফিভ
মভোোঃ মোমর যোনো
মভোোঃ নরেোেত আরী
নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ নয োোন
মভোোঃ আব্দুয যনদ
োম যো মফিভ
ম োমফদো আক্তোয
মভোোঃ ইভোন আরী
খোমরদো মফিভ
মভোোঃ োহ্ োরোর
মভোোঃ েনুর আমফদীন
মোমন আযো
মভোোঃ নয উিীন মচৌদৄযী
মভোোঃ আনভয মোমন মচৌদৄযী
মনরভো খোতুন
মখ আনযপো মফিভ
মখ মভোোঃ আভোনুল্লো
মখ আনরভো মফিভ
মভোোঃ মভো োপপয মোমন
মভোোঃ আবু িোইদ
আেোনরভো
মভোোঃ নভনোরুর ইরোভ
মভোোঃ আন োয যভোন
মভোিোোঃ মভমরুন মনিো
নূয মভোোম্মদ
মভোোঃ নদুর ইরোভ
নূরুন নোোয
মভোোঃ োোনুয যভোন
মভোোঃ ভোয ন আরী
মভোিোোঃ তোোযণ মনিো
মভোিোোঃ ন নোত োোন মচৌদৄযী
আবু মুিো মচৌদৄযী
মডই ী
সুিো দো
প্রনফ দো
উভো দো
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30/11/1989
04/02/1990
21/04/1988
16/12/1989
31/10/1987
05/11/1988
22/01/1987
05/10/1989
03/11/1991
11/12/1989
02/10/1988
15/06/1989
11/11/1989
01/10/1987
02/03/1991
03/02/1988
12/10/1988
10/09/1992
10/04/1991
14/05/1987
28/02/1988
12/01/1989
23/09/1990
15/03/1989
17/11/1989
30/11/1989
03/03/1988
25/07/1988
07/10/1990
10/02/1988
01/01/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56205

োন্নোতুর মপযমদৌ

মভোোঃ আব্দু োরোভ মভোল্লো
ভমনোেোযো মফিভ
56206 আভোতুয যফ নওনযন
মভোোম্মদ আব্দু োরোভ পনেয
আমেো ননিেো
56207 মভোোঃ ভোবুবুয যভোন
মভোোঃ আফদুর ভোমরে
ভমনোেোযো মফিভ
56208 রো চন্দ্র যোে
নময চন্দ্র যোে
েল্পনো যোনী যোে
56209 নুরুন্নোোয খোনভ
মভোোঃ আনিোয আনর মখ
তোিনরভো মফিভ
56210 তোভোন্নো খোনভ
মভোোঃ মিোরোভ নেফনযেো
নফরনে নেফনযেো
56211 মভোোঃ আবুর খোমেয
মভোোঃ আবুফেয ননিে
তোনভনো আক্তোয
56212 মভোোঃ ভনপজুর ইরোভ
মভোোঃ আেমিদ আরী মভোড়র
আনপযন খোতুন
56213 মভোোোঃ েোনযভো আক্তোয
মভোোঃ রুস্তভ আরী োওরোদোয
মভোোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
56214 সুযোইেো খোন
মভোোঃ োভোদ খোন
োননোযো মফিভ
56215 রুনভ আক্তোয
মৃত মভোোঃ আবুর মোমন
পোমতভো মফিভ
56216 মভোোঃ নুরুর মভোনভন
মভোোঃ মনরভ নভেো
আমনোেোযো মফিভ
56217 এ. নফ. এভ. োোনুজ্জোভোন
মভোোঃ ভনতেোয যভোন তোলুেদোয
তোলুেদোয
নভম েোভরুন নোোয
56218 আনফদুয যভোন
এ. নফ. এভ. আোদুজ্জোভোন
আেো নিীেো
56219 মভোোঃ োনপজুয যভোন োওরোদোয মভোোঃ মভোমেত উনিন োওরোদোয
নুরুন্নোোয মফিভ
56220 মভমদী োোন
আোঃ েোনযভ নভেো
োনো মফিভ
56221 মখোেন ফোস্কী
মফঞ্জোনভন ফোস্কী
মফন িো মদওো মযন
56222 আর ভোমুনূয যীদ ভোমুন
মভোোঃ আব্দু িোরোভ
মভোোোঃ নোিী োযবীন
56223 পনযদুর আমভদ
নুযিীন আমভদ
পনযদো আেতোয
56224 মভোোঃ োোন আরী
মভোোঃ আরতোপ মোমন
ভোমরেো খোতুন
56225 মভোোঃ ইভোন মোোইন
মৃত আব্দুর িনেয
পোেরোতন মনিো
56226 মভোোঃ আব্দুর ফোমতন
মৃত আবুর োোনোত
োোনো মফিভ
56227 চন্দন োো
নচত্ত যঞ্জন োো
োনফিী োো
56228 েোভরুন নোোয
মৃত আব্দুর ভোম দ
মোমনেোযো
56229 তন কুভোয
পনণভলণ যেোয
ম যোন্সো যোনী
56230 মোমর যোনো
ভোোমুদুর ইরোভ
যোন েো সুরতোনো
56231 মভৌনভতো আক্তোয
মভোোঃ নোফ আরী
মফিভ মযোমেেো
56232 োযনভন আক্তোয
োভসুর ে
মনরনো মফিভ
56233 আবুর খোমেয মভোোঃ যনন
মভোোঃ আবুর মোমন
মভোোোঃ োমরো মফিভ
56234 মভোোঃ িোনব্বয মোোইন
মভোোঃ ইজুর মোোইন
নপমযো ো মফিভ
56235 তন্নী চোেরোদোয
তরুন কুভোয চোেরোদোয
শ্যোভরী যোণী চোেরোদোয
56236 মভোোঃ ভোোদী োোন
মভোোঃ আবু োননপ
ভনযেভ মফিভ
56237 মভোোঃ কুতুফ উনিন
মভোোঃ আমেন উনিন
নো ভো খোতুন
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19/11/1990
26/10/1990
01/01/1991
31/08/1988
01/03/1992
02/01/1987
16/06/1991
03/01/1987
27/08/1988
02/05/1987
03/01/1991
01/03/1989
30/08/1985
20/05/1989
20/04/1988
10/10/1988
14/08/1988
18/11/1989
19/12/1989
10/11/1987
10/10/1988
28/06/1984
01/01/1988
10/08/1986
30/05/1988
28/03/1989
26/06/1991
19/10/1988
20/09/1987
04/01/1991
10/10/1989
01/03/1991
01/02/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56238 মভোোঃ হুযোর ইরোভ

মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ নযনো খোতুন
56239 অনত নফশ্বো
অভর নফশ্বো
নফতো নফশ্বো
56240 মুোম্মদ নযোজুভ মুননয
মুোম্মদ ইোে
োোনোযো মফিভ
56241 যনজু খোতুন
মভোোঃ আমভোদ আরী
যনভো মফিভ
56242 মভোোঃ মুনছুরুজ্জোভোন ভইূঁ েো
মভোোঃ আবু তোময ভইূঁ েো
মভোিোোঃ নযপো মফিভ
56243 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
মভোোঃ আবুর মোমন
িোযবোনু
56244 মে. নফ. আই. এভ. োপয ইেফোর মভোোঃ আইয়ুফ আরী
মভোিোোঃ সুনপেো মফিভ
56245 মভোোঃ অনভত োোন
মভোোঃ ফোদো নভঞো
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
56246 রোইজু আক্তোয
প লুয যভোন মচোেদোয
োোনো মফিভ
56247 মভোিোোঃ নদযোতুর ভনতোো
মভোোঃ হুরুর ইরোভ
মভোিোোঃ ভোনে ো আেতোয
56248 মভোোঃ মিোরোভ ভওরো মনওেো
মভোোঃ আমনোেোরুর ইরোভ
নভম নো ভো ইরোভ
56249 আপমযো ো আক্তোয
আব্দু োভোদ
মপোরী আেতোয
56250 তোনভনো ইরোভ
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
নুয োোন মফিভ
ূঁ ো
ূঁ ো
56251 মভোোঃ ভোনেজুর ে ভঞ
নদ উনিন ভঞ
মযোমেেো মফিভ
56252 মুোম্মদ মখোযমদ ইফমন আরী
োমতভ আরী
মখোমদ ো মফিভ
56253 আভো নফন নভ োন
মৃত মভোোম্মদ নভ োনুয যভোন
তহুযন মনিো
56254 যোমর আমভদ
মভোোোঃ ইেতোয মোমন
মভোিোোঃ মযমনো খোতুন
56255 োনদেো তোননভ মযোেোয
ডোোঃ আবুর োযওেোয ন . এভ.
খুযনদ োোন
56256 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মভোোঃ পনযদ উনিন খোন
পোনতভো মফিভ
56257 মভোস্তোনপজুয যভোন
মভোোঃ আব্দুর োনেভ খোন
মন সুরতোনো
56258 তোননেো সুরতোনো
ো োোন নভেো
ইনত
56259 মভোোঃ আমনোেোয মোোইন
মভোোঃ প লুর ে
মভোোোঃ আমনোেোযো খোতুন
56260 মভোোঃ সুরতোন ভোমুদ
মভোোঃ আব্দুর নরর োোনো
মভোিোোঃ মপোরী নফনফ
56261 নদরনেোযো
মভোোঃ নদেোনত আরী
সুযোইেো মফিভ
56262 সুপর যোে
সুমফোধ যোে
মযখো যোনী যোে
56263 আবু োননপো
মভোোঃ নদুল্লো
িোমরো মফিভ
56264 মযোেোনো খোতুন
মভোোঃ ভনপজুর ইরোভ
সুনপেো খোতুন
56265 ইভযোন ভোমুদ
মভোোঃ োভসুর ে
োভছুন নোোয
56266 ননক্সন োো
শ্রীফো োো
নচনু যোনী োো
56267 নযন কুভোয ম োল
ভনীন্দ্র নোথ ম োল
অচ িনো যোণী ম োল
56268 মভোোঃ পযোদ যেোয
মভোোঃ প রোয যভোন
মভোিোোঃ হুযো নফনফ
56269 তো কুভোয যোে
নচত্তযঞ্জন যোে
িীতো যোে
56270 মভোোঃ পেোর আমম্মদ
মভোোঃ ইউসুপ আরী আেন
মপযমদৌী রুফী
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01/03/1988
21/08/1988
01/08/1990
12/11/1987
03/07/1989
10/02/1990
01/02/1991
12/11/1987
16/12/1987
01/06/1990
02/09/1991
01/03/1990
01/11/1990
01/01/1990
18/11/1991
06/06/1987
25/03/1990
12/08/1987
15/08/1991
22/04/1989
21/08/1987
03/07/1987
15/11/1988
12/09/1988
28/03/1989
15/06/1990
01/02/1989
01/01/1988
25/10/1989
05/09/1987
05/01/1987
15/08/1987
25/12/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56271 মভোোঃ আর আভীন
56272 মভোোঃ ভোোবুফ মোমন
56273 মভোোঃ নো মুর ইরোভ
56274 মযোভোন োওরোদোয
56275 ম্রোট নভেো
56276 সুব্রত ভোরোেোয
56277 মভোোঃ ময ওেোনুয যভোন
56278 মভোোঃ ভনউয যভোন
56279 যোপোত ইরোভ
56280 ভোোমুদুর োিোন
56281  ীফ েভিেোয
56282 ইযোনী আক্তোয
56283 মোোি
56284 নঞ্জতো যেোয
ূঁ ো
56285 আম্মদ েনযভ ভঞ
56286 েোইয়ুভ ভন্ডর
56287 ইযোে যভোন
56288 যভোন
56289 মভোোঃ োোন ো
56290 এ এভ মভমদী োোন মোোি
56291 মভোোঃ যনেবুর ইরোভ
56292 রুহুর আভীন
56293 ভোম দুয যভোন ভন দ
56294 মভোোঃ নদুর ইরোভ
56295 ইেফোর মোমন
56296 ো আরভ
56297 োইনের ইরোভ
56298 মভোোঃ মভমদী োোন
56299 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন টুটুর
56300 ইন্দ্রন ৎ যোে
56301 মুোম্মদ হুভোয়ুন ভোসুদ
56302 নূয-উননোোয
56303 োনপেো আরভ

মভোোঃ ভনপজুয যভোন নেদোয
নভরন তোযো
মভোোঃ মভোতোোয মোমন
মযখো মফিভ
মভোোঃ নুরুর ইরোভ োওরোদোয
মমরনুয মফিভ
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
নরন মফিভ
মভোোঃ আোঃ যফ নভেো
ভমনোেোযো মফিভ
মতীন্দ্র নোথ ভোরোেোয
বুরবুনর ভোরোেোয
মভোোঃ মুস্তোনপজুয যভোন
যওন আযো মফিভ
মভোোঃ আফদুর ভনতন
োনরভো মফিভ
যনপকুর ইরোভ
মযণুেো মফিভ
মভোোঃ আবুর োমভ
মযোমেেো মফিভ
সুমদফ চন্দ্র েভিেোয
োনন্ত যোণী েভিেোয
এ. মে. এভ. োভসুর আরভ
োমেভো সুরতোনো
ভভতো আরী
মোমনেোযো
ননভির যেোয
আমরো যেোয
ূঁ ো
েনফয আম্মদ ভঞ
োভছুন নোোয
আব্দুর েোমদয ভন্ডর
খোমরদো োযবীন
মভোোঃ োনফবুয যভোন
মভোিোোঃ নযন েো খোতুন
মভোোঃ যভত আরী
যোন েো মফিভ
ইরোভ মখ
োযবীন সুরতোনো
এ এভ যনপকুর ইরোভ
মযনুেো োযবীন
মেোযফোন আরী
যওন আযো মফিভ
ইেোকুফ আরী
োননো আনভন
োনফবুয যভোন
ভোম দো যভোন
ওেোনকুয যভোন মভোল্লো
োনরভো মফিভ
আবু োময
ভভতো মফিভ
পনযদ আমম্মদ
পোমতভো মফিভ
মৃত মভোোঃ নুরুর আভীন
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনেভ
োনদেো আপযীন
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
মভোিোোঃ ভন নি ো মফিভ
নোযোেন চন্দ্র যোে
ঞ্জু যোনী যোে
মভোোঃ হুভোয়ুন েনফয
োভছুন নোোয
মভোোঃ ননিকুয যভোন
খোইরুমন্নিো
মভোোঃ ো আরভ মখ
খোনদ ো মফিভ
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02/12/1987
25/01/1991
01/03/1992
08/04/1989
15/02/1990
29/09/1988
07/12/1992
03/07/1988
15/07/1991
31/12/1990
05/11/1992
16/11/1988
20/01/1989
09/01/1990
01/01/1992
10/07/1989
31/12/1990
15/01/1989
17/11/1991
17/11/1991
04/04/1987
26/03/1991
20/10/1991
23/01/1990
05/02/1987
16/05/1987
24/02/1987
31/03/1991
24/06/1988
01/09/1989
01/03/1991
01/01/1990
17/01/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56304 মভোোঃ আযোনের ইরোভ
56305 মভোিোোঃ তো নভযো আক্তোয
56306 ঞ্জে েীত্তিনীেো
56307 মভোোঃ সুভন ময ো
56308 মভোোঃ ভঞ্জুরুয োোন
56309 মভোোঃ এভযোন মোমন
56310 তোননেো সুরতোনো
56311 ো মুোম্মদ োইনেল্লো আর
আোদ
56312 মভোোঃ োনভদুয যভোন
56313 খন্দেোয মুনত আমভদ
56314 নফপ্লফ কুভোয যোে
56315 মভোোঃ ইভোইর মোোইন
56316 মভোোঃ যোব্বী পোরুে
56317 মভোোঃ রোরটু যভোন
56318 মভোোঃ োেমুভ োোন
56319 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
56320 নো মুর োোন ভঞ্জু
56321 নফনে েোনন্ত চোেভো
56322 নভ োনুয যভোন
56323 েো ী পমেজুন মনিো সুখী
56324 যোন েো সুরতোনো
56325 ভোভনন মদফী অনধেোযী
56326 মভোোঃ আফদু িোভোদ
56327 সুভোইেো ভোমুদো
56328 েো ী নোনদযো োযবীন
56329 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
56330 স্মৃনত যোনী যেোয
56331 যীভো আক্তোয
56332 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন জুমের
56333 তোরবীেো মুনফন
56334 নূরুন নফী
56335 ইযোত োোন তোননেো
56336 ননণ িভো আেতোয

মভোোঃ নিনিকুয যভোন
মভোিোোঃ আমফদো মফিভ
মভোোঃ আবু তোমরফ
মুনন রো খোতুন
মৃত অনীর েীত্তিনীেো
মৃত ক্ষযন্ত েীত্তিনীেো
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
মভোিোোঃ রোইরী মফিভ
মভোোঃ োমদে নভেো
আমরেো মফিভ
মভোোঃ যভত আরী
আমনোেোযো মফিভ
মৃত ইেোনিন আরী
ভোমুদো মফিভ
আফদুয যোজ্জোে
সুময ো মফিভ
মভোোঃ আবুর মোমন
োোনোযো মফিভ
খন্দেোয ভোবুফ আরী
মরীনো মফিভ
মিোনফন্দ চন্দ্র যোে
ঝন িো যোনী যোে
মভোোঃ নূরুর আনভন
মভোো. খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ মোযোফ মোমন
মভোিোোঃ যনভো মফিভ
মভোোঃ মোরোইভোন মোমন
আনম্বেো খোতুন
মভোোঃ োভছুর ে
োননো মফিভ
আবুর েোমভ মৃধো
আনিেো মফিভ
মভোোঃ এেোন্দোয আরী যদোয
যোোতুন মনো
অননর চোেভো
যনন্দ ফোরো চোেভো
যনপকুর ইরোভ
নোনিি আক্তোয
েো ী আব্দুর খোমরে
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ োরোর আমভদ
মযোনো মফিভ
সুবোল চন্দ্র অনধেোযী
যীবো যোনী অনধেোযী
মভোোঃ মভোক্তোয মোমন
োনপেো মফিভ
আবুর োমভ নেদোয
রোেরো োমভ
েো ী আতোোয মোমন
নভম আনযপো মফিভ
মভোোঃ খনরলুয যভোন
মভোোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
নযমতোল যেোয
ভনরনো যোনী যেোয
মভোোম্মদ আরী
োনরভো খোতুন
মভোোঃ আবুময ো জুরনপেোয
মভোিোোঃ আনযপো খোতুন
মুনফন উনিন আমভদ
মপযমদৌী মুনফন
মভোোঃ আব্দুর ভনতন
সুনপেো আক্তোয
িোইদুর ইরোভ ভন্ডর
অজুপো খোতুন
মভোোঃ মভো োমম্মর ে
মনরনো মফিভ
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15/01/1990
11/02/1991
01/01/1990
15/06/1988
20/10/1989
08/06/1988
09/03/1987
14/12/1988
02/11/1988
05/05/1988
29/11/1988
10/02/1991
13/02/1987
31/12/1991
05/03/1993
18/09/1988
22/08/1990
11/01/1989
15/10/1990
01/07/1991
26/08/1990
02/03/1987
04/11/1989
01/04/1988
05/07/1989
04/12/1987
24/10/1989
02/02/1988
10/12/1992
01/12/1987
10/01/1987
26/01/1990
10/11/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56337 মভোোঃ মভোেোমজ্জভ মোমন
56338 মভোোঃ আনভনুয ইরোভ
56339 মভোোঃ তোনভভ োোন
56340 োযবীন সুরতোনো
56341 মুক্তো মদফনোথ
56342 অরূ মবৌনভে
56343 মভোোঃ মফোযোন উিীন
56344 মভোোঃ আব্দুর মভোত্তোনরফ
56345 মভোোম্মদ নো মুর আরভ
56346 মভোোঃ পনযদুর েফীয ভন্ডর
56347 মভোোঃ োইনেনিন ভোনরতো
56348 মভোোঃ হুভোয়ুন ময ো
56349 মভোোঃ নযনের ইরোভ
56350 মভোোঃ আনভনুয ইরোভ
56351 মভোোঃ আনযনে

োভোন

56352 মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
56353 মভোোঃ আনযপ মুযোদ
56354 পোমতভো আক্তোয
56355 নরভী ইরোভ
56356 ন . এভ. নুয আরভ
56357 পেজুন নোোয
56358 যননর নিনৄযো
56359 মভোোঃ পোেোর ইরোভ
56360 মভোোঃ োমভ আরী
56361 মভোোঃ োনভয মোমন
56362 োনোত োোন তৃনলতো
56363 মভোোোঃ নুয োোন আক্তোয
56364 মভোোঃ ভোইনুনিন
56365 মদওেোন েোভরুর োোন নফদুযৎ
56366 মভোোঃ আন

োয যভোন

56367 মভোোঃ োনদুর ইরোভ
56368 মভোোঃ ভোসুদুয যভোন
56369 মভোোঃ যনেবুর োোন

মভোোঃ নপকুর মোমন
ভোম দো খোনভ
মভোোঃ মভোখমরিোয যভোন
মভোিোোঃ মমরনো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয ফোযী
নউরী খোতুন
মভোোঃ ভনপজুয যভোন
মদমরোেোযো খোতুন
োযোধন মদফনোথ
অচ িনো মদফনোথ
খমিন্দ্র মবৌনভে
নভনতী মবৌনভে
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
সুরতোনো মৄফোইন
মভোোঃ ভেবুর মোমন
যমভনো মফিভ
মভোোম্মদ মোরোেভোন
মোমন আযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুল্লো ভন্ডর
মপযমদৌী
মভোোঃ ওেত আরী ভোনরতো
ভভতো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর কুদ্দু
োমরো োযবীন
মভোোঃ আব্দু োরোভ
সুনপেো আক্তোয
মভোোঃ আবুর মোমন
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আ িয আরী
মভোিোোঃ ভেছুদো মফিভ
মভোোঃ মোমন আরী প্রোং
ম োমফদো খোতুন
মৃত ভোসুে মুযোদ
আভো খোতুন
ইভোভ মোমন
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আবু তোময
োননো মফিভ
মভোোঃ নূয মোোইন
মফিভ পন রোতুনমনিো
এ. মে. এভ. প লুর ে
মুযমদো ে
ফোণীচন্দ্র নিনৄযো
রুংিোইনত নিনৄযো
মভোোঃ আক্কো আরী
মভোিোোঃ মুক্তো মফিভ
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
নখনো মফিভ
আফদুি মিোফোন
ইেোযন মনিো
মভোোঃ আব্দুর োন্নোন
ননিভো আখতোয
মভোোঃ ো োোন খন্দেোয
মযোমেেো খন্দেোয
মভোোঃ োভসু নভেো
যোনু মফিভ
মদওেোন মযত আরী
নূরুন নোোয
মভোোঃ আব্দুর নরর
মভোিোোঃ নভনন খোতুন
মভোোঃ মোমন
োনরভন মফিভ
ভোমুদুয যভোন মখোেন
যোমরো মফিভ
মভোোঃ আফদু িোরোভ নভঞো
মযফো আক্তোয
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11/12/1988
17/09/1991
17/12/1991
28/06/1987
18/10/1989
01/11/1988
10/10/1988
01/01/1992
25/11/1989
21/01/1990
16/01/1987
01/01/1990
07/12/1988
03/08/1990
30/11/1990
01/01/1990
15/06/1988
11/11/1991
01/12/1987
10/11/1992
01/07/1990
06/01/1989
11/11/1989
08/11/1990
20/12/1989
20/09/1991
20/10/1988
23/11/1990
07/09/1989
17/02/1987
18/12/1991
01/01/1988
01/07/1992

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56370 আওরোদ খোন
56371

োনফয মোোইন

56372 মভোোোঃ নো নীন আক্তোয নমু
56373 মভমদী োোন
56374 রুফোইদো আনযপ ইপো
56375 মভোোঃ নরুর ইরোভ
56376 মভোোঃ এভযোন আরী
56377 মভোোঃ োনপজুয যভোন
56378 আপমযো ো সুরতোনো ে
56379 মভোোঃ মরোর আমভদ
56380 শেদ নযোজুর ইরোভ
56381 োফনযনো আপমযো
56382 মভোোঃ প্রীনতনূয যফফোনী
56383 মভোোঃ যীপ উনিন
56384 োনদেো আপনযন
56385 মভোোঃ ইভদোদুর ে
56386 মভোোঃ চাঁদ নভেো
56387 মভোোঃ মপোউর ননিেী
56388 মভোোঃ আনভনুয যভোন
56389 মভোোঃ আনপ ইেফোর
56390

োন্নোত আযো োঈদ ম নো

56391 মভোোঃ আরভিীয মোমন
56392 প মর যোব্বী
56393 মভোোঃ ভোমুদুর ফোযী খোন
56394 অননরুদ্ধ নফশ্বো
56395 েোেছুন নোোয
56396 সুরতো যোনী
56397 মভোোম্মদ োীন নভেো
56398 োরভো খোতুন
56399 মভোোঃ োমরকুর ইরোভ
56400 মভোোম্মদ োইনের ইরোভ
56401 মভোোঃ নোন রুর ইরোভ
56402 মভোোঃ মভমদী োোন

আব্দুর নরর খোন
খোমরদো খোনভ
আন জুর ে
গুনরনুয
মভোোঃ মোযোফ মোমন
মফিভ োভছুন্নোোয নফউটি
মভোোঃ ভনতউয যভোন
নখনো মফিভ
আফদু োরোভ আনযপ
নউরী আনযপ
মভোোঃ আবুর েোমভ
মভোিোোঃ তনভনো খোতুন
মভোোঃ এেযোমুর ে
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনেভ
ীযো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর ে
মভোিোোঃ জুমরখো ে
মভোোঃ োরোর আমভদ
নপনো আমভদ
শেদ যনপকুর ইরোভ
শেদো োোনোযো মফিভ
মভোোঃ নপকুয যভোন
মেোননুয যভোন
মভোোঃ মিোরোভ যফফোনী
মভোিোোঃ আেনরভো মফিভ
মভোোঃ ইউনুি নভেো
োরুর মফিভ
মভোোঃ ফদরুর আরভ
মযোনো আরভ
মৃত ইউসুপ আরী
মভোিোোঃ নুযননোয মফিভ
মভোোঃ য আরী
োম যো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর ব্বোয
মভোিোোঃ োনদো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর েোমদয
মযন েো ফোনু
মভোোঃ আব্দু োভোদ
ীভো োযবীন
মভোোঃ িোমেদুয যভোন
যনভো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর নরর
োোনোযো খোতুন
মযোেনুজ্জোভোন
ননভো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ফোযী খোন
ন ন্নোত মনো খোন
অননর কৃষ্ণ নফশ্বো
েননেো নফশ্বো
আব্দুর কুদ্দু
োেদো আক্তোয
সুধীয চন্দ্র ফভিন
ফীনো যোনী
মভোোম্মদ নপরু নভেো
মৃত আনম্বেো মফিভ
আব্দুর খোমরে
উ মরপো মফিভ
মৃত আব্দোয যভোন
োভীভো আক্তোয
শেদ মমেন্দোয
নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ ভমদ আরী
মভোিোোঃ মভরো নফনফ
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
োনিনো মুীদো
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14/12/1993
01/02/1991
09/11/1988
10/10/1987
16/10/1990
20/10/1991
01/04/1990
29/01/1987
17/07/1989
24/03/1988
10/02/1988
19/10/1988
09/09/1989
25/10/1992
12/10/1994
31/12/1990
12/07/1989
01/01/1989
01/03/1992
18/11/1990
03/06/1991
10/08/1991
29/12/1992
31/03/1987
10/05/1987
18/08/1989
16/04/1991
02/01/1990
01/03/1991
17/04/1988
01/01/1991
1/1/0001
31/12/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56403 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
56404 মভোোঃ নোনদ সুরতোন
56405 ম ন্টু চোেভো
56406 মভোোঃ নুয আরভ প্রোভোননে
56407 ভমনোযঞ্জন যোে
56408 মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
56409 মখ োনের
56410 মভোোঃ মভমদী োোন খোন
56411 ভোবুবুর ইরোভ
56412 ইরো খোতুন
56413 যনফউর ইরোভ
56414 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
56415 মভোোঃ ভোসুদুয যভোন
56416 আর িোনরফ
56417 মিোনফন্দ কুভোয
56418 মভোোঃ ভনউয যভোন
56419 মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
56420 মভোোঃ ননভ উনিন
56421 মভোিোোঃ োন্নোতুন নোোয
56422 উমম্ম োনদেো োনরভো
56423 মভোোঃ ীভ উিীন
56424 মভোোঃ জুমের মোমন খোন
56425 মভোোঃ ওেত আরী
56426 নূফোেযো তোনীভ শুভ্রো
56427 মভোোঃ োনপজুয যভোন
56428 মভোোঃ োোন ভোমুদ
56429 ইনতেোযো োযবীন
56430 মভোোঃ মভমদী োোন
56431 োনবুয যভোন
56432 মভোোঃ নপউর আরভ
56433 মভোোঃ ময োউয যভোন
56434 মভোোঃ আব্দুল্লো আর োেোনযেো
56435 মভোোঃ নযনের ইরোভ

মভোোঃ আব্দুর আউেোর
ভোনে ো মফিভ
মভোোঃ নদুয যভোন
মভোোোঃ ননলুপো আক্তোয
যত্নদ্বী চোেভো
োনন্তমদফী চোেভো
মভোোঃ ফমন্দ আরী প্রোভোননে
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
নক্ষনত চন্দ্র যোে
যভো যোনী
মভোোঃ আন জুয যভোন
যনদো মফিভ
মখ মোমচন
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ মভোনরভ উনিন খোন
মভোিোোঃ মভোমভনো খোতুন
ভমদ নভেো
পনযদো খোতুন
মভোোঃ ইনরেো মোমন
োনদো মফিভ
আন নেদোয
োনদো মফিভ
মভোোঃ ওভয আরী
মফিভ খোতুন
মভোোঃ তোন ভ উনিন
ভোেসুদো মফিভ
আবুর মোোইন
খুযনদো
িয যেোয
েল্পনো যোনী
মভোোঃ আব্দুর ভোমরে
োমরো খোতুন
মভোোঃ োনদকুর ইরোভ
নপমযো ো খোতুন
মভোোঃ নরেোেত আরী
নোিী আক্তোয
মভোোঃ ম োমফদ আরী আেন্দ
োমযো মফিভ
আব্দুর িনণ
আপমযো ো খোতুন
মভোোঃ প লুর েনযভ
োমপ ো েনযভ
মভোোঃ আবুর মোমন
মভোোোঃ নফউটি মফিভ
মভোোঃ ো োোন
োনরভো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
মুমুদো খোমরে
মৃত েোমেভ উনিন
যোমফেো খোতুন
মভোোঃ আরভিীয মোমন
োওেো নুয
িোমনোেোয মোমন ভন্ডর
মৃতোঃ সুনপেো খোতুন
মভোোঃ নন োভউনিন খোন
যনন দো মফিভ
মৃত মভোোঃ লুৎপয যভোন
নোনভো মফিভ
মভোোঃ যইচ উনিন মখ
সুনপেো মফিভ
মুনছুয আমভদ নেদোয
মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর িনেয
োনেেো সুতরোনো
মৃত নূরুর ইরোভ
যোন েো খোতুন
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31/12/1988
22/08/1988
10/02/1988
06/02/1991
30/06/1987
12/12/1989
05/04/1987
20/05/1989
01/03/1989
08/06/1988
19/12/1993
03/02/1992
21/02/1989
01/01/1992
12/06/1988
05/01/1987
14/11/1989
28/07/2016
25/12/1988
22/10/1987
11/05/1989
12/12/1989
30/06/1989
25/12/1992
13/04/1987
05/05/1987
31/12/1986
20/06/1989
01/11/1990
25/08/1988
01/07/1988
15/06/1990
20/01/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56436 মভোোঃ ভীন আেন্দ
56437 যত্নো োো
56438 মভোোঃ যতন আরী
56439 মভোোোঃ আনফদো সুরতোনো
56440 মভোোম্মদ আনভনুয যভোন
56441 োভীভ োমরোেোন
56442

েন্ত যেোয

56443 োনফনো খোনভ
56444 মভোোঃ খোমরদুয যোফী‘
56445 মভোোঃ যোনেবুর ইরোভ
56446 নফেো কুন্ডু
56447 এভ. এভ. মতৌনদুজ্জোভোন
56448 মভোোঃ ইভোইর মোমন
56449 ভোমুদ মোমন
56450 মভোোঃ মফরোর মোমন
56451 এ. এভ. মভমদী োোন
56452 মভোোঃ োনফবুয যভোন
56453 মভোোঃ ইউনুি নভেো
56454 আীল কুভোয োো
56455 অমোে কুভোয সূি ধয
56456 ভোমুদো সুরতোনো
56457 মভোোঃ ন রুর ইরোভ
56458 মুোম্মদ ওেোনরউল্লো
56459 মভোোঃ মযোন আরী
56460

আর ভোমুন আমভদ

56461 মভোোঃ োরুন-অয-যনদ
56462 মভোোঃ ভোেসুদ োোন
56463 মভৌসুভী ফনভ
56464 মভোোঃ োভোর উিীন
56465 োযনভন আক্তোয
56466 প্রেো ফোড়ড়
56467 মভোোঃ োভোর মোমন
56468 মভোোঃ ন ফ মোমন

মভোোঃ শুকুয ভোমুদ আেন্দ
মভোিোোঃ ভভতো মফিভ
ীফন কুভোয োো
অননতো োো
মভোোঃ োননপ উিীন
মভোোোঃ হুয োন মফিভ
মভোোঃ নন োভ উনিন
মখোযমদো মফিভ
মভোোম্মদ প লুর ে
োোনোযো মফিভ
মনেভ োমরোেোন
নূয োোন
ননতোই চন্দ্র যেোয
ম যোস্দো যোনী যেোয
এ. এভ. ইেযোমুর েফীয
োেোতুমন্নিো
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
খোমরদো আখতোয
মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
োননো মফিভ
স্বন কুন্ডু
ফোনো কুন্ডু
মভোোঃ আপিোয আরী মভোল্যো
মনরনো মফিভ
মৃত আোঃ ফোমযে
মভোমিদো মফিভ
মভোোঃ আপিোয আরী
মভোিোোঃ োভসুন নোোয
মভোোঃ আব্দুর েোমদয মখ
মভোিোোঃ কুরছুভ মফিভ
এ. এভ. োনদুর ইরোভ
নভম ভোমুদো খোতুন
মভোোঃ মোমন আরী
মভোিোোঃ ডোনরভ খোতুন
মৃত মভোোঃ যোপত উল্লো
োনপেো মফিভ
অভর কুভোয োো
নফতো যোনী োো
অনখর সূি ধয
ন্ধ্যো যোনী সূি ধয
ভযহুভ ীদুর ে
যওন আযো ে
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
ফোোযন মনিো
মুোম্মদ আফদুয যউ
মভোমভনো আেতোয
ভোন্নোন মফোযী
সুনপেো মফিভ
আরী আমভদ োওরোদোয
োনপেো মফিভ
আব্দুর ভনতন
পোমতভো মফিভ
মভোোঃ নরেোেত মোমন
নভম নুরুন নোোয
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
েোভরুন্নোোয েল্পনো
মভোোঃ আব্দুর েনযভ
যোনদো খোতুন
মভোোঃ ো োোন আরী
আেতোযো মফিভ
প্রনেল্ল ফোড়ড়
িীতো ফোড়ড়
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
মভোিোোঃ েননুয মফিভ
মভোোঃ ো আরভ োওরোদোয
মভোস্তোে োোন রুনু
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19/11/1989
01/01/2016
28/12/1987
01/05/1991
10/07/1987
01/01/1988
31/12/1987
16/09/1989
16/12/1992
15/05/1991
15/11/1987
15/08/1989
31/12/1988
30/09/1988
02/06/1987
21/03/1988
01/02/1991
31/12/1987
22/03/1988
05/07/1988
08/10/1989
20/11/1990
01/02/1988
08/04/1989
01/01/1988
31/12/1989
06/10/1986
01/07/1987
10/10/1988
07/03/1991
12/08/1990
15/05/1992
07/03/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56469 ননন িে নফশ্বো
56470 মভোোঃ মযোেোয মভোমিদ
56471 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
56472 নফধোন চন্দ্র যদোয
56473 মভোোঃ রুমফর
56474 োরভো আক্তোয
56475 যোনপেো েো
56476 মভোোঃ পোইজুয যভোন
56477 মভোিোোঃ ননযন আক্তোয
56478 যনন ত কুভোয ম োল
56479 এ.মে. এভ. ভঞ্জুরুর োোন
56480 তৃলো মচৌদৄযী
56481 সুফণ িো যোে
56482 তুলোয আমভদ
56483 মভোোঃ পেজুর োোন পোোদ
56484 মভোোঃ ভোমুনুয যীদ
56485 মভোোঃ পখয উনিন মচৌদৄযী
56486 মভোিোোঃ আেো আেতোয
56487 রোেী শফদ্য
56488 েোভোর উিীন
56489 মভোোঃ ো োরোর
56490 মভোোম্মদ এোনুর ে
56491 মভোোঃ মিোরো নভেো
56492 নেন কুভোয যোে
56493 উত্তভ কুভোয
56494 োনো তোফোসুভ
56495 মভোোঃ আর ইভযোন
56496 মভোোঃ োম দুয যভোন
56497 মভোোঃ মিোরোভ মুনিদ
56498 ভোেসুদো আক্তোয
56499 নোস্তোনযন যভোন
56500 এ.এভ. আোন উ
56501 মভোোঃ আনকুয যভোন

োভোন

নফনে কৃষ্ণ নফশ্বো
প্রনফনো যোনী নফশ্বো
মভোোঃ আ োোয আরী
পোউজুেোযো মফিভ
মভোোঃ মুন ফয যভোন
োোনো মফিভ
নফভর কৃষ্ণ যদোয
সুযভো যোনী যদোয
মখোযমদ আরী
মনরনো আক্তোয
আবুর মোমন
নোনিভো
যনপকুর ইরোভ
খোমরদো আখতোয
মৃত পনেো যভোন
োম যো মফিভ
মভোোঃ নরেোেত আরী
মভোিোোঃ যনভ খোতুন
নফভর চন্দ্র ম োল
নক্ত যোনী ম োল
মভোোঃ আব্দু োরোভ
মভোিোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
হৃনলমে মচৌদৄযী
সুক্তো মচৌদৄযী
শমরন চন্দ্র যোে
প্রনভরো যোে
মভোোঃ আমতোেোয যভোন
মভোিোোঃ নভনো খোতুন
মভোোঃ আপ োর মোমন
রোেরো আযজুভোন্দ ফোনু
মভোোঃ যভ োন আরী
মভোিোোঃ োনরভো নফনফ
আব্দুর ভনতন মচৌদৄযী
শেদো আনপেো মফিভ
মভোোঃ আেতোয মোমন
মভোিোোঃ যীদো আেতোয
যফোট ি নপনর শফদ্য
োযো শফদ্য
ন রুর ইরোভ
োন্নোতুন মনো
মভোোঃ ো োোন োওরোদোয
োনরভো খোতুন
মভোোম্মদ আব্দুর আন
যওনোযো মফিভ
আব্দুর কুদ্দুি
জুমরখো মফিভ
ননযঞ্জন কুভোয যোে
স্বপ্নো যোনী
নোযোেন চন্দ্র ীর
বুলু যোণী
মভোোঃ আবু দোউদ
ভোসুভো খোতুন
মভোোঃ োনপজুয যভোন
মভোিোোঃ নো মুন নোোয
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
মভোিোোঃ োননো মফিভ
মভোোঃ আতোউয যভোন
সুনপেো মফিভ
ভীয আোঃ ওেোদুদ
মযোমেেো মফিভ
ন ল্লুয যভোন
আমেো আক্তোয
এ.এভ. নযোজুর ইরোভ
এ. এভ. ভননযো ইরোভ
মভোোঃ আব্দুর নরর
মভোিোোঃ আপমযো ো মফিভ
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12/11/1989
20/10/1987
13/04/1987
24/08/1987
01/12/1987
09/05/1987
20/12/1991
01/03/1991
13/05/1987
08/08/1988
04/04/1991
04/11/1990
03/11/1989
05/11/1988
16/11/1989
08/08/1989
31/12/1989
15/12/1989
08/11/1987
01/03/1991
01/01/1991
25/01/1991
10/09/1988
17/11/1989
12/02/1990
23/11/1987
01/01/1988
01/01/1988
01/01/1989
21/06/1988
01/12/1990
04/01/1988
13/01/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56502 মভোোঃ আনতকুয যভোন

16/12/1988

56503

01/10/1988

56504
56505
56506
56507
56508
56509
56510
56511
56512
56513
56514
56515
56516
56517
56518
56519
56520
56521
56522
56523
56524
56525
56526
56527
56528
56529
56530
56531
56532
56533
56534

মভোোঃ েনোর আমফদীন
মভোিোোঃ যোমফেো খোতুন
মভোোঃ োনোউল্লো
মভোোঃ ইউসুপ আরী
মভোোোঃ েনফ নফনফ
মভোোঃ যনফউর আরভ
মভোোঃ মযো নভেো
নের ভোরো
আব্দুর আোদ
মভোোঃ রুকুন উিীন
মভোিোোঃ হুয ফোনু
েো ী পোমতভো সুরতোনো
েো ী মভোোঃ প লুর ে
যোমফেো মফিভ
মভোোঃ োরুর আনভন
মৃত মভোোম্মদ ওচভোন িনণ
নো মুন্নোোয মফিভ
যীভো মদ
মৃত নফভর েোন্ত মদ
অননভো মদ
মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
আব্দুয যফ পনযেো
মফিভ খোনদ ো
মৌনভি কুভোয কুন্ডু
ভয কুভোয কুন্ডু
নখো কুন্ডু
নপ্রেো নন্দী
প্রদী নন্দী
নফতো নন্দী
যতন উড়োও
নফভর উড়োও
ন্ধ্যো যোনী
সুনভত কুভোয োো
সুকুভোয চন্দ্র োো
নন্ত যোনী োো
মভোোোঃ নো মুন নোোয
ভযহুভ শবুয যভোন
মভোোোঃ মনযনো মফিভ
মভোোঃ আপযোন উনিন
মভোোঃ ভোতোফ উনিন
যোমফেো আক্তোয
ফোদর ফোরো
ফোবু যোভ ফোরো
নদোরী যোনী ফোরো
োভীভ আমভদ
মভোোঃ তিনরভ উনিন
োীনুয আক্তোয
নফনে চন্দ্র কুন্ডু
অমোে কুভোয কুন্ডু
ফোন্তী যোনী কুন্ডু
মোননেো মচৌদৄযী ঝুভো
সুবোল চন্দ্র মচৌদৄযী
চন্দনো মচৌদৄযী
মভোোঃ হুভোয়ুন ইফমন োমদে
মভোোঃ োমদকুর ইরোভ
মভোিোোঃ োনরভো খোতুন
মভোোঃ লুৎপয যভোন
মভোোঃ োনফবুয যভোন
মভোিোোঃ মোমন আযো োনফফ
মভোোঃ আমনোেোয মমন
মভোোঃ মভোপোজ্জোর মোমন
যনভো
মভোোঃ িোনভউর ইরোভ
নদোয যভোন
িোনভনো খোতুন
মডই মফিভ
আব্দুর ফোমিদ ভইূঁ েো
মমতযো মফিভ
মখ নযনের ইরোভ
মভোোঃ তোময উনিন
মভোিোোঃ ভোমুদো আক্তোয
োযভীন সুরতোনো
মভোোঃ োইনের ইরোভ
পন রো োযবীন
অরূ নফশ্বো
নফধোন নফশ্বো
ফীনো নফশ্বো
যনন যোে
ো োযী রোর যোে
যরো যোে
অননমভ ভন্ডর
প্রতো চন্দ্র ভন্ডর
যনঞ্জতো ভন্ডর
সুব্রত ফোে
সুবোল ফোে
মোবো যোনী ফোে
মভোোঃ নো মুর মোমন নরটু
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
জুমরখো মফিভ
এ. এ. এভ. নো মুর ফোোয টিমটো মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
নূয ন্নোোয
এ. এভ. যোনেফ মপযমদৌ
এ. এভ. ইেোকুফ আরী
রুনফনো অাোখতোয
নভন্টু কুভোয টে
ননযঞ্জন কুভোয টে
নখো যোনী টে
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31/12/1990
20/01/1989
07/05/1989
01/12/1987
16/12/1989
08/10/1990
01/01/1989
02/11/1988
15/06/1990
20/12/1987
18/02/1991
01/01/1989
05/07/1990
30/06/1990
28/08/1987
08/08/1988
14/11/1988
16/12/1987
03/02/1988
03/02/1988
10/01/1988
31/12/1989
10/11/1988
11/12/1987
15/03/1987
05/02/1987
05/11/1988
09/11/1987
25/05/2016
10/10/1987
22/11/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56535 মভোোঃ চাঁন নভেো
56536 মভোোঃ ভনন র মোমন
56537 মভোোঃ োনন আরভ
56538 মভোোঃ ইভযোন মোোইন
56539 মে. এভ. ভননয মোমন
56540 নুযোত োোন মুন্নী
56541 মভোোঃ আমনোেোয মোমন
56542 অরুন চন্দ্র যেোয
56543 মভোোঃ আনযনের ইরোভ মভোল্লো
56544 নযন ভন্ডর
56545 েোভরুন নোোয
56546 মভোোঃ ভোসুভ নফল্লো
56547 েো ী খুযযোভ মোোইন
56548 ভোোবুফ আরভ
56549 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
56550 নযন কুভোয
56551 মভোোঃ সুভন খোন
56552 আওেোর মোমন
56553 মভোোঃ আবু সুনপেোন
56554 মভোোম্মদ মভোোযপ মোমন
56555 শ্যোভর চন্দ্র দো
56556 মভোোঃ এনোমুর ে
56557 ভনউনিন আম্মদ
56558 তোেনদয মোমন
56559 যতন ফভিন
56560 মদফমোনী ম োল
56561 পোয োনো আক্তোয ঝুভো
56562 আবু োমিভ পোেজু োমরীন
56563 মভোোঃ নো মুর আরভ
56564 যনফউর ইরোভ
56565 মভোোঃ দরুর ইরোভ
56566 োধন চন্দ্র যোে
56567 মভোোম্মদ মোমর মোিোইন

মভোোঃ আবু িোইদ মভোড়র
যনভো খোতুন
মভোোঃ োেফোত আরী
যোনদো খোতুন
মভোোঃ আব্দু িোত্তোয মভোল্লো
ফ োন খোতুন
মভোোঃ আব্দু িোরোভ
মভোিোোঃ ভোরুপো মফিভ
মভোোঃ আবু ফক্কোয নভেো
মভোিোোঃ আমনোেোযো খোতুন
নুয মভোোম্মদ মখ
নোনিভো আক্তোয
মভোোঃ য ফ আরী িো ী
আনিেো খোতুন
নযচযন যেোয
ফকুর যোনী দো
মভোোঃ আব্দু িোরোভ মভোল্লো
আপমযো ো মফিভ
ভমনোযঞ্জন ভন্ডর
োঞ্জু ভন্ডর
ভোওরোনো তনভ উনিন
যোনদো মফিভ
মভোোঃ িোমদয আরী যদোয
ভনযেভ মফিভ
েো ী োইদুর ে
মভোিোোঃ নুরুন্নোোয োযবীন
োো আরভ
সূযোইেো মফিভ
মভোোঃ আ োোয আরী
ম োযো মফিভ
নেন চন্দ্র প্রোং
ন্ধ্যো যোনী
মভোোঃ খনরলুয যভোন খোন
োন্তনো মফিভ
োমফদ আরী ভন্ডর
ঝণ িো মফিভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মভোিোোঃ োভছুন নোোয
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
নপমযো ো মফিভ
মৃত সুমফোধ চন্দ্র দো
মৃত ভনরনো যোনী দো
মভোোঃ আবু তোমযে
মভোিোম্মৎ োযবীন আক্তোয
সুরু নভেো
োননো মফিভ
সুরতোন আমভদ
নল্পী মফিভ
ধীমযন ফভিন
ন্ধ্যো যোণী যোে
অ ে ম োল
অঞ্জনো ম োল
মভোোঃ পনযদুর আরভ নেদোয
ম োযো মফিভ
োনপ উিীন
আযজু মফিভ
মভোোঃ েনপর উনিন
মভোোোঃ োরভো নূয
মৃত ফ লুয ইরোভ
োমভনো
মভোোঃ ইউসুপ আরী
ননযন আক্তোয
মৃত িদী চন্দ্র যোে
প্রনতভো যোনী যোে
আভীয ে মভোোম্মদ আবুর মোিোইন
মভোিোম্মৎ আননিো মফিভ
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20/05/1989
02/02/1987
05/12/1990
26/11/1990
15/12/1992
01/01/1994
16/10/1987
10/01/1988
03/01/1989
26/09/1990
10/05/1991
05/01/1991
25/11/1987
14/08/1989
01/03/1989
18/06/1987
20/07/1989
23/06/1988
30/11/1988
03/11/1988
01/03/1987
07/01/1987
10/10/1988
05/06/1990
11/06/1989
01/01/1990
01/12/1987
06/01/1987
26/06/1989
11/11/1990
10/05/1988
12/03/1989
04/09/1992

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56568 মভোোঃ মভফো আমভদ
56569 স্মৃনত োনো
56570 মভোোম্মদ ভোমদুন নফী
56571 মভোোঃ আনকুয যভোন
56572 োইদুয যভোন
56573 ননিোয সুরতোনো
56574 োভীভো সুরতোনো
56575 মভোোঃ ন েোরুর ইরোভ
56576 ইযোত োোন
56577 নোঈভো আমফদীন চন্দ্রো
56578

োন্নোতুর ভোযী

56579 মভোোঃ মভোোযযপ মোমন
56580 মভোোঃ ইননতোয োীন
56581 মভোোঃ োনদ োোন
56582 মভোোঃ ফনদউজ্জোভোন
56583 বীষ্মমদফ চন্দ্র যেোয
56584 আব্দুল্লো আর ভোমুন
56585 এ.নফ.এভ মভোস্তপো েোভোর
56586 মেোননুয আক্তোয
56587 মভোোঃ আরোউনিন
56588 নুযোত োোন
56589 নফদুযৎ যেোয
56590 আযোদ আমভদ আেো
56591 মভোোঃ নয ওেোনুর োোন
56592 ম নভন আক্তোয
56593 মভোোঃ মফরোর আমভদ
56594 মখ রুেোইেো
56595 মভোোঃ মরোর উিীন
56596 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
56597 ভোনেজুয যভোন যোমর
56598 োযনভন ইপযোত ননো
56599 মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
56600 োনভ পোমতভো নূয

মভোোঃ লুৎপয যভোন
মভোিোোঃ ভন নি ো মফিভ
এ. নফ. ননিে
েো ী োনদো মফিভ
মভোোম্মদ আব্দুর ভন দ মখ
তোোনভনো মফিভ
মৃত আব্দুয যোজ্জোে নভেো
িোমযো মফিভ
মভোোঃ আেোভত আরী ভন্ডর
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মিোরোভ মভোোম্মদ মভোল্লো
মযোনো োযবীন
মভোোঃ এরোে ঢোরী
যোন েো সুরতোনো
মভোোঃ ওেত আরী
ম োযো খোতুন
এভ.এ ভোমরে
োনো মফিভ
মভোোঃ আমনোেযো মোমন
ন েোনভন আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোপ
োভোদ মফিভ
মভোোঃ মফদ আরী মভোড়র
রুনফেো মফিভ
মভোোঃ োভছুর আরভ
ভনযেভ সুরতোনো
মভোোঃ প লুর ে
মৃতোঃ ভোনে ো আক্তোয
মভোোঃ ো োোন নভেো
রোইরী মফিভ
নময চন্দ্র যেোয
েনফতো যনোাী যেোয
মভোোঃ মভোোযপ মোমন
োন দো খোনভ
মভোোঃ আব্দু োরোভ
খোমরদো োফীফো
মভোোঃ খনরর নভেো
ম োনো আক্তোয
মভোোঃ ো আরভ
মভোনেোযো মফিভ
মভোোঃ এখরো খোন
ইভমযো ো খোনভ
নফশ্বযো যেোয
ফোনী যেোয
আবু দোউদ
নূয োোন নফরনে
মভোোঃ মিোরোভ যব্বনী যেোয
মোমন আযো ফোনু
মভোোঃ ম োফ আরী
ম োমফদো খোতুন
মভোোঃ আেফয আরী
নফরনেি মফিভ
রুস্তভ আরী মখ
মভোোোঃ োমরো রুস্তভ
মভোোঃ শতেবুয যভোন
নখনো খোতুন
মভোোঃ মভো োমম্মর ে
মভোোোঃ মভমরুন মনো
সুনপেো মফিভ
ননিকুয যভোন ভইেো
আব্দুয যফ
োনদো মফিভ
ভোইন উনিন
োনিনো মফিভ
মভোোম্মদ োনভভ যভোন
োনভদো োোন
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16/06/1987
01/06/1987
05/08/1989
15/01/1987
31/12/1990
01/06/1989
13/02/1989
01/01/1989
10/06/1989
25/07/1990
26/05/1989
06/07/1989
13/08/1988
01/01/1992
31/03/1991
24/09/1995
28/08/1988
09/08/1987
06/05/1989
01/08/1988
06/11/1992
06/11/1988
17/05/1993
29/04/1987
01/01/1988
01/12/1993
20/06/1988
29/03/1987
11/04/1987
12/11/1992
22/12/1990
28/04/1987
21/02/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56601 মভোোঃ ভোসুদ যোনো
56602 মভোোঃ োনেয মোমন
56603 যথীন্দ্রনোথ নফশ্বো
56604 মভোোঃ আব্দুল্লো আর মুনভন
56605 মভোোঃ আব্দুর ওেোফ প্রোভোননে
56606 নমুর আক্তোয
56607 মভোোঃ যীনের আরভ
56608 আবু োমর মভোম্মদ ইভযোন
56609 মযোভোনো োোন রুমু
56610 মভোোঃ োনফবুয যভোন
56611 োনযেোয আকুন্ঞ্ঞ্জী
56612 তম্মে ফোরো
56613 মভোোঃ যোনেফ-উয-যভোন
56614 োেরো োযনভন সুফন িো
56615 নোনদ সুরতোনো
56616 মযোভোনো আপমযো
56617 মভোোঃ োনবুয যনদ
56618 খোরনেন নোনদ
56619 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
56620 যনন ৎ কুভোয নোি
56621 মুযোযী যেোয
56622 মভোোঃ তুলোয মোমন
56623 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
56624 মভোোঃ োম দুয যভোন
56625 মভোোঃ মভমদী োোন
56626 তোজুর ইরোভ
56627 মভোোঃ মভোনপকুয যভোন
56628 ভোসুদ যোনো
56629 মভোোঃ মভমনদ োোন দীনৄ
56630 মভোোঃ যোনেবুর ইরোভ
56631 মুনন আর ভোমুদ
56632 মুোম্মদ ভোউদুয যভোন
56633 মভোোঃ ভোরুপ মভোোেমভন

মভোোঃ আব্দুয নরর
মভোিোোঃ ভনভনো মফিভ
মভোোঃ েনোর আমফদীন
খোদী ো মফিভ
যফীন্দ্রনোথ নফশ্বো
মমুনো নফশ্বো
মভোোঃ আব্দুর ভোমরে
োরভো আক্তোয
মভোোঃ নফফয যভোন
মভোিোোঃ আিভো খোতুন
মভোোঃ মভোপোমজ্জর মোমন
ভোম দো মফিভ
মভোোঃ োভসুর আরভ
মভোোোঃ নো ভো মফিভ
মভোোম্মদ আব্দুর মিোপযোন
আমভনো খোতুন
যই উনিন মুকুর
ইযোত োোন
মভোোঃ আের নভেো
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ ো োোন আকুন্ঞ্ঞ্জী
মমরনো আকুন্ঞ্ঞ্জী
অতুর চন্দ্র ফোরো
মফরো যোনী ফোরো
মভোোঃ লুৎপয যভোন
নো ভো যভোন
মভোোম্মদ আরী
মযন েো আক্তোয
মভোোঃ ো োোন েনফয ভজুভদোয
শেদো যওন েনফয
োোঙ্গীয আরভ যেোয
পোনভো আক্তোয
মভোোঃ োরুন-অয-যনদ
নোনিভো েোতুন
আম্মদ আরী োহ্
খুযনদো োোন
মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
নভরো খোতুন
ভমনোযঞ্জন যোে
অনন্ত ফোরো যোে
মেফ চন্দ্র যেোয
ননন িভো যোনী যেোয
মভোোঃ েনপর উনিন
মনরনো খোতুন
মভোোঃ োভছুর ে
োভছুয নোোয
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ োোনো মফিভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
যনভো মফিভ
আব্দুর োই
নুয োোন মফিভ
মভোোঃ নদোয যভোন
মৃত মভোিোোঃ ভনতন মফিভ
আরোউনিন
োননোযো মফিভ
মভোোঃ োভত মভোল্লো
ভোনে ো মফিভ
মভোোঃ োভত মভোল্লো
ভোনে ো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
ভন রুন মনো
মভোোঃ আব্দু োরোভ
মভোোোঃ আমভনো োরোভ
মভোোঃ পমত আরী
ভমনোেোযো খোতুন
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01/05/1989
01/02/1989
05/06/1987
25/09/1988
22/01/1987
30/09/1990
30/06/1990
06/12/1988
28/07/1993
28/11/1989
05/01/1987
04/01/1987
25/06/1988
26/12/1992
23/09/1989
01/07/1990
01/01/2016
01/01/1989
25/11/1991
14/08/1992
01/09/1987
26/01/1986
01/12/1988
30/10/1988
17/11/1993
01/12/1990
11/08/1987
01/02/1989
25/05/1992
10/11/1987
01/11/1987
13/01/1991
23/07/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56634 আনেদুর ইরোভ
56635 োনফবুয যভোন
56636 অমৃত মোিোয
56637 মভোোঃ ভনফন আমম্মদ
56638 মভোোঃ আবু ফেয ননিে
56639 মভোোঃ আমনোেোয মোমন নভেো
56640 পনযদুর ইরোভ
56641 যোনেবুর োোন
56642 মযোেনুজ্জোভোন খোন
56643 মভোোঃ মভোস্তপো মভোমিদ
56644 মভোোঃ মতৌনদুর ইরোভ
56645 ঞ্জে োরদোয
56646 মভোোঃ যো ীফ ইভোইর
56647 মুোম্মদ আনযনেয যভোন
56648 মুক্তোয মোমন
56649 মুোম্মদ আনযনের ইরোভ
56650 েল্পনো আক্তোয
56651 মভোোঃ আনতকুয যভোন
56652 নপকুর ইরোভ
56653 ভনউয যভোন
56654 মুোম্মদ নরুর ইরোভ
56655 মভোোঃ ভননরুর ইরোভ
56656 মভোোঃ যোজ্জোে োওরোদোয
56657 মভোোঃ োম দুর ইরোভ
56658 মভোোঃ যনভজুর ইরোভ
56659 নরো আক্তোয
56660 মভোোঃ েনফয মোমন
56661 অমৃত েভিেোয
56662 আমদ চন্দ্র যোে
56663 উজ্জর েোনন্ত ভন্ডর
56664 মতোপোমের আমম্মদ সুভন
56665 ভনীল ননো
56666 শেদ নোন মুমিৌরোু্

মিোরোভ িমযোেোয
নভনিযন মনিো
আপো উনিন
োমভরো মফিভ
ঞ্চোনন মোিোয
মৌযফী মোিোয
আব্দুর ভনতন যেোয
নো মু নোোয যেোয
মভোোঃ খোন ভ উিীন
মভোিোোঃ জুমফদো খোতুন
মভোোঃ দোমেত মোমন
মভোিোোঃ োওেো মফিভ
মভোোঃ ইরোভ ভন্ডর
রোরবোনু মফ'িভ
আবু আমভদ
োভসুনন্নোোয
আব্দুর ভন দ খোন
নুরুন নোোয
মভোোঃ মিোরোভ মুস্তোপো
আনজুভোনেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যনদ
নভম সুযোইেো মফিভ
েোনত্তিে চন্দ্র োরদোয
নফন্দু যোনী োরদোয
শেদ মোমন
নযীন সুরতোনো
মুোম্মদ আনভনুয যভোন
ইেোনভন আেতোয
এমতভ আরী
আমনোেোযো
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
মনরনো আখতোয
আবুর োমভ খাঁন
নোনভো মফিভ
আব্দুয যোজ্জোে
আেনরভো
মভোোঃ রুহুর আনভন
মৃত ম বুন নোোয
আফদুয যফ
মভোযমদো োযবীন
মুোম্মদ লুৎপয যভোন
োমপ ো খোতুন
আব্দুর ফোযী োওরোদোয
ননরু মফিভ
আব্দু মোফোোন োওরোদোয
ভোেসুদো মফিভ
মৃত আব্দুর খোমরে যেোয
মভোিোোঃ ননিেো মফিভ
আব্দুর খোমরে োওরোদোয
নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
োনপ ো মফিভ
মভোোঃ কুযফোন আরী
খোমদ ো খোতুন
যতন চন্দ্র েভিেোয
িীতো যোনী েভিেোয
নমভ চন্দ্র যোে
রুফোন ফোরো
ননভির চন্দ্র ভন্ডর
োরুর ফোরো ভন্ডর
মভোোঃ মু নম্মর আরী
ভমনোেোযো মফিভ
অরুন কুভোয ননো
দ্মোফতী ননো
শেদ তোোমজ্জদ আরী
নো ভো খোতুন
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30/11/1989
05/11/1987
07/08/1988
15/08/1990
11/09/1989
02/01/1990
02/11/1988
04/10/1987
01/01/1990
29/10/1993
01/11/1989
08/07/1987
30/07/1987
01/08/1990
05/01/1988
15/11/1990
19/04/1989
10/10/1991
30/07/1987
01/01/1986
02/02/1989
05/06/1991
10/02/1990
22/09/1990
01/01/1991
20/05/1990
03/08/1988
01/01/1990
01/05/1989
20/12/1988
05/01/1990
17/05/1990
01/01/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56667 মভোোঃ মভ ফোউর আরভ
56668 ইভযোন নোন য
56669 মখ োযমব আমভদ
56670 িমন চন্দ্র যোে
56671 মভোোঃ নরটন নভেো
56672 তুলোয েোনন্ত দো
56673 পোমতভো তু ম োযো
56674 েোনন পোমতভো নতনো
56675 রো কুভোয দো
56676 মভোোঃ োম দুর ইরোভ
56677 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
56678 উমম্ম োনফফো নভনর
56679 এ, মে, এভ ভনজুরুর ভোওরো
56680 ন এভ আনযনের োোন
56681 মখয চন্দ্র
56682 মভোোম্মদ োরো উনিন
56683 মভোোঃ ভোমুদুন্নফী (ভ নু)
56684 মভোোঃ েোভরুর োোন খাঁন
56685 মভোোঃ ভোসুদুর আোন
56686 মভোিোোঃ নভনোযো আেতোয
56687 মভোোঃ মখ পনযদ
56688 মভোোঃ মফোদরুদ োভোন ফোদর
56689 মভোোঃ ইভোইর মোোইন
56690 ভোমুন আ ভ
56691 মভোোঃ েোভরুর ইরোভ
56692 মভোোঃ োভোর উনিন
56693 মভোোঃ ভোরুনের োোন
56694 মভোোঃ আনযনেয যভোন
56695 নফরী োনদে
56696 নো মুন নোোয ভনন
56697

োনভেো আক্তোয

56698 মভোোঃ োনোরুর ইরোভ
56699 মভোোঃ তনযকুর ইরোভ

মভোোঃ িোইদুর ইরোভ
ভোমুদো খোতুন
আব্দুর ভন দ ভন্ডর
আপমযো ো মফিভ
মভোোঃ দোউদ-উয-যভোন
মভোিোোঃ যনভো আক্তোয
প্রনেল্ল চন্দ্র যোে
প্রভীযো যোনী যোে
মভোোঃ আরী মোোইন
মভোিোোঃ সুনপেো মফিভ
মিৌয দ দো
মযনুেো যোনী দো
েো র ইরোভ
োনদো সুরতোনো
মভোোঃ মভোোযযপ মোমন
আমভনো মোমন
নযভর কুভোয দো
তৃনন্ত যোনী দো
মভোোঃ আব্দুর েনযভ
রনতপো মফিভ
মভোোঃ আবুর োমভ
োয োোন মফিভ
মভোোঃ ইভোইর
যওন আেতোয
এ.মে.এভ অনদুর ভোওরো
নুরুমন্নিো মফিভ
ন এভ আভীয মোমন
মোমন আক্তোয
হৃদে চন্দ্র ভন্ডর
অঞ্জরী যোনী
মভোোম্মদ আরী
মপোরী মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভনভন প্রধোন
মভোিোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আোঃ কুদ্দু খাঁন
োভছুন্নোোয
মভোোঃ আোন উল্রো
উমম্ম োরভো
মভোোঃ আনতেোয যভোন
মভোিোোঃ োন নি ো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োত্তোয
মভোিোোঃ পোমতভো খোতুন
মভোোঃ ভনপ উনিন
মভোিোোঃ িনভদো মফিভ
োভছুর েনযভ
োভছুন নোোয
মভোোম্মদ দোউদ
সুযভো আক্তোয
আবুর েোমভ
ভযন নো মফিভ
মভোোঃ ইব্রোনভ
সুরতোনো যোন েো
মভোোঃ োনভর
ভভতো মফিভ
মৃত োনদুয যভোন
মযোমেেো খোতুন
মুনরহুয যভোন
পোমতভো আক্তোয
মভৌরোনো ফনরুর ে
েোভরুন নোোয
মৃতোঃ মভোোঃ মেোন্দোয
নফনো মফিভ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
মভোিোোঃ নউরী মফিভ
মভোোঃ আবু তোমরফ মভোল্লযো
মভোিোোঃ মযোমভিো খোতুন
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25/10/1989
01/01/1992
01/07/1987
15/10/1987
28/11/1989
30/12/1981
03/02/1989
28/11/1989
02/11/1988
22/12/1992
01/01/1988
10/10/1991
03/02/1987
25/01/1987
11/10/1988
15/10/1991
02/02/1992
21/09/1987
01/07/1987
11/09/1990
05/08/1990
15/07/1989
30/11/1992
14/04/1989
31/12/1990
18/01/1990
04/11/1989
26/09/1990
01/06/1989
02/12/1989
18/11/1988
25/04/1989
10/01/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56700 মখ যোনেফো ে নভতু
56701 ননলুপো আমভদ
56702 তিনরভো আক্তোয
56703 খোনদ োতুর মেোফযো
56704 তোননেো সুরতোনো
56705 মভোোঃ োোযীেোয আরভ
56706

োন্নোত আযো নরনো

56707 ইযোত োোন
56708 মভোোঃ নোঈভ মভোল্লো
56709 পোয োনো ননযন
56710 নন কুভোয মদ
56711 মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
56712 মভোোঃ োইদুজ্জোভোন
56713 মভোোঃ আব্দুল্লো আর াঁেী
56714 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
56715 োযবীন আক্তোয
56716 মভোোঃ আনযনেয যভোন
56717 োভীভো নোযীন
56718 ভোোবুফ মোমন
56719 মদোমেত উল্লো খোন
56720 মুোঃ ভনউয যভোন
56721 মনরভ ভোমুদ
56722 মে. এভ. োনভমুয যভোন
56723 মফরোমেত মোমন
56724 যো ীফ
56725 মভোোঃ নোনয উনিন
56726 মভোোঃ নুয ইরোভ
56727 নভপতোহুর োন্নোত
56728 পোযোনো সুরতোনো
56729 মভোোঃ আব্দুর আরীভ
56730 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
56731 ননো খোতুন
56732 নুযোত োোন

মখ যোনেবুর ে
মভোিোোঃ আরতোনেনমনিো
আরী আমভদ
মভোিোোঃ োযবীন আক্তোয
ভযহুভ মভোোঃ খোেরুর ফয
আক্তোয ফোনু
এভ. প লুর ে
নভম লুৎনেন মনো
এইচ এভ েফীয আমম্মদ
ম োিনো েফীয
মখোযম আরভ
মযোনো মফিভ
মভোোঃ ইেোকুফ আরী
সুনপেো খোতুন
মভোোঃ ভীয মোমন মচৌদৄযী
আমভনো খোতুন
মভোোঃ আবুর মোোইন
অজুপো
মভোোঃ ভেবুর মোমন
মভোমভনো খোতুন
নদনর চন্দ্র মদ
ভনন যোনী মদ
মভোোঃ োোবুনিন
ওেতোযো খোতুন
মভোোঃ ফমদর মভোল্লো
োমেযো মফিভ
মভোোঃ নদুর ইরোভ
মভোিোোঃ নভো মফিভ
ভনতেোয যভোন
ভন নি ো মফিভ
ফ লুর েনযভ
ননযন তো
মভোোঃ আবু োপয ভনল্লে
মভোিোোঃ আমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ আন জুয যভোন খোন
মোমন আযো মফিভ
আইনুনিন মখ
যোমদো মফিভ
ওেোনর উল্লো খোন
ম যোৎস্দো খোন
আব্দুয যো আ ে োওরোদোয
অজুপো মফিভ
আ. ভোম দ োওরোদোয
যোন েো মফিভ
মভোোঃ সুরুত োভোন খোন
মভোিোোঃ ভমনোেোযো োযবীন
োহ্আরভ মুনন্স
ঝণ িো মফিভ
নুয মভোোম্মদ নভেো
নোনভো
মভোোঃ োইদুর ইরোভ
নুয োোন খোতুন
মভোোঃ তনভ উিীন প্রধোন
মনোফ নফনফ
ভোহ্বুবুয যভোন
োভসুন নোোয
ভনভন উিীন
যোনদো খোতুন
মভোোঃ আব্দু োভোদ প্রোং
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ মিোমেদ আরী
নেোযো মফিভ
ীভ েো ী
নোনভো মফিভ
মভোোঃ নদরদোয মোমন খাঁন
আক্তোরুন্নোোয
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01/01/1989
03/12/1989
10/04/1988
15/07/1989
24/10/1987
25/12/1988
28/06/1990
13/11/1990
01/01/1989
08/07/1988
05/10/1987
07/12/1990
01/07/1991
22/11/1988
01/06/1989
07/11/1988
21/11/1985
07/01/1988
11/02/1988
19/11/1991
31/12/1992
07/01/1988
15/06/1988
11/11/1990
03/01/1991
02/01/1988
02/03/1987
04/02/1991
03/02/1987
01/05/1989
10/01/1987
15/10/1987
15/06/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56733 প্রতীে ম োল
56734 নূযোত োোন
56735 অনবন ৎ যেোয
56736 মভোোম্মদ আরী
56737 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
56738 মভোোঃ আব্দুল্লো-আর-ভোমুন
56739 মভোোঃ আনযনেয যভোন
56740 পোয োনো যভোন
56741 মভোোঃ নো মুর ে
56742 মভোোঃ ভন বুর ে
56743 মভোোঃ ীদুর আরভ যোমর
56744 মভোোঃ আভ োদ মোমন
56745 মভোোঃ মপযদোউ
56746 যোম র যেোয
56747 মভোোঃ আব্দুল্লো
56748 মভোোঃ োইদুয যভোন
56749 মভোোঃ আযোনের ইরোভ
56750 মভোোঃ খোেরুর ইরোভ
56751 ইনোমুর ে বু
56752 মভোোঃ ভননরুর ইরোভ
56753 তোননেো খোতুন
56754 ফোপ্পী চন্দ্র যোে
56755 োরভো আমভদ
56756 মভোোঃ আব্দু মনরভ
56757 মভোোঃ োেোনযেো োভোন
56758 মভোোঃ নপউয যভোন
56759 মভোোঃ োরোউনিন ইউসুপ
56760 তনেো চোকভো
56761 মলোযো চোকভো
56762 োমফযো োহ্যীন নফথীেো
56763 মভোোঃ মভোেোমজ্জভ মোমন
56764 মভোোঃ আব্দুর খোমরে
56765 নভ োনুয যভোন

অনভর ম োল
সুতো ম োল
এ এভ আবুর েোমভ
নূযভর মফিভ
ননভির যেোয
ততী নফশ্বো
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
লুৎপো মফিভ
মভোোঃ মভোপোজ্জর মোমন
েননুয মফিভ
মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
মভোিোোঃ মভোমিদো মফিভ
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
মভোিোোঃ আনজুেোফো মফিভ
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
ননলুপোয ইেোনভন
মভোোঃ নুরুন্নফী নভেো
মভোিোোঃ নো ভো মফিভ
মভোোঃ যোমন আরী
োম যো খোতুন
মভোোঃ নূরুর আরভ
মযোখোনো মফিভ
মভোোঃ োভছুর আরভ
ভোনে ো মফিভ
আফদুর আন োওরোদোয
মোমনেোযো মফিভ (ননরু)
মিোনফন্দ যেোয
েোরীদোী যেোয
মভোোঃ ভমনোেোয মোমন
আমনোেোযো মফিভ
রুহুর আভীন
মদমরোেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্বো আরী
যোনদো মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ িমযোেোয
মভোিোোঃ োমরো খোতুন
ঢোরী আব্দুর ভোমরে
োনো ফোনু
মভোোঃ েোভোর উনিন
ভঞ্জুেোযো মফিভ
আোঃ অনদ মভোল্লো
নো ভো োযবীন
যনফন চন্দ্র যোে
চন্দ্রো যোনী যোে
িোমর আমভদ
ভমনোেোযো আমভদ
মভোোঃ আবু ফক্কোয মখ
োম দো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর িনন
মভোোোঃ নদররুফো মফিভ
মভোোঃ আমনোেোরুর ে
মভোোোঃ তোনরভো মফিভ
মভোোঃ আরোউনিন মখ
মভোোোঃ োেযো মফিভ
আনন্দ নফোযী চোকভো
নফনীতো চোকভো
ইন্দ্ররোর চোকভো
তৃনি চোকভো
ইপমতেোয মোমন ম োেোিিোয
আযোনেন মনিো
আবু োপয ননিেী
তনভনো মফিভ
মভোোঃ োভছুর ইরোভ
মভোিোোঃ আমরেো মফিভ
যনভ উনিন
যনভো মফিভ
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31/01/1987
31/12/1988
19/06/1988
01/01/1990
14/10/1987
31/07/1987
30/05/1988
02/11/1993
14/09/1988
19/10/1987
07/02/1989
01/01/1990
20/12/1988
10/07/1989
03/08/1987
01/01/1989
23/10/1987
14/07/1991
25/09/1991
18/12/1989
27/08/1989
25/12/1989
18/09/1988
15/12/1990
22/12/1987
01/03/1987
20/05/1988
30/03/1990
01/12/1989
19/02/1990
16/01/1988
25/10/1988
01/05/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56766 তন কুভোয যিোন
56767 ভোয োনো আক্তোয
56768 যওন খন্দেোয
56769 েো ী মভোোম্মদ ময োউর েনযভ
যোজু
56770 ভোমুদুর োোন
56771 মভোোঃ ভনপদুর ইরোভ
56772 ভনযেভননোত নফোো
56773 মখ নুয আরভ
56774 মভোোঃ োভীভ ময ো
56775 মভোোম্মদ মন্টু মখ
56776 মভোোঃ ভনজুরুর েনযভ
56777 যনদো প্রোদ যেোয
56778 োভীভো আক্তোয
56779 মভোোঃ োীন আর ভোমুদ
56780 ময ভন্ডর
56781 মভোোঃ োজ্জোদ মোমন
56782 োনেো োযবীন
56783 আব্দুল্লো-আর-মভোমভন
56784 মভোোঃ যনদুর আরভ
56785 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
56786 মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
56787 মভোোঃ মোমর যোনো
56788 মভোোঃ োনেরুর ইরোভ
56789 মভোোঃ আরীউজ্জোভোন
56790 মভোোঃ োইনের ইরোভ
56791 মভোোঃ ভনউয যভোন
56792 এ এভ োোদোত মোমন
56793 পখরুউনিন আমম্মদ
56794 মভোোঃ নপউর আরভ
56795 মভোোঃ আবুর ফোোয োওরোদোয
56796 ইভনতেো আমভদ
56797 মভোোঃ আযোনের আরভ
56798 পোযোনো আপমযো

উদে কৃষ্ণ যিোন
সুধো যোনী যিোন
মভোোঃ ভনতউয যভোন
যোোতুন মনিো
মভোোম্মদ োআরভ
ভনজু খন্দেোয
েো ী আফদু সুকুয
মযোমেেো োযবীন
মভোোঃ পেজুয যভোন
োনো মনো
মভোোঃ মভোতোমরফ খোন
তোনভরো খোতুন
োরুন-অয-যীদ
নযন েো োযবীন
মখ আব্দুর ে
মফিভ মযোমেেো
মভোোঃ আব্দুর রনতপ মভোল্লযো
তনভনো খোতুন
মৃত আব্দুর রনতপ মখ
োনন্তেো মফিভ
মভোোঃ আবু তোময
নভম মনরনো খোতুন
যমভ চন্দ্র যেোয
নভনো যোনী যেোয
োনফবুয যভোন
মমরনো মফিভ
মভোোঃ খনফযউনিন নভেো
োীনুয মফিভ
মিোনফন্দ ভন্ডর
অভরো ভন্ডর
মভোোঃ মভোোযপ মোমন
মভোিোোঃ মনরনো খোতুন
নোন ভ উনিন ভোনরথো
োনরভো মফিভ
মভোোঃ আনযপ উল্লো
যনভো আপমযো ো
মভোোঃ ফ লুয যীদ
মভোিোোঃ মোমন আযো োযবীন
মভোোঃ মভোোযযপ মোমন
মভোিোোঃ মযোমেেো খোতুন
মভোোঃ মভোমরভ উনিন
মভোোোঃ ভভতো মফিভ
মভোোঃ োভছুয যভোন
ভন নো খোতুন
মভোোঃ ফযেত আরী
োম দো মফিভ
মভোোঃ আন জুর ে
মভোিোোঃ আপমযো ো মফিভ
মভোোঃ পয আরী
যোমরো (োরুর)
মভোোঃ ভভতো আরী
মভোিোোঃ েননুয নফনফ
মভোোঃ নযোজুর ে নেদোয
েননুয মফিভ
পনযদউনিন আমম্মদ
মোমনো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোমভ
মভোিোোঃ মনরনো মফিভ
মৃত মভোোঃ আনিোয আরী োওরোদোয
আমরেো মফিভ
মভোোঃ নভনোরুর ইরোভ
মভোোোঃ মনরনো মফিভ
মভোোঃ আবুর ফোোয
মভোিোোঃ োযবীন আক্তোয
মভোোঃ ননিেউল্লো ভঞো
পোমতভো আক্তোয
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13/10/1989
11/07/1990
23/01/1988
10/02/1987
01/12/1987
12/11/1989
04/12/1992
10/07/1989
07/12/1990
02/02/1987
11/12/1988
18/12/1986
25/10/1989
15/01/1989
25/10/1988
16/04/1988
01/01/1990
07/10/1988
04/11/1988
11/11/1990
10/01/1989
25/11/1989
20/01/1987
31/03/1988
28/10/1991
03/07/1987
20/03/1987
30/12/1988
20/11/1987
17/11/1988
30/12/1991
30/06/1991
28/11/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56799 আযন নো মফিভ
56800 আপমযো ো সুরতোনো
56801 ননযন সুরতোনো
56802

মভোোঃ েোউিোয

56803 আভো আক্তোয
56804 মভোোঃ োহ্যোণ
56805 শেদ তোনন র মোমন েো ী
56806 মভোোঃ আমনোেোয োযমব
56807 মৌযব নভেো
56808 মভোোঃ এভযোন েোমে
56809 মভোোঃ োনেয মোোইন
56810 এ মে এভ ভোনপজুর ে
56811 পোয োনো আক্তোয
56812 যোমর ভোমুদ
56813 আব্দুর ফোমযে
56814 মভোোঃ েো ী োভীভ োিোন
56815 োমর চন্দ্র যেোয
56816 োমযোেোয োোন শুব
56817 মভোোঃ জুফোমেয-আর-ভোমুদ
56818 ন ফ মোোইন
56819 মভোিোোঃ নেযো খোতুন
56820 শুব দত্ত
56821 উম্মর োপো খোন
56822 েমল্লোর কুভোয যোে
56823 মভোোঃ আব্দু মোফোন
56824 েো র যোে ভন্ডর
56825 মভোোঃ খোইরুজ্জোভোন
56826 পোয োনো ইেোনভন
56827 োনো আক্তোয
56828 তো যীনন োোন ননন
56829 মভোোঃ ও োমেয আোমম্মদ
56830 মভোোঃ ইেোনয আযোপোত
56831 মভোোঃ নো মু োদোত

মভোোঃ আ িয আরী
আমরেো মফিভ
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
নূরুন নোোয মফিভ
মভোোঃ নোন ভ উনিন
নূয োোন মফিভ
েো ী নপমযো নভেো
মযনু মফিভ
মভোোঃ আরভিীয মোমন
ভোবুফো মফিভ
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
নভম ভোমুদো আক্তোয
শেদ তোনযে মোমন েো ী
নো নভন মফিভ
মভোোঃ ননিকুয যভোন
মভোিোোঃ আপমযো ো মফিভ
োজ্জোদ মোমন
মপযমদৌী মফিভ
মভোোঃ আবুর েোমভ
মপযমদৌী মফিভ
আব্দু োরোভ
আমনোেোযো মফিভ
এ মে এভ প লুর ে
নভনর ে
রুহুর আনভন
নুয নোোয
আবু োননপ
মযোমনো মফিভ
আব্দুর ভোন্নোন
যোনদো খোতুন
মভোোঃ েো ী ভোবুবুর ে
শেদো যওন আক্তোয
মৃত প্রনেল্ল চন্দ্র যেোয
তরুরতো যোনী যেোয
আবু তোময
সুযোইেো োযবীন
মভোোঃ মফরোর উনিন ভন্ডর
োোনোযো োযবীন
মভোোঃ মুননবুয যভোন
নো মুন্নোোয
মভোোঃ ইেোনুচ আরী
মভোিোোঃ মযোমেেো মফিভ
কৃষ্ণ দ দত্ত
ন্ধ্যো যোনী দত্ত
আ ভ খোন
মখোন্দেোয োননো আ ভ
নৄষ্প যঞ্জন যোে
সুলভো যোনী যোে
মভোোঃ খো ো নভেো
মভোিোোঃ মনো মফিভ
মন্তোল যোে ভন্ডর
মমোদো যোনী
মভোোঃ আব্দুর কুদ্দু
মভোিোোঃ খোইরুমন্নিো
মভোোঃ তোোমজ্জোত মোমন
মভোিোোঃ কুরসুভ মফিভ
মৃত নরুর ে
মভমরুন মনিো
মভোোঃ নোন ভ উিীন
মযোেোনো মফিভ
মভোোঃ আফদুর ভন দ
েনমফয মনিো
মভোোঃ নূয মোমন মৃধ িো
োনচনো মফিভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
নো ভো োযবীন
Page 207 of 467

01/01/1989
03/09/1991
01/01/1989
12/05/1992
10/12/1991
01/01/1992
25/12/1995
17/01/1986
01/03/1989
15/02/1987
01/12/1991
15/01/1992
01/01/1990
05/06/1989
04/11/1989
01/12/1988
31/12/1988
12/10/1992
06/01/1989
07/12/1993
09/06/1989
17/11/1992
07/12/1990
25/08/1988
31/12/1991
09/08/1990
01/01/1991
18/10/1987
02/09/1989
08/03/1990
01/02/1991
01/01/1987
27/01/1986

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56832 পোয োনো যভোন
56833 রনতপো আক্তোয
56834 নুযোত োোন
56835 এ এ এভ ভমনোেোয োযমব
56836 মভৌটুী যভোন
56837 পোযোনো ইেোনভন নতফো
56838 আব্দুল্লো আর পোরুে
56839 োনযেোয মোমন
56840 আশ্রোনেয যভোন মচৌদৄযী
56841 ভোনছুযো আক্তোয
56842 মভোোঃ আব্দুল্লো আর-ভোমুন
56843 মভোোঃ আহ্োন-উর-েনফয
56844 মভোিোোঃ ম নভন আযো
56845 নোনরুিীন মোমর
56846 মভোিোোঃ আেো ননিেো
56847 মভোোঃ আপ োলুয যভোন
56848 মভোোঃ োম দুয যভোন
56849 মভোোঃ তোনবীয োোন
56850 মভোোঃ োইনের ইরোভ
56851 মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
56852 মভোিোোঃ আপোনো োযনভন
56853 মুোঃ মুেোজ্জভ
56854 মভোোঃ আনযপ মোমন
56855 মভোোঃ মভমদী োোন
56856 মভোোঃ রো উনিন
56857 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
56858 মভোোঃ আনকুয যভোন
56859 আমেো যভোন
56860 মভোোঃ োমবর খোন
56861 এভ োনব্বয মোমন
56862 মভোোঃ ভেমদুর োোন
56863 মভোোঃ ভোসুদুয যভোন
56864 মভোোঃ নোনপউর ইরোভ যনে

মভোোঃ োনফবুয যভোন
ভভতো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোরোভ তোলুেদোয
যোনদো মফিভ
আবুর েোরোভ ভজুভদোয
োমদো আপমযো
মভোোঃ আব্দুর রনতপ
মভোোোঃ মুনজু মুনিদো
আব্দুয যভোন
োনিনো মফিভ
মভোোঃ ীদুল্লো
োযবীন আেতোয
মভোোঃ মতোযোফ আরী আকুন্ ী
োোনো ইেোভীন
েোঞ্চন আরী মভোল্লো
মযখো মভোল্লো
সু োত আরী মচৌদযী
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ ভনপজুর ইরোভ
মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ আভ োদ মোমইন
মভোিোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ খনফয উনিন
মভোিোোঃ আিভো মফিভ
মভোোঃ োভোর উিীন
রুফী খোতুন
মোরোইভোন
নো ভো মফিভ
মভোোঃ আননছুয যভোন
মভোিোোঃ তনভনো মফিভ
মভোোঃ ভোবুবুর আরভ
নুযনোোয
মভোোঃ োইদুয যভোন
মভোোোঃ যোমদো োভোন
মভোোঃ আব্দু োত্তোয
মভোোোঃ যোন েো ফোনু
মভোোঃ ইভোইর মোমন
আংকুমযয মনিো
মভোোঃ আব্দুর আন
িনেযো খোতুন
মভোোঃ আনভরুর ইরোভ
মভোিোোঃ ভোোমুদো মফিভ
এভ এ ভনতন
ভনযেভ
মভোোঃ আোঃ ভোন্নোন নফশ্বো
মভোিোোঃ তোিনরভো খোতুন
মভোোঃ ভনেোয যভোন
মপযমদৌী মফিভ
মভোোঃ আেফয আরী
মভোোোঃ োমেযো মফিভ
মভোোঃ আনোয আরী
মভোোোঃ োমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ মরোর উিীন
মভোোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
ো ী মভোোঃ ভন ফয যভোন
আনতেো যভোন
মভোোঃ আমনোেোয খোন
ভমন-আযো খোনভ
মভোোঃ আভ োদ মোমন
োোনো োযবীন
মভোোঃ মিোরোভ মুতুি ো
মুযমদো মফিভ
আব্দুয যোজ্জোে
ভোনে ো মফিভ
মভোোঃ নদুর ইরোভ
নুযন নোোয
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27/05/1989
17/12/1988
31/12/1991
12/09/1987
16/10/1991
30/05/1988
13/08/1985
12/09/1989
02/01/1990
27/02/1991
12/04/1989
01/01/1987
16/02/1987
25/10/1989
27/10/1990
28/11/1987
01/01/1988
01/01/1988
23/11/1987
28/03/1987
22/08/1989
01/03/1989
25/11/1989
25/05/1987
13/12/1989
13/10/1989
23/06/1990
08/08/1991
10/03/1988
24/06/1991
07/02/1987
05/05/1989
06/06/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56865 আপ োলুয যভোন
56866 নভ োি োইনেনিন
56867 মভোোঃ খনরলুয যভোন
56868 পোমতহ্ উর আরভ
56869 মভোোঃ নো মুর োোন
56870 তোভোন্নো মপযমদৌন
56871 পোযোনো ওফোমেদ
56872 উমম্ম আেভোন
56873 ঞ্চোযী যোে ন ো
56874 মভোোম্মদ ওভয পোরুে
56875 জুমের কুভোয োো
56876 মভোোঃ নভযো উনিন
56877 আন জুয যভোন
56878 নভঠুন কুভোয ভন্ডর
56879 প্রনফ কুভোয
56880 মভোোঃ আেযোভ মোোইন
56881 মফনন য হুভোেযো
56882 েো ী মভোোঃ উেোমে মোমন
56883 মভোোঃ যোনদুর ইরোভ
56884 মভোোঃ ইেফোর মোোইন
56885 প্রজ্ঞো োযভী চোেভো
56886 মভোোঃ যভ োন মোমন
56887 মভোোঃ োনদউজ্জোভোন
56888 মভোোঃ মতোপোমের মোমন
56889 ওেোনিেো োোন ফোধন
56890 মভোোম্মদ আব্দুল্লো আর ভোসুভ
56891 নো মুর ে মচৌদৄযী
56892 তো চক্রফত্তী
56893 এ. ম ড. এভ. ওভোন িনন
56894 উৎর চন্দ্র দো
56895 মভোোঃ োমর ভোমুদ
56896

োনদুর ইরোভ

56897 এ. এভ. মতোনদুর ে

ম োরোমুয যভোন
িমুদো মফিভ
ভী োি আোঃ োভোদ
নুয োোন মফিভ
আব্দুয যউপ িো ী
নভি খোনদ ো মফিভ
মৃত আব্দুি িোরোভ
মভোিোোঃ পন রো মফিভ
মভোোঃ মফরোর মোমন
মভোিোোঃ নোিযীন সুরতোনো
মফরোর মোমন
খোনদ ো খোতুন
মভোোঃ ওফোমেদ উল্লো
োন্নোতুর মপযদোউ
নুয মভোোম্মদ
মোমন আযো মফিভ
নঞ্জত কুভোয যোে
েন্তী যোে
মভোোম্মদ ইনিচ
মযোমেেো মফিভ
স্বন কুভোয োো
নরন যোনী োো
পোমতভো মফিভ
মৃত মভোোঃ ভোতোফ উনিন
মভোফোযে নভেো
অাোউনরেো মফিভ
ভমনোযঞ্জন ভন্ডর
দূিোি যোনী ভন্ডর
প্রোন্ত কুভোয
ননভতো যোনী
োোদোৎ মোিোইন মিোফোনী
ন োতুন মনিো
নফনোনুয যতোন
তোনন রো খোতুন
েো ী আবুর খোমেয
খোমরদো খোনভ
মৃত আবুতোমরফ মভোল্যো
যনভো খোতুন
মভোোঃ আনিভ উনিন নভেো
নেরভনত মফিভ
যত্ন ম যোনত চোেভো
দীনি েণো চোেভো
মভোোঃ নুরুর ইরোভ ভোদফয
ভোেসুদো মফিভ
নূয মভোোম্মদ নেদোয
ভন নি ো খোনভ
মভোোঃ মতোপোজ্জর মোমন
যনভো আক্তোয
এভ. এ. ওেোমিে
মৃত েোভরুন নোোয
ভনপজুয যভোন
তুনন ন্নোত
আন জুর ে মচৌদৄযী
মভোিোম্মৎ মিভনো আক্তোয
নফষ্ণুদ চক্রফত্তী
অঞ্জরী চক্রফত্তী
োভছুর ে
বুরবুর নোোয
অমূল্য চন্দ্র দো
অফরো যোনী দো
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
তোনরভো খোতুন
ভযহুভ োরোর উনিন
োমযো খোতুন
মভোোঃ োনভদুর ে
যোন েো সুরতোনো
Page 209 of 467

20/03/1990
01/02/1988
10/11/1989
08/03/1987
25/05/1987
12/10/1988
01/07/1993
12/10/1989
04/05/1992
01/03/1989
15/06/1989
24/12/1987
25/11/1987
21/01/1989
05/11/1987
15/02/1990
05/07/1990
22/10/1991
12/02/1988
10/05/1990
14/01/1990
01/01/1989
12/07/1989
10/11/1989
20/01/1990
16/12/1992
01/10/1990
07/01/1987
01/01/1986
30/10/1987
27/12/1987
09/06/1987
20/12/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56898 যদোয যোমদুর ইরোভ
56899 ননোত নুয নোন েো
56900 মভোোঃ োইদুয যভোন
56901 মভোোঃ আোন োফীফ
56902 মভোোঃ আেতোয মোমন
56903 োরভো সুরতোনো
56904 মভো োমম্মর ে
56905 মনরভ নভেো
56906 তোরো নফন তনযকুর ইরোভ
56907

েন্ত কুভোয মদফ নোথ

56908 মভোোঃ আনভয আরী
56909 নৄরে নফশ্বো
56910 ভোেদুর ইরোভ
56911 এেরোি নভেো
56912 আনযনের ইরোভ
56913 যোজু মদ
56914 মভোোঃ জুফোমেয তোনবীয মচৌদৄযী
56915 মভোোঃ নযেোদ মোমন
56916 রোফনী আক্তোয লুনো
56917 মভোোঃ আরভিীয
56918 মভোোঃ নভ োনুয যভোন আ োদ
56919 ভনউিীন
56920 নুরুর আফিোয
56921 আনতেো োন্নোত ননো
56922 মভোোঃ যীনের ইরোভ
56923 মভোোঃ আনতকুর ইরোভ
56924 মভোোঃ আউেোর মোমন
56925 মভোোঃ োভীভ মোমন
56926 যোমদুর ইরোভ
56927 সুভন নভেো
56928 মভোোঃ নো মুর োোন
56929 মভোোঃ নুয আরভ
56930 মযমফেো সুরতোনো

যদোয োনপজুয যভোন
যোমফেো খোনভ
মভোোঃ োমভ
নুরুন নোোয
মভোোঃ ভন ফয যভোন
োইদো যভোন
মভোোঃ প লুর ে
োনভদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
মভোিোোঃ আমফদো মফিভ
এ. মে. এভ. ভোতোফ উনিন
পোমতভো খোনভ
আোঃ িনেয িো ী
োনভদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনরভ
যোমরো মফিভ
মুোোঃ তনযকুর ইরোভ
যওন আযো মফিভ
মৃত অভর কুভোয মদফ নোথ
েল্যোনী মদফনোথ
মভোোঃ যনি নভেো
আমেো মফিভ
দীনফন্ধু নফশ্বো
িীতো যোনী নফশ্বো
নন োমুর ইরোভ
ফদরুান্নোোয মফিভ
এভযোন মোমন
আমেো আক্তোয
নোন ভ উিীন
আেনরভো
ভননন্দ্র মদ
অননতো যোনী মদ
মৃত আপ োলুয যভোন মচৌদৄযী
যওন োোন মফিভ
খনফয উনিন আমভদ
আমনোেোযো মফিভ
মৃত মভোোঃ ইভোইর যদোয
োযবীন মফিভ
মভোোঃ েনোর আমফদীন
মভোিোোঃ হুযো মফিভ
মভোোঃ জুরো উনিন
মভোিোোঃ আনভনো মফিভ
ভোবুবুয যভোন
মভোমশ্বিদো মফিভ
মভোিন আরী
মিতোযো মফিভ
মভোোঃ আতোউয যভোন
মভোিোোঃ োন্নোত নোোয
মভোোঃ আব্দুর কুদ্দু
োনো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ে
মভোিোোঃ ম োনো মফিভ
আফদুর ভোন্নোন
আমরেো
মভোোঃ োোদত মোমন মভোল্লো
ননযনো খোতুন
দুরোর যেোয
ঝযনো মফিভ
মৃত ঠোন্ডুনভেো
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ োভসুজ্জোভোন
নোনিভো োযবীন
মভোোঃ আোঃ আন নভেো
নুয োোন মফিভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
ভননযো সুরতোনো
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24/08/1987
01/01/1989
01/01/1992
01/01/1988
04/01/1986
24/12/1990
02/01/1991
21/05/1990
22/04/1989
05/12/1987
25/06/1990
23/11/1989
10/04/1988
25/08/1990
03/10/1987
01/05/1986
31/12/1988
01/07/1985
30/09/1989
03/07/1988
20/04/1988
12/05/1990
01/12/1988
10/08/1992
01/01/1990
26/11/1990
03/02/1990
24/05/1989
21/11/1991
07/08/1984
10/11/1987
06/12/1989
06/05/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56931 মভোোম্মদ পোরুে

03/12/1990

56932

16/05/1991

56933
56934
56935
56936
56937
56938
56939
56940
56941
56942
56943
56944
56945
56946
56947
56948
56949
56950
56951
56952
56953
56954
56955
56956
56957
56958
56959
56960
56961
56962
56963

মভোোঃ ইব্রোনভ
োরুর
োনফফো নভ োি
ইেোন্দোয নভ োি
আভো নভ োি
নমল্লোর কুভোয
অভমরন্দু যেোয
প্রীনত যোনী
নভ োনুয যভোন
োনফবুয যভোন
ভোম দো মফিভ
ময ওেোনো োনেন
এ. এভ. আযোপ উজ্জোভোন
লুৎনেননোোয
মভোোঃ যনপকুর
মভোোঃ ভনয
মভোিোোঃ নখনো খোতুন
মভোোঃ েোভরুর োোন
মভোোঃ আফদুর ভন দ খোন
মভোিোোঃ নযনো মফিভ
মভোোঃ মভমদী োোন
মভোোম্মদ আরী
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ মতৌনদুর ইরোভ
আবুর ওোফ োওরোদোয
োনপেো মফিভ
যীনো োযবীন
মভোোঃ মতোপোজ্জর মোমন
নখনো মফিভ
মভোোঃ ভোনেজুর োনোইন
মভোোঃ ো োোন
নো ননন নোোয
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
মভোোঃ আব্দুয যনভ
মভোিোোঃ সুনযেো খোতুন
নূরুন নোোয
মভোোঃ আবুর েোমভ
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোমুন
মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
োভীভো মফিভ
মোননেো আক্তোয
োভসুয যভোন
ভোনপেো যভোন
মভোস্তপো োিোন
োভশুর আরভ
নূয োোন মফিভ
মভোোোঃ িনেনো আক্তোয
প লুর ে
মযোনো মফিভ
মভোোঃ ওেোমযসুর ইরোভ োনভ
মভোোঃ নদদোরুর আরভ
ননযন আক্তোয মচৌদৄযী
মভোোঃ আনতকুয যভোন
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
আপমযো ো মফিভ
মভোোঃ যোমর নভেো
মভোোঃ েনোর োওরোদোয
ভভতো মফিভ
োযভীন আেতোয
এ.এভ. মোযোফ মোমন
মপোরী মফিভ
মভোোঃ আনভনুর ে
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
োোনোযো মফিভ
তোওীদ মভমদী সু ন
মভোোঃ এনোমুর ে
োোনো ে
মভোোঃ োেোনযেো মোমন ো
মভোোঃ এন্তোজুর ে ো
মভোিোোঃ যনদো মফিভ
নন িশ্রী মদফনোথ
নদ্বম ন মদফনোথ
ভঞ্জু যোনী মদফনোথ
মভোোঃ যোন ফ যেোয
মভোোঃ মভোোযযপ যেোয
মভোিোোঃ খমত ো মফিভ
আমযনপন যভোন
ভনতউয যভোন
োননো যভোন
নযো োভ মুননযো
মুখমরছুয যভোন
োনদো মফিভ
নযন মফোযী
যভোন মফোযী
রুনেো মফিভ
ঞ্জে কুভোয প্রোভোননে
ননফোযন চন্দ্র প্রোভোননে
ভোদৄযী যোনী
োভছুন নোোয মুনন
মভোোঃ আবুর েোমভ
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ ভন দুর ইরোভ
মভোোঃ মতো োমম্মর মোমন
পোনভো খোতুন
এ. এভ. এনোমেত উল্লো মোোি মভোোঃ েনরভ উল্লো
মভোোোঃ োরভো আক্তোয
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05/12/1989
01/01/1988
01/09/1989
06/01/1987
27/06/1987
31/03/1988
18/06/1991
10/03/1989
31/12/1988
16/06/1987
11/12/1990
02/02/1988
12/12/1988
10/05/1990
03/04/1988
04/11/1992
01/01/1990
05/11/1988
17/12/1988
31/12/1993
20/02/1990
03/10/1987
26/02/1991
05/07/1991
03/11/1987
04/02/1989
03/01/1988
18/07/1991
01/11/1987
03/02/1988
01/01/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56964 মভোোঃ েোওিোরুর আরভ
56965 মভোোোঃ ম নভন আযো
56966 মৃদুর চন্দ্র োর
56967 মভোোঃ নুরুর আনভন
56968 মভোোঃ আনতকুয যভোন
56969 োযনভন মপযমদৌী
56970 মভোোঃ োনদুয যভোন ভইেো
56971 মভোোঃ ভনন উনিন
56972 যনন ৎ কুভোয দো
56973 মভোোঃ ইপমতখোয যভোন
56974 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
56975 মভোোঃ মভোফোযে মোোইন
56976 ভোসুভো খোতুন
56977 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোমুন
56978 নয ন চোেভো
56979 ব্র মিোোর ভন্ডর
56980 মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
56981 মভোোঃ আফদুয যভোন
56982 যনন ত যেোয
56983 মুৎসু ম চোেভো
56984 মভোোঃ আরভিীয মোমন
56985 ভোসুদ যোনো
56986 আব্দুর োনরভ
56987

েন্ত যেোয

56988 মভোোঃ েো ী মযোকুনুজ্জোভোন
56989 নেেোদ োিোনুর ফোন্নো
56990 মোমর যোনো
56991 পোয োনো মভোযমদ নভনত
56992 ইভযোন মোমন খোন
56993 তোননেো আভীন
56994 স্বন নভেো
56995 ঞ্চে কুভোয দো
56996 মভোোঃ োভসুর আরভ

মভোোঃ আব্দুর রনতপ
মভোিোোঃ ন েোচনভন নোোয
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
মভোোোঃ আনেো মফিভ
নেনমেশ্বয োর
রুোরী যোনী োর
মভোোঃ মভোভতো উনিন
নখনো মফিভ
মৃত আেতোর মখ
মভোিোোঃ আনিেো মফিভ
মভোোঃ নো মুর মোমন
নোনভো আক্তোয
মভোোঃ মপযমদৌ ভইেো
নুরুন্নোোয
মভোোঃ আফদুর ভোন্নোন
আমেো মফিভ
যনফন্দ্র নোথ দো
নফতো যোনী দো
মভোোঃ প লুর ে
োনফনো ইেোনভন
মভোোঃাোঃ আবুফোক্কোয িো ী
জুমরখো নফনফ
মভোোঃ রুহুর আনভন
ভভতো মফিভ
মভোোঃাোঃ মনিোয আরী
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যোমদ
মযোমেেো খোতুন
সুিত চোেভো
েনন্ত প্রবো চোেভো
প্রবোল চন্দ্র ভন্ডর
ভোেো যোনী যেোয
মভোোঃ ইভোইর মোমন
িোমরো মফিভ
মভোোঃ িোরোউিীন োওরোদোয
মভোোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
মিোোই যেোয
ননভতো যেোয
অভমরন্দু চোেভো
নণ ি মোবো চোেভো
মভোোঃ ইমজ্জত আরী িো ী
আমরেো খোতুন
ওনরেোয যভোন
যোমফেো মফিভ
আরোউনিন
নেনো খোতুন
ননযঞ্জন যেোয
েল্পনো যেোয
মভোোঃ েো ী মরোেভোন মোমন
রোবরী মফিভ
মভোোম্মদ ো ওেোরী উল্লো
নদরোযো মফিভ
মভোোঃ োরোর উনিন
মখোমদ ো মফিভ
মভোযমদ উনিন আভদ
মনো আমভদ
ইেফোর মোমন খোন
ভযহুভো োনফযো সুরতোনো
মভোোঃ নুরুর আনভন
োনো োযবনন
োনপ উনিন
নূয োোন মফিভ
তযফোন দো
োরুর ফোরো যেোয
আরতোপ মোমন
মভোোোঃ মনরনো মফিভ
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09/10/1988
30/10/1989
01/03/1990
15/12/1988
18/12/1989
29/12/1989
30/06/1987
26/05/1989
13/03/1990
26/11/1989
01/01/1988
12/03/1990
01/01/1988
01/03/1987
26/03/1989
02/12/1988
28/12/1990
16/10/1989
10/09/1990
14/05/1987
16/03/1987
20/06/1991
01/03/1989
24/09/1992
17/11/1991
01/01/2016
31/12/1988
16/12/1992
05/01/1992
31/12/1990
31/07/1988
16/04/1987
27/12/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

56997 ভোমুদুর োোন সু ন
56998 আনে আমভদ
56999 মভোোঃ ওভয পোরুে
57000 আমে উল্লো
57001 ভোনেজুয যভোন
57002 ভোবুফ আরভ
57003 মভোোম্মদ রুহুর আনভন
57004 োইনের েনফয মচৌদৄযী
57005 মভোোঃ ওভয পোরুে
57006 মভোোঃ োনফবুয যভোন
57007 শ্রী টুরটুর চন্দ্র যোে
57008 মভোোঃ নদুল্লো
57009 মভোোঃ যোেোন েনফয
57010 অনুশ্রী দো
57011 মভোোঃ আননসুর ইরোভ ভোমুদ
57012 মুোম্মদ েোভরুর আরভ
57013 নরন যোনী োো
57014 মোমর খোন
57015 আবু সুনপেোন পনেয
57016 মভোিোোঃ ভোনে ো আক্তোয
57017 ভোছুভো
57018

োন্নোতুর মপযমদৌ

57019 মভোোঃ ভোমুদ োোন
57020 মভোোঃ োইরুর ইরোভ
57021 োযমব আ োদ
57022 নেন যোে
57023 ভোপরুো আপোনো
57024 খোমরদ ভরুয
57025 বুরবুর আমভদ
57026 োনফনো আক্তোয
57027 লুৎনেননোোয
57028 মভোোঃ পখরুর আমফদীন
57029 মভোোঃ নূয-ই-আরভ

মভোোঃ ো োোন নভেো
নভম তোনরভো খোতুন
মৃত আব্দুর োনভদ
মফিভ সুনপেো োনভদ
মভোোঃ মভোখমরছুয যভোন
োওেো নফনফ
আব্দুর ভোমরে
আনম্বেো খোতুন
মভোোঃ নদুল্লো
নো ভো মফিভ
আবুর খোমেয
আমভনো
দ্বীন মভোোম্মদ প্রোং
মভোিোোঃ আেো খোতুন বুযো
মভোেছুদুয যভোন
োম দো মফিভ
নূয মভোোম্মদ
পনযদো মফিভ
মভোোঃ মফরোর উনিন
মভোিোোঃ রোবরী মফিভ
শ্রী ধযণী মভোন যোে
শ্রী ভনত রনরতো যোনী যোে
মভোোঃ োভসুিীন
মৃত মভোতোোরুন
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
মভোোোঃ োোনোযো নফনফ
অমোে কুভোয দো
ইরো যোনী দো
মভোোঃ আরতপ মোমন নফশ্বো
মভোিোোঃ আনজুভোনোযো মফিভ
মুোম্মদ মোিোইন আ োদ
স্বপ্নো আক্তোয
সুভঙ্গর োো
ভোরনত যোনী োো
মভোোঃ ইজ্জত খোন
নখনো খোতুন
আব্দু োভোদ পনেয
যোনদো মফিভ
মভোোঃ ভোোতোফ আরী
মভোিোোঃ োযবীনো খোতুন
আব্দুর ভনতন
সুনপেো
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
ভভতো মফিভ
মভোোঃ োমদে আরী
োননো ভভতো
মভোোঃ ভন দুর ইরোভ
োইনেন নোোয
মভোোঃ োনফবুয যভোন
নযনো খোতুন
নোযোেন যোে
ভোরো যোে
মভোোম্মদ আরী
শেদো খোমরদো মফিভ
মভোোম্মদ আরী
শেদ খোমরদো মফিভ
আোঃ োনভদ
বুরবুরী মফিভ
আফদুর ফোমযে
পখরুন মনো
মভোোঃ আক্কো আরী
যনভো মফিভ
েনোর আমফদীন
আমভনো মফিভ
মভোোঃ ভন ফয যভোন
মনোরুন মনো
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03/10/1989
25/12/1989
12/12/1991
01/01/1989
14/06/1988
15/02/1991
10/01/1987
15/09/1990
02/04/1987
03/01/1988
04/06/1987
10/02/1987
14/10/1989
15/10/1990
12/07/1991
01/01/1992
30/12/1988
06/07/1986
12/06/1992
21/09/1991
27/12/1988
03/03/1988
14/12/1991
27/09/1987
02/01/1990
06/04/1989
25/01/1982
01/05/1991
28/11/1990
04/03/1989
05/03/1987
06/07/1990
26/11/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57030 ননফ িোন কুভোয মদফনোথ
57031 মভোোঃ যনেবুর োোন
57032 মভোোঃ ভোমুদুর োোন মুন্সী
57033 মভোোঃ ভননরুর ইরোভ
57034 মরোর উনিন
57035 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
57036 আব্দুর েোমদয
57037 মভোোঃ আযভোন মোমন
57038 মভোোঃ োব্বীয আরভ
57039 োনযেোয োোন োনেফ
57040 মভোোঃ যোমর
57041 নফশ্বন ৎ কুভোয যেোয
57042 মভোোঃ োজ্জোদ মোমন
57043 মভোোঃ মতৌনদুর ইরোভ
57044

েমদফ যোে

57045 োযভীন সুরতোনো
57046 মভোিোোঃ োনন দো যভোন
57047 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
57048 আপোনো মোমন
57049 আেো আক্তোয
57050 মভোোঃ ভোবুবুয যভোন
57051 োযমব আোম্মদ
57052 ভোনে ো মোমন
57053 নফথীেো মদফ
57054 মুক্তোযো োযনভন
57055 মভোোঃ আরোভ আর মভমদী
57056 মভোোঃ আনোভ উর ইরোভ
57057 উত্তভ চন্দ্র ভন্ডর
57058

েনোর আমফদীন

57059 মভোোঃ ওভয পোরুে
57060 মভোোঃ োনযেোয োোন
57061 অনবন ত চক্রফত্তী
57062 মভোোঃ নোন য মোমন

মতযন্দ্র মদফনোথ
বোযতী যোনী মদফনোথ
মভোোঃ ইনি যেোয
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ যনভ উনিন মুন্সী
মভোিোোঃ ভোমুদো খোতুন
মভোোঃ প য মখ
মনো মফিভ
নোনিয উনিন
োনরভো খোতুন
মভোোঃ শেদ আরী
মখোমত ো মফিভ
মৃতোঃ আভ োদ আরী
মভোিোোঃ নদো মনিো
মভোোঃ আননসুয যভোন
মভোিোোঃ আমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ দনফরুর ইরোভ
মভোিোোঃ খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ চোন নভেো
যওনে োোন
মৃত অাোনিোয আরী
যোমদো মফিভ
যনন ৎ কুভোয যেোয
োফ িতী যোনী
মভোোঃ মরোেভোন োনেভ
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োভোদ
রোবরী মফিভ
নফমনোদ চন্দ্র যোে
নফমনোনদনী যোনী যোে
মভোোঃ আব্দু োত্তোয
মভোিোোঃ োমরো খোতুন
মভোোঃ আতোউয যভোন
মভোিোোঃ েোনন কুরসুভ
মভোোঃ আোঃ োন্নোন িো ী
ম োযো খোতুন
আবুর মোমন
োোনো মফিভ
মভোোঃ নূরু নভেো
রনতপো মফিভ
মভোোঃ মভোক্তোয মোমন তোলুেদোয
মিেোযন মনিো
মৃত শতেফ আরী োওরোদোয
নো মুন নোোয মফিভ
মভোোঃ আবুর মোমন খাঁন
নপমযো ো মচৌদৄযী
নযদ মদফ
নফতো মদফ
মুখমরসুয যভোন
োন্নোতুর মপযমদৌ
ভীয আবুর মোমন
আভো খোতুন
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
ভভতো োযবীন
প্রমভোদী চন্দ্র ভন্ডর
ফকুর যোনী
মভোোঃ আরী আমভ
আমেো মফিভ
মভোোঃ মভোস্তপো
েল্পনো আক্তোয
মভোোঃ ম োেোদ আরী
নভম আপমযো ো মফিভ
ফীমযন চক্রফত্তী
েনো চক্রফত্তী
মভোোঃ োইদুর যভোন
োমেযো মফিভ
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24/10/1988
28/08/1989
02/05/1990
22/11/1988
21/01/1989
16/04/1989
15/06/1988
10/01/1990
01/03/1990
20/11/1990
05/06/1987
25/05/1987
20/05/1988
30/07/1987
05/12/1987
30/06/1987
28/07/1990
13/08/1988
20/07/1991
29/06/1987
01/02/1988
10/11/1988
25/09/1988
14/08/1991
02/11/1991
07/08/1988
09/09/1990
22/04/1987
01/10/1987
25/01/1990
22/10/1989
15/11/1989
20/12/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57063 মভোোঃ োনের আমভদ

01/05/1991

57064

02/08/1991

57065
57066
57067
57068
57069
57070
57071
57072
57073
57074
57075
57076
57077
57078
57079
57080
57081
57082
57083
57084
57085
57086
57087
57088
57089
57090
57091
57092
57093
57094
57095

মভোোঃ োোবুনিন নভেো
নোননো মফিভ
েোভরুন নোোয েনফতো
মভোোঃ কুদযত উল্লো ভইেো
আভো আক্তোয
োভয অনধেোযী
ভমযন্দ্র নোথ অনধেোযী
কৃষ্ণো অনধেোযী
মভোোঃ আরভিীয মোমন
মভোোঃ ময োউর মখ
নোম যো খোতুন
মভোোঃ আবু োোন
মভোোঃ তপনিয উনিন
ভতি ফোন
মভোিোোঃ োভীভো ইেোিনভন
মভোোঃ োোদৎ মোমন
োভছুন্নোোয
নদুর ইরোভ
েনোর আমফদীন মফোযী
ভঞ্জুেোযো মফিভ
আপোনো নর ো
মভোোঃ আবুর খোমেয
োভছুন্নোোয
মভোোঃ ভনতেোয যভোন
মৃত আনেমুিীন মভোড়র
মৃত োোনোযো খোতুন
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
মভোোঃ োনপ উনিন
নদরোযো মফিভ
মদোমেত উল্লযো
মভোোঃ আিোন উল্লযো
ম োমরখো মফিভ
আনতেোয যভোন
োজ্জোত আরী
মদমরোেোযো মফিভ
মভোোঃ আনভয মোমন
মভোোঃ আযপ আরী োওরোদোয
নভনোযো মফিভ
মভোোঃ আযোনের আরভ
মভোোঃ মোরোইভোন
আ ভো খোতুন
মভোোঃ ভোইনুর ইরোভ
মভোোঃ ো োোন নযো
নেোযো মফিভ
ীমল িন্দু নফশ্বো
মখোেন কুভোয নফশ্বো
সুনচিো নফশ্বো
প্রনফ কুভোয নফশ্বো
বমফন কুভোয নফশ্বো
দীোরী নফশ্বো
মভোোঃ নো মুর হুদো
মভোোঃ আব্দু ফোযী
আনজুভোন মফিভ
নমৄল কুভোয ম োল
প্রোন্ত কুভোয ম োল
নৄনণ িভো যোনী ম োল
মভোোঃ ভোনেজুয যভোন
মভোোঃ ভন ফয যভোন
মভোিোোঃ োনদো মফিভ
মভোোঃ ওভোন িনন
মভোোঃ পমে উল্যো
মভোোোঃ েননুয মফিভ
নফপ্লফ মোোইন
আব্দুর িনেয
নোিনযন সুরতোনো
নো মুন নোোয
মভোোঃ যীপ মোমন
ননলুপো মফিভ
মভোোঃ োখোওেোত মোমন
মভোোঃ আফদুর ভোমরে
আমরেো মফিভ
মভোোঃ রুহুর আভীন েোনন
মভোোঃ লুইিোয যভোন
মযমনো আখতোয
মভোোঃ োনদুর ইরোভ
মভোোঃ আইন উিীন
ভন যন মনো
তোনবীয আমভদ
মভোোঃ মভোেোযযভ মোমন
মভোিোোঃ ভোেছুদো মফিভ
চন্দন কুভোয নফশ্বো
নচত্ত যঞ্জন নফশ্বো
তৃনি যোনী নফশ্বো
যোোত আযো
আনিয উনিন
যোমফেো মফিভ
নযোজুভ মুননযো ভোরুপো
মভোোঃ ভোঈনউনিন
ভোনে ো মফিভ
মভোোঃ োনেউর ইরোভ প্রোভোননে মভোোঃ আব্দুর েনযভ
ঝযনো মফিভ
অনভত কুভোয োর
মৃত অনত চন্দ্র োর
নচনো যোনী োর
এ. এভ. ইভনতেো ইরোভ
মভোোঃ ভননরুর ইরোভ
েো ী োনফফো ইরোভ
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31/12/1988
15/09/1989
01/01/1990
04/09/1987
06/12/1989
17/01/1987
04/08/1987
15/10/1988
17/10/1988
01/12/1988
03/07/1989
15/10/1987
01/10/1991
31/12/1990
11/02/1987
31/10/1987
02/11/1988
15/11/1987
18/08/1987
18/11/1988
10/11/1991
10/01/1989
10/08/1987
01/01/2016
14/12/1991
04/08/1992
21/12/1990
31/05/1987
01/01/1990
12/10/1990
04/10/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57096 মভোিোোঃ ভনযেভ আক্তোয েোেী
57097

োনেেো মুনিদো

57098 ো মনওেো মচৌদৄযী
57099 নিেো মুনীয
57100 পোয োনো ওভয
57101 শ্রীভনত নতথী যোনী
57102 ভোয ীেো আক্তোয নর ো
57103 মভোোঃ আবু যোেোন
57104 মভোোঃ মতৌনপকুয যভোন
57105 মভোোঃ কুতুমফ যোব্বোনী
57106 আবু োইদ োখোওেোত মোমন
57107 মপযমদৌ োোন
57108 ভোসুদ যোনো
57109 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
57110 মভোোঃ ভোসুভ আক্তোয
57111 বু কুভোয কুন্ডু
57112 আনকুর ইযোভ
57113 মুোম্মদ যীনেয যভোন
57114 মভোোঃ ইভযোন মোমন
57115 পনযদুর ইরোভ
57116 মভোোঃ আন জুর ে
57117 মভোোঃ ভোসুদ যোনো
57118 সুনভত বট্টোচোর্য্ি
57119 খন্দেোয মভমনদ আর োফীফ
57120  ীফ মদফনোথ
57121 ইভনতেো ভোরুয োোন
57122 মভৌনভতো চোেী
57123 মভোোঃ প মর যোনব্ব
57124 ভোনে ো সুরতোনো
57125 েোভরুন নোোয
57126 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোমুন
57127 ভোহুর আর যোব্বী
57128 মভোোঃ ইনরেো

মভোোম্মদ আরী খন্দেোয
নোনদো আক্তোয
আব্দুর ভোন্নোন তযপদোয
নোনিভো আক্তোয
আব্দুয যউপ মচৌদৄযী
যীপো খোতুন মচৌদৄযী
মে. এভ. মুনীয মোমন
মযোমেেো োযবীন
মভোোঃ ওভয পোরুে
নো মুন নোোয
ভন্টু চন্দ্র যোে
শ্রীভনত নীনরভো যোনী
নভ োনুয যভোন
ইভনতেো োযবীন
মভোোঃ আযোপ আরী
মভোিোোঃ যোমনো মফিভ
মভোোঃ মতো োমম্মর মোমন
মভোিোোঃ তনভনো মফিভ
ইনরেো উনিন আমভদ
মভোোোঃ েোমেভো মফিভ
ইেোদ আরী
লুৎনেন নোোয
মভোোঃ নিয মোমন
নোনযন আেতোয
মভোোঃ ভনতন
ভোেসুদো
মভোোঃ ো োোন
োমরো মফিভ
মভোোঃ ভওরো ফখ
মভোিোোঃ পনযদো মফিভ
নচত্ত যঞ্জন কুন্ডু
ন্ধ্যো যোনী কুন্ডু
মভোোঃ আেফোয মোমন েো ী
আমেো মফিভ
এ.এভ. আন জুয যভোন
োনদো যভোন
মভোোঃ আব্দুয যনদ
মভোিোোঃ ভনভো মফিভ
তোময উিীন
পনযদো মফিভ
মভোোঃ দনফয উনিন ভন্ডর
মভোিোোঃ যোমদো মফিভ
মভোোঃ আভ োদ মোমন পনেয
মভোিোোঃ চোমভরী মফিভ
নফভর বট্টোচোর্য্ি
যোদৄ বট্টোচোর্য্ি
খন্দেোয আব্দুর োনভদ
মভোোনদো মফিভ
যফীন্দ্র মদফনোথ
ন্ধ্যো মদফনোথ
এভদোদুর ে
নূয আক্তোয োোন
শ্যোভর কুভোয চোেী
তৃনি যোনী চোেী
মভোোঃ আন জুর ে
মভোিোোঃ উমম্ম কুরছুভ
ভভতো উনিন
নভনোযো খোতুন
মভোোঃ ীদ উল্লো
মভোিোোঃ ভোম দো মফিভ
নপউিীন আমভদ
মভোিোোঃ ভনত োন মফিভ
ভযহুভ আব্দু োভোদ
ভনজুযো মফিভ
মভোোঃ আবুর োমভ
ভনযেভ মফিভ
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07/07/1989
25/01/1988
21/07/1987
08/08/1991
30/03/1988
25/12/1990
16/12/1992
01/08/1987
27/06/1987
13/04/1990
15/12/1990
28/11/1989
05/04/1988
03/01/1987
13/10/1987
01/02/1988
10/12/1991
30/01/1987
10/12/1989
05/03/1989
06/05/1987
13/10/1987
12/06/1988
20/11/1989
02/03/1990
17/02/1987
01/01/1992
01/06/1994
02/02/1988
01/09/1989
11/02/1989
30/08/1989
06/03/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57129 যীপ উনিন
57130 মভোোঃ আোনুর েনযভ
57131 োনফফো আক্তোয
57132 যোমর আমভদ
57133 উমম্ম কুরসুভ
57134 নযপোত নফনমত েোভোর
57135 মভোোঃ আতোউয যভোন
57136 মভোিোোঃ ইেোিনভন খোতুন
57137 মভোিোোঃ নফরনে নোোয
57138 মভোোোঃ মযোনো তোলুেদোয
57139 নো মুন নোোয
57140 মভোোঃ োভছুর আমযপীন
57141 খোনদ ো মুনতোো
57142 মভোোঃ নদুর ইরোভ
57143 ভোযন েো োোন
57144 মভোোঃ তোজুর ইরোভ
57145 পনযদুর ইরোভ
57146 মভোোঃ আননসুজ্জোভোন
57147 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
57148 মভোোঃ আোন োফীফ
57149 মভোোঃ তভোর মোমন
57150 মভোোঃ নভেো পেোর ভঞো
57151 নভেো োন েনফয
57152 ওেত েোভোর
57153 আব্দুর ভনভন
57154 শ্যোভর চন্দ্র মদফনোথ
57155 যোমদ আেফয
57156 মভোোঃ ইভোইর মোমন
57157 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোমুন
57158 যোন ন আমম্মদ
57159 তন্মে কুভোয োো
57160 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
57161 পোয োনো আক্তোয নর ো

মভোোম্মদ োভসু উনিন
ননলুপোয ইেোিনভন
আব্দুর েনযভ
মভোযমদো েনযভ
আব্দুয যোজ্জোে
যোমফেো আক্তোয
আব্দুয যউপ
ভমনোেোযো মফিভ
মে এভ োভছুর আরভ
ননযন আযো আরভ
েোভোর উনিন আহ্মভদ
ননযন আক্তোয
মভোোঃ আরী মোমন
মভোিোোঃ আমরেো মফিভ
মভোোঃ ইযোইর মোমন
োভোদ ফোনু
মভোোঃ আবু ফক্কোয ননিে
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ োননপ তোলুেদোয
যোন েো সুরতোনো
আব্দুয যভোন
োম দো মফিভ
মভোোঃ আিপোরুজ্জোভোন
আনিেো মফিভ
মভোোঃ খনরলুয যভোন
ভভতো মফিভ
মভোোঃ মযত আরী
মভোিোোঃ োমভনো খোতুন
মভোোঃ োোন আরী
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ আোদুর ে
তনভনো মফিভ
মভোস্তপো মভোল্লো
তনদো আক্তোয
মভোোঃ নুরুজ্জোভোন
নভম নফউটি মফিভ
মভোোঃ ভোরুর ে
মভোিোোঃ মোমন আযো
মভোোঃ ইব্রোনভ আরী যেোয
মভোিোোঃ োম যো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোমভ মভোরযো
পোমতভো ইেোনভন
আব্দুর ফোমতন ভঞো
পোমতভো আক্তোয
নুয মভোোম্মদ
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর িনেয
োোনো োযবীন
মৃত আব্দুয যীদ
ভন নি ো মফওেো
সুময চন্দ্র মদফনোথ
েোনন যোনী মদফী
ন রুর ইরোভ নেদোয
োভসুন নোোয
মৃত মভোোঃ আব্দুর ফোমতন মফোযী
আমরো মফিভ
মভোোঃ মভোনভনুর ে
আমরেো মফিভ
নূয মভোোম্মদ পনেয
আনযপো মফিভ
মৃত যফীন্দ্রনোথ োো
রক্ষী যোনী োো
মভোোঃ যোপৎ আরী
মৃত মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ননিকুয যভোন
আপমযো ো আক্তোয রোেী
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05/12/1987
04/07/1988
16/12/1989
11/06/1991
13/05/1988
01/04/1991
28/12/1989
05/04/1986
15/11/1986
03/08/1989
01/12/1987
28/12/1987
25/09/1989
01/06/1990
30/12/1991
10/08/1987
22/06/1989
10/08/1988
30/03/1989
18/11/1988
18/07/1987
30/12/1988
18/09/1988
26/11/1990
11/10/1988
01/10/1988
02/11/1989
31/12/1989
16/12/1987
16/05/1989
15/02/1990
09/10/1989
28/02/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57162 মভোোঃ োনভউর ে
57163 মভোোঃ ভোমুদুর ইরোভ
57164 এ এভ নেোভ
57165 মভোোঃ মোমর
57166 মদফোীল চন্দ্র যোে
57167 এ মে এভ আোদুজ্জোভোন
57168 মভোোঃ োরুনয যনদ
57169 তোমযে ভোমুদ
57170 মভোোঃ ভোমুদুর ে
57171 আব্দুর নরর
57172 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন যোমর
57173 মভোোঃ ভোমুদুর ইরোভ
57174 মভোোঃ আযোনের ইরোভ
57175 মভোোঃ আফদুয যনভ
57176 ভন উনিন যোনেফ
57177 দ্মশ্রী যোে
57178 োযনভন সুরতোন নপো
57179 রুহুর আনভন
57180 মভোোঃ োীনুয ইরোভ োীন
57181 মভোোম্মদ মভোযমদ আরভ
ভজুভদোয
57182 েোউোযো ভোয োন তোলুেদোয
57183 োযনভন আক্তোয
57184

যোে োযমব মযো োনযও

57185 নযোজুভ ভোসুদো
57186 মভোোঃ মোমর যোনো
57187 মভোোোঃ সুফন িো আক্তোয
57188 নযপোেোত ম নভন
57189 মভোোঃ কুদরুত উল্লো
57190 োভীভো নোনযন
57191 মোমন আযো
57192 রক্ষণ ভজুভদোয
57193 মভোোঃ নোনদ োোন
57194 বৃনত যোে

মভোোঃ প লুর ে
োরভো আক্তোয খোনভ
মভোোঃ আনভরুর ইরোভ
োভবুফো অাোক্তোয
মভোোঃ আভ োদ মোন
মভোিোোঃ নউরী োযবীন
মৃত নোন ভ উিীন আমম্মদ
োনফনো মফওেো
ভমনোযঞ্জন যোে
প্রনভরো যোনী যোে
মভোোঃ হুমন আরী
গুরোন মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
মভোিোোঃ যোন েো খোতুন
মৃত মভোোঃ আমনোেোরুর ইরোভ
মভোনোওেোযো খোনভ
মভোোঃ নুরুর ে
গুরোন আযো
মভোোঃ আোন োফীফ
োনিনো মফিভ
মভোোঃ োরোর উনিন
আমভনো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর ব্বোয
মভোিোোঃ িোমরো মফিভ
োনফবুয যভোন
োমেদো আক্তোয
মভোোঃ ফনদউয যভোন
োোনো মফিভ
মভোোঃ ভন উনিন
লুৎনেয মনোয
নফভর চন্দ্র যোে
উলো যোে
সুরতোন নভেো
ননযন মফিভ
মভোোযযপ মোমন
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ এেযোমুর ে
মভোিোোঃ োরভো মফিভ
মভোোম্মদ আব্দুর োনেভ ভজুভদোয
ভোেছুদো মফিভ
মভো োোয আরী তোলুেদোয
মনোয আপমযো
মভোোঃ োভসুর ে
োনন সুরতোনো
ভোটিনি মযো োনযও
নেযন মযো োনযও
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন ভইূঁ েো
লুৎনেমন্নিো মফিভ
মভোোঃ আেতোয আরী
নরনর মফিভ
মভোোঃ মফরোমে মোন
মযমরো মফিভ
মভোোঃ রুহুার আনভন
নোযনি মফিভ
মভোোঃ ভনমিয আরী
মভোিোোঃ রনতপো মফিভ
মভোোঃ আরভো উনিন খোন
জুমরখো ইেোিনভন
মভোোঃ আব্দুর ভনতন
উমম্ম নোোয ননিেো
ননতযরোর ভজুভদোয
েনে প্রবো ভজুভদোয
মভোোঃ মভোোযযপ মোোইন
োননো মফিভ
খমিন্দ্র নোথ যোে
ন্ধ্যো যোে
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10/01/1988
03/01/1990
20/10/1990
01/10/1988
26/11/1990
10/11/1989
18/11/1988
01/10/1988
22/10/1989
09/11/1990
04/05/1990
28/12/1988
02/10/1987
02/07/1989
01/01/1990
07/10/1993
29/11/1991
05/01/1990
06/03/1988
01/01/1988
17/11/1988
05/02/2016
15/10/1992
01/01/1991
11/01/1988
13/04/1987
24/11/1988
12/08/1989
01/01/1990
20/05/1987
08/07/1988
01/02/1991
30/06/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57195 েোনোই রোর কুন্ডু
57196 রুভন উনিন
57197 তোপোন্নুভ তোনীভ
57198 পোনতভো খোতুন
57199 োননো খোতুন
57200 নপ্রেোংেো যোনী মবৌনভে
57201 ভোমুদো আক্তোয
57202 মভোোঃ আ ভর মোমন
57203 মভোোঃ ভোমুন নভেো
57204 আরভো
57205 মভোোঃ রুহুর আনভন
57206 মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
57207 নেন চন্দ্র োর
57208 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
57209 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
57210 ঞ্জে যোে
57211 মভোিোোঃ োনেরো োযভীন
57212 মভোোঃ োোঙ্গীয মোমন
57213 এ. এভ.েোভরুর ইরোভ
57214 নভঠুন যোে
57215 ো মভোেোমজ্জভ যেোয
57216 মভোোঃ োনফবুয যভোন
57217 নযোজুভ মুনিদো
57218 যো ীফ খুভোয
57219 মভোোঃ নো মুর হুদো
57220 ভোনযেোভ পোয োনো
57221 োপওেোনো যভোন
57222 মভোোঃ নপকুয যভোন
57223 োোনো োযবীন
57224 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোমুন
57225 নীনরভো ভোনে
57226 সুভন কুভোয েভিেোয
57227 খন্দেোয নো মুর মোমন

চম্পে কুভোয কুন্ডু
ভঞ্জু যোনী কুন্ডু
মৃত োভছুর ে
ভমনোেোযো মফিভ
ভোেসুদ আরভ
নোনদ সুরতোনো
আব্দুর রীর
তোনভনো নফনফ
মভোোঃ নযোজুয ইরোভ
মভোিোোঃ যোমফেো খোতুন
মৃত তয দো মবৌনভে
অঞ্জরী যোনী মবৌনভে
আশ্রোপ আরী মভোল্লো
মতোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর িোফ্পোয মখ
সুনপেো খোতুন
আব্দয যোজ্জোে
ভোেসুদো মফিভ
নুরুর ইরোভ যদোয
তোনরভো খোনভ
মভোোঃ আবুর মুনছুয
মভোিোোঃ যনভো মফিভ
মৃত আব্দু িোত্তোয
মভোিোোঃ আনম্বেো মফিভ
নোযোেন চন্দ্র োর
নভরন যোনী োর
মভোোঃ আব্দু োভোদ
মভোিোোঃ মপোরী খোতুন
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
মভোিোোঃ রুনফেো খোতুন
আশুমতোল যোে
নৄষ্প যোে
মভোোঃ সুরতোন আরভ
যোনদো মফিভ
মভোোম্মদ আরী
আমভনো খোতুন
মভোোঃ মভোেমিদুয যভোন
োমেযো মফিভ
দীমন চন্দ্র যোে
যোনী যোে
মভোোঃ তনপর উনিন
মভোিোোঃ ভন নি ো খোতুন
মভোোঃ েভয উনিন
মভোিোোঃ যোনরো খোতুন
োইনের ইরোভ
যোন েো সুরতোনো
যনন ত কুভোয
নফদুযৎ যোনী
মভোোঃ িনফরউনিন নেোনয
যোন েো োযনবন
নূয মভোোম্মদ
োীনূয মফিভ
নভ োনুয যভোন
নোনযন যভোন
মভোোঃ আব্দুর ওোফ
মভোিোোঃ উমম্ম কুরসুভ
োভছুর ে
নফনফ োমযো
মভোোঃ আনভরুর ইরোভ
মভোিোোঃ মযোখোনো মফিভ
এ.নেউ.এভ. ভোনে উল্লো
নোিনভন মপৌন েো
সুীর চন্দ্র েভিেোয
মপোর যোনী েভিেোয
খন্দেোয মভোোযপ মোমন
নো ভো আক্তোয
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09/08/1989
01/01/1988
26/11/1992
01/03/1991
10/11/1988
03/03/1987
06/06/1989
27/07/1989
10/05/1988
10/10/1990
24/06/1987
05/07/1988
20/10/1988
08/02/1991
08/01/1989
21/07/1991
10/12/1990
04/02/1987
06/04/1989
05/03/1991
01/10/1989
08/04/1990
16/11/1991
03/02/1987
15/04/1987
09/11/1990
07/09/1988
10/11/1991
30/12/1988
03/12/1987
14/08/1993
24/12/1989
25/12/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57228 ভোমুনুয যীদ
57229 মভোোঃ আব্দুল্লো আর তোনযে
57230 মভোোম্মদ এনোমেত উল্লো যোনো
57231 মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
57232 োভীভ আমভদ
57233 সুভোইেো মপযমদৌ
57234 েোেমদ আ ভ
57235 মভোোঃ নো মুর মোমন
57236 নভরটন চোেভো
57237 নযন আরী
57238 মভোোঃ ভন উনিন
57239 তোনরভো আমফদীন
57240 মভোোঃ ভঈনুর মোমন
57241 রোফনী আেতোয
57242 মভোোঃ ভোম দুর ইরোভ
57243 ইবো তোলুেদোয
57244 এ. মে. এভ. আোদুজ্জোভোন
57245 ম নভন নোোয
57246 নযীন নরো
57247 মভোোঃ আোন োফীফ
57248 মভোিোোঃ পোনযেো মযোেোনো
57249 পোনভ মুনতোনয যনন
57250 োেভো আপযীন ীভো
57251 মভোোঃ ো মনওেো
57252 যভত উল্লো
57253 ইেোনভন আযো ইনত
57254 মভোিোোঃ নভনথরো আপনযন
57255 স্বণ িো নোি মুনমুন
57256 োনদেো আপনযন
57257 মভোোঃ তনযকুর ইরোভ
57258 মভোোঃ টিনৄ নভেো
57259 যোনেবুর ইরোভ
57260 মভোোঃ ওেোম দ আরী

আব্দুর ভতমরফ
মুক্তোরুন মনিো
মভোোঃ রুহুর হুদো
মভোিোোঃ মুনিদো খোতুন
মভোোঃ যভত উল্লো
লুৎনেন মনিো
ভহুয ভেবুর মোমন
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ মখ োদী
উমম্ম কুরছুভ
মভোোঃ আব্দুর েনযভ মখ
মভোিোোঃ োমেদো খোতুন
মভোোঃ আব্দুয যভোন
মভোিোোঃ তহু ো খোতুন
মভোোঃ আোঃ ভোমরে তোলুেদোয
মভোোোঃ পনযদো মফিভ
ীমৄল েোনন্ত চোেভো
ম যোস্দো চোেভো
তমিয উনিন
যোনদো মফিভ
মভোোম্মদ অাোরী
মপযমদৌ মফিভ
মভোোঃ েনোর আমফদীন
নপমযো ো আমফদীন
মভোোঃ আবুর েোমভ
োভসুন নোোয
মভোোঃ রোনফফ উনিন
মনরনো মফিভ
মৃত আমনোেোরুর ইরোভ
মভোিোোঃ ভভতো মফিভ
ভোনমফন্দ্র তোলুেদোয
ঝুমুয মঠ
মভোোঃ খোইরুর ইরোভ
মভোিোোঃ আমনোেোযো োযবীন
মুোোঃ ইযোইর মোমন
নূরুন্নোোয মফিভ
মভোোঃ আবুর েোমভ
টিউরী
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
মভোিোোঃ মযোেোনো মফিভ
মভোোঃ দোউদ আরী
মভোিোোঃ যোন েো সুরতোনো
মভোোঃ োইনের ইরোভ
মনরনো আক্তোয
মভোোঃ োনফবুয যভোন
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ওেোদুদ
যওন আযো মফিভ
নূয মোমন
যনভো খোতুন
মৃত ইউসুপ আরী
োযবনন মফিভ
মভোোঃ মভো োোরুর ইরোভ
মভোিোোঃ যওন আযো মফিভ
ংেয নোি
আমরো যোনী নোি
আননসুর ইরোভ
োভসুন নোোয
মভোোঃ োনেয মোমন
ওেোম দো খোতুন
মভোোঃ আোঃ আন নফশ্বো
োনেেো খোতুন
আব্বো আরী
যোন েো খোতুন
মভোোঃ ওেোমযি আরী
মভোিোোঃ িোমভরো নফনফ
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01/02/1989
14/12/1989
01/01/1990
15/07/1989
02/10/1988
31/12/1991
04/01/1990
18/01/1991
09/06/1988
10/02/1991
30/11/1988
10/05/1988
02/02/1991
15/09/1992
01/01/1990
01/01/1988
25/09/1990
23/11/1989
03/01/1989
28/11/1991
25/09/1990
04/01/1988
28/12/1991
29/10/1985
01/06/1991
21/11/1991
27/09/1990
17/12/1988
11/11/1990
13/11/1988
06/01/1987
01/01/1990
31/12/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57261 ভোনো োযবীন
57262 মভোোঃ ভোসুদ যোনো
57263 মভোোঃ আনভনুর ইরোভ ভোসুভ
57264 নফশ্বন ৎ োর
57265 প্ররে কুভোয োর
57266 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
57267 মভোোঃ মভোফোযে মোমন
57268 নমু যোে
57269 মভোোঃ োনযেোয আরভ
57270 নফনৄর কুভোয দো
57271 মভোোঃ মোমর যোনো
57272 মভোোঃ আব্দুর মভোনভন যেোয
57273 মভোিোোঃ মভৌসুভী আক্তোয
57274 আোন উল্লো
57275 মভোোঃ নরুর ইরোভ
57276 মভোোঃ আব্দুয যীদ
57277 সুফণ িো যেোয
57278 নোনিি আক্তোয
57279 মভোোঃ আনকুয যভোন
57280 মভোোঃ আনযনেয যভোন
57281 মুনরভ উনিন
57282 ঝুমুয চোেভো
57283 মভোোঃ নপমযোজুর ইরোভ
57284 মভোোঃ নূয আরভ িোমদে
57285 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
57286 প্রফীয নফশ্বো
57287 মদমরোেোয মোোইন
57288 মভোোঃ নভনো উিীন
57289 মভোোঃ ফনদউজ্জোভোন
57290

োন্নোতুর মপযমদৌ

57291 মভোোঃ রোবু নভেো
57292 মভোোঃ সুভন নভেো
57293 মভোোঃ োোনুজ্জোভোন

মভোোঃ আযজুর ইরোভ মভোল্লয
আভো মফিভ
মভোোঃ মভোতোমরফ মোমন
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ নোনয উনিন
যোমফেো মফিভ
অমোে োর
িীতো যোনী
রক্ষণ চন্দ্র োর
রক্ষী যোনী োর
মভোোঃ মভোপোজ্জর মোমন
অনফযণ মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ওেোদুদ
মভোোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
যনন ৎ যোে
ফীনো যোে
মভোোঃ ভনতেোয যভোন খোন
মভোিোোঃ োননো মফিভ
মৃত সুনর কুভোয দো
ফোন্তী যোনী
মভোোঃ আনভরুর ইরোভ
োভসুন্নোোয
মভোোঃ ফ রোয যভোন
মভোিোোঃ োনদো মফিভ
মভোোঃ মভো োফ্পয আরী
মভোিোোঃ তোনভনো মফিভ
আফদুর ভোন্নোন
আনভনো মফিভ
মভোোঃ আফদুর মভোতোমরফ
খোমরদো আক্তোয োোন
মভোোঃ শতমুয মোমন
যওন আযো
শ্যোভর কুভোয যেোয
প্রনতভো যেোয
শেদ মোমন
আক্তোয মফিভ
িো ী আব্দুর োন্নোন
নরনেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যনদ
মভোোোঃ োমেযো খোতুন
আব্দুয যোজ্জোে
আনভনো খোতুন
সুমভদৄ নফেো চোেভো
দীনি চোেভো
মভোোঃ ইোোে আরী
নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ ো োোন ভজুভদোয
যওন আখতোয
মভোোঃ মমেন্দোয মভোল্যো
োরুর মফিভ
তদর নফশ্বো
অচ িনো নফশ্বো
মনেফয আরী
আমভনো খোতুন
মভোোঃ রুকুন উিীন
মোনো মফিভ
মভোোঃ নুরুজ্জোভোন ভোতুব্বয
যোনরো মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ যসুর
রনতপো খোনভ
মভোোঃ আন জুর ে
মভোিোোঃ ভন নি ো মফিভ
মভোোঃ লুৎপয যভোন
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আরোউিীন
মযমনো খোতুন
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15/06/1987
20/12/1990
01/01/1987
09/04/1991
15/06/1988
10/11/1987
01/02/1989
15/08/1991
11/10/1988
08/11/1987
07/04/1987
18/11/1987
12/02/1989
01/01/1992
02/07/1988
06/11/1990
25/02/1990
01/01/1989
02/03/1992
18/10/1988
13/07/1988
19/11/1990
11/10/1989
21/10/1987
11/11/1989
07/12/1986
02/01/1993
15/03/1987
01/03/1991
12/12/1991
20/12/1990
11/12/1989
01/07/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57294 নওনযন ীদ
57295 নভঠুন কুভোয যেোয
57296 তোননভো োযবীন
57297 নযন ম যোনত চোেভো
57298 মভোোঃ ইউসুপ আরী
57299 মভোোঃ ইউসুপ আরী
57300 মভোোঃ মভ ফো উিীন
57301 শ্রী নভঠুন কুভোয
57302 ফোদর যেোয
57303 মভোোঃ আর- আনভন
57304 সুভনো খোতুন
57305 আফদুয যনভ
57306 মভোোঃ নোনয উনিন
57307 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
57308 োো োদী খোতুন
57309 মভোোঃ তোনবীয যোেোন
57310 মভোোঃ ভোইনুর ইরোভ
57311 মভোোঃ হুভোেন েনফয
57312 আেনরভো সুরতোনো
57313 মুোম্মদ নভিফোহুর েনযভ
57314 নরটন কুভোয প্রোভোননে
57315 মভোিোোঃ োওেো ইেোিনভন
57316 িনফন্দ চন্দ্র ফনণে
57317 মভোোঃ আবু োননপ খোন ফোবু
57318 আনরেো আক্তোয
57319

োনদুর ইরোভ

57320 যোতুর ফোে
57321 েো ী আমেো আক্তোয
57322 মভোোম্মদ মতৌনপকুয যভোন
57323 মভোোঃ ো এভযোন
57324 পোয োনো েোভোর
57325 রুমফর নভেো
57326 েোভনোীল নফশ্বো

মভোোঃ ীদুল্লো
আযোনেন মনিো
মিোনফন্দ চন্দ্র যেোয
োো যোনী যেোয
মভোোঃ মোযোফ আরী
আমরেো
েোন্দোযো চোেভো
নৄষ্প যোনী চোেভো
মভোোঃ যওন আরী
মফফী খোতুন
মভোোঃ যভ োন আরী
োনদো মফিভ
মভোোঃ আরো উনিন
মভোোোঃ যোনপ ো
শ্রী ফোসু চন্দ্র
শ্রী সুভনত যোনী
নযদো যেোয
ভমনো যোনী যেোয
মভোোঃ আব্দুর ভনতন
োম যো মফিভ
ময োউর ে
োোনোযো মফিভ
যনপকুর ইরোভ
ভভতো মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
মভোিোোঃ নোনিভো মফিভ
মভোোঃ ফদরুর আরভ
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ নদুর ইরোভ
রোেরো মফিভ
মভোোঃ োনপজুর ইরোভ
মভোিোোঃ মযমনো োযবীন
মভোোঃ মিোরোভ যসুর
সুযোইেো মফিভ
মভোোঃ অমভদুর ইরোভ
আমরেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর আউেোর
েননুয আউেোর
মভোস্তপো আমভদ
োনদো আক্তোয
অননর প্রোভোননে
নফনো প্রোভোননে
মভোোঃ আব্দুর োনেভ
মভোিোোঃ ভন নি ো মফিভ
ময চন্দ্র ফনণে
মিৌযী যোনী ফনণে
ভযহুভ মভোস্তপো খোন
আক্তোয ফোনু
আরী আমভদ
মভোননো মফিভ
আব্দুয যভোন
ম োহুযো খোতুন
মৃত ভঈর চন্দ্র ফোে
েনে মযখো ফোে
েো ী মভোোঃ আননছুজ্জোভোন
নযন েো খোনভ
মভোোঃ মিোরোভ যসুর তোলুেদোয
নভম েোভরুন্নোোয
মভোোঃ ো আরভ
নফনফ খনত ো
মভোস্তপো েোভোর
সুনপেো েোভোর
মভোোঃ আব্দুর মভোতোমরফ
পনযদো মফিভ
অভয কৃষ্ণ নফশ্বো
নল্পী নফশ্বো
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18/07/1991
01/10/1987
28/01/1991
17/12/1988
24/06/1989
30/11/1990
28/12/1988
05/01/1991
25/05/1987
12/12/1987
10/01/1990
30/10/1987
05/06/1987
21/06/1989
10/12/1989
09/02/1990
07/01/1988
16/07/1987
11/06/1987
27/10/1992
21/10/1992
27/03/1988
15/11/1987
02/01/1991
01/03/1990
30/11/1992
26/07/1991
24/12/1992
20/11/1987
01/01/1991
01/01/1990
10/12/1987
30/06/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57327 হুভোয়ুন েনফয
57328 আর- ভোমুন যেোয
57329 মভোোঃ ভননয মোমন
57330 মভোোঃ োভসু - জুো
57331 মভোোঃ োো োোন আরী
57332 ইভনতেো ভোবুফ
57333 পোনভ খোন
57334 মভোোঃ োইনের ইরোভ মচৌদৄযী
57335

োনদ সুরতোন

57336 মভোোঃ যনফউর ইরোভ যনফ
57337 মভোোঃ আযভোন মোমন
57338 মভোোঃ িোভছুর হুদো
57339 মভোোম্মদ োইদুয যভোন
57340 মভোোঃ খোনরদ োোন
57341 মভোোম্মদ োইনের ইরোভ
57342 মভোোঃ আোন োফীফ
57343 মভোোঃ মিোরোভ নেফনযেো
57344 মভোোঃ োীন োোন
57345 ন ফ মোমন
57346 োন োনো োন্নোত
57347 আক্তোয উজ্জোভোন
57348 যোেোন খাঁন
57349 মনরনো আক্তোয
57350

োোঙ্গীয আরভ

57351 আরভিীয মোোইন
57352 মফোযোন উনিন
57353 মভোোঃ তনযকুর ইরোভ
57354 মিোী যঞ্জন যেোয
57355 মভোোঃ োনভউর আরভ
57356 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
57357 ভনবুল্লো েোেোয
57358 ভোোবুয আরভ
57359 মভোোঃ আবু নোনেোন

ইেোনিন মভোল্লো
মভোমভনো মফিভ
আোঃ ভনতন যেোয
োমপ ো মফিভ
প লুর েনযভ ভঞো
আমভনো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যনদ
মভোিোোঃ োভসুন নোোয
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
মভোিোোঃ সুনপেো খোতুন
এ. মে. মফনু ীয আমভদ
মফনুয আমভদ
নপমযো খোন
রতো খোতুন
এ. এ. এ. এভ. োনফবুল্লো মচৌদৄযী
মভোিোোঃ োমরো োনফফ
মদমরোেোয মোমন
মযনু ো খোতুন
মভোোঃ নূরুর মভোল্লো
মভোিোোঃ োম দো মফিভ
মৃত. মভোোঃ োোয আরী
োভসুন্নোোয
মৃত. মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
মভোিোোঃ মপোরী মফিভ
মভোোঃ আব্দুর কুদ্দু
রনতপো মফিভ
ভযহুভ োভোনুর োোন
ভোসুদো োোন
মভোোম্মদ আব্দুর আউেোর
যমু ো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োই
মভোিোোঃ নুরুন-নোোয মফিভ
মৃত. মিোরোভ যব্বোনী
োযবীন আক্তোয
মভোোঃ োভসুর ে
যোন েো খোতুন
আমনোেোয মোমন
যোনদো মফিভ
মভোোঃ আযোপ আরী
ম োমফদো খোতুন
েদভ আরী মফোযী
আনভনো খোতুন
ভনউনিন খাঁন
নুরুন্নোোয খাঁন
মভোোঃ নদুল্লো
পোমতভো আক্তোয
মভোেোযভ মোমন
ভোননে োন মফিভ
মোোইন আভদ
আশুযো মফিভ
োভছুর আরভ
োনরভো মফিভ
মভোোঃ ভতমরবুয যভোন
মভোিোোঃ োনরভো মফিভ
মৃতোঃ ননতযোনন্দ যেোয
মপোরী যোনী যেোয
মভোোঃ ভনতেোয যভোন প্রধোন
মভোিোোঃ োনদো মফিভ
মভোোঃ আবুর মোমন
মভোিোোঃ নভনোযো মফিভ
মভোোঃ োআরভ োওরোদোয
ভভতো মফিভ
মৃত. আন জুয যভোন
মযন নো োযবীন
মভোোঃ আবু তোমরফ ভন্ডর
গুমরনুয আেতোয োোন
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14/06/1987
20/11/1988
05/06/1988
18/12/1988
04/01/1990
04/09/1993
05/07/1988
15/02/1988
23/07/1991
17/11/1990
11/12/1992
30/06/1987
21/10/1990
13/07/1988
01/01/1987
15/10/1989
01/06/1988
01/01/1988
10/11/1991
10/07/1992
20/12/1988
27/01/1990
15/04/1990
07/02/1989
01/01/1993
01/05/1992
18/12/1991
01/12/1978
31/12/1989
22/05/1990
30/12/1992
31/12/1988
31/12/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57360 মভোোঃ এোনুর ে
57361 মরোর উদদীন
57362 েনফয মোমন
57363 মভোিোোঃ োনভদো খোতুন
57364 মুোম্মদ োভসুর আমযপীন
57365 োফযীনো তোফোসুভ
57366 মভোোম্মদ আবু োপয
57367 ভোনে ো সুরতোনো ভেনো
57368 মভোোঃ রকুি আরী
57369 মভোোঃ োভ উনিন
57370 মভোোঃ ভোদী োোন
57371 মভোোঃ ইনতেোে আমভদ
57372 মভোোঃ হুভোয়ুন েফীয
57373 মভোোঃ আনকুয যভোন
57374 মভোোঃ আর- আনভন মোমন
57375 মভোোঃ খোেরুর আরভ
57376 মভোোঃ মপোযেোন
57377 মভোোঃ ভোসুভ নফল্লো
57378 মভোোঃ োনফবুয যভোন
57379 োমদুর ইরোভ
57380 ননো ভন্ডর
57381 নভনথরো ইরোভ
57382 পোরুে আবুল্লো
57383 োমফযো আক্তোয ননো
57384 ভোনে োয যভোন
57385 তোনুবো োনযন নোনিি
57386 মভোোঃ মভো োপপয মোমন
57387 োনদেো আপমযো সুভী
57388 মভোোঃ োনেয মোোইন
57389 ংেয েভিেোয
57390 মিোরে ভজুভদোয
57391 মভৌসুভী খোতুন
57392 মভোোঃ যউনেন োদী

মভোোঃ শুকুয মভোল্লো
আনিেো মফিভ
আোঃ যফ মুন্সী
নেরভনত মফিভ
আরী আেফয
মিোরোী মফিভ
মভোোঃ আবু োননপ
মভোিোোঃ মোমনেোযো
োফ উিীন
নোনযন আেতোয
মভোোঃ েনোর আমফদীন
মভমরুন মনিো ম্পো
মভোোম্মদ আবু নোমিয
ভনযেভ আক্তোয
মিোরোভ ভওরো
মনরনো খোতুন
মভোোঃ িেনের আরী
মভোিোোঃ নেোযো মফিভ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
রুপো মফিভ
এ. মে. এভ. নূয মভোোম্মদ
খোনদ ো খোতুন
মভোোঃ আফদুর ওোফ
মভমরুন মনোয
মভোোঃ আভীয উনিন
োম যো মফিভ
মভোোঃ আননসুয যভোন
মভোিোোঃ োননো খোতুন
মভোোঃ প মর ইরোী
মভোিোোঃ মযোমেেো ইরোী
মভোোঃ আমক্কর আরী
আনিেো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোরোভ
মপোরী মফিভ
মভোোঃ আফদুর ভোন্নোন
আেো মফিভ
মভোোঃ োভসুর ে
মভোিোোঃ োনিনো মফিভ
মভোোঃ ভননয উনিন
ইযোত োোন
নভোংশু কুভোয ভন্ডর
োনন্ত ভন্ডর
ভোমরকুর ইরোভ
ভমনোেোযো মফিভ
মৃত মিোরোভ মভোস্তপো েোভোর
পোমতভো খোতুন
মভোোঃ আন জুর ে
োভীভো ে
িপপোয ভোরী
যোনদো মফিভ
ত মুর আরী
নযপো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোরোভ ভন্ডর
ভোমুদো আক্তোয
মভোোম্মদ আরী মখ
ম যোৎস্দো খোতুন
মভোোঃ তোজুর ইরোভ
োন্নোতুর ভোওরো
নোযোেণ চন্দ্র েভিেোয
যোনু ফোরো েভিেোয
নক্ষনতল চন্দ্র ভজুভদোয
নচলু ভজুভদোয
মভোোঃ ভনতেোয যভোন
যনভো খোতুন
এ. এর. এভ আব্দুর ব্বোয োেদোযী
যোনফেো োেদোযী
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25/11/1989
25/10/1989
12/11/1992
31/12/1989
01/01/1992
01/12/1990
01/01/1989
30/11/1990
16/07/1990
01/01/1989
01/03/1990
15/12/1987
12/02/1987
20/09/1990
09/01/1994
05/12/1991
07/06/1988
25/10/1991
06/10/1988
31/07/1992
15/09/1990
01/01/1992
12/05/1989
15/04/1992
04/10/1988
11/04/1991
01/01/1988
10/06/1991
01/08/1989
15/01/1988
05/02/1991
03/07/1991
20/07/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57393 যোমদুর ইরোভ যনে

এ এভ যফ
যোনপেো মফিভ
57394 মভোিোোঃ ম নভন আক্তোয
মভোোঃ আব্দুয যনদ
মভোিোোঃ আেনো খোতুন
57395 মভোোঃ নদ যীপ োনব্বয
মভোোঃ ফোদো নভেো
যওোনোযো মফিভ
57396 মভোোঃ তোেনফয উ োভোদ তোরো মভোোঃ আফদু োভোদ যেোয
তুনন োভোদ
57397 রুমফর মচৌদৄযী
োধন মচৌদৄযী (মৃত)
রোেী মচৌদৄযী
57398 আেযোভ মোমন
োোবুউনিন
মযোমেেো মফিভ
57399 মভোোঃ ো োোন আরী
মভোোঃ ওেোমদ আরী
মভোিোোঃ ম োযো মফিভ
57400 মভোোঃ নো মুর ে
মভোোঃ আবু ফেয নিীে
নূয োোন মফিভ
57401 বু ভনল্লেো
অভর ভনল্লে
সু োতো ভনল্লে
57402 মভোোঃ োইনের ইরোভ
মভোোঃ আন জুর ে
নযন েো খোতুন
57403 অনভত কুভোয যোে
অন ত কুভোয যোে
ততী যোে
57404 মভোোঃ োইনের ইরোভ ভইূঁ েো
মভোোঃ োরুনুয যীদ ভইূঁ েো
মভোোোঃ নখনো মফিভ
57405 মভোোঃ আনযনেয যভোন
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
পনযদো ইেোনভন
57406 মভোোঃ আরোউনিন
মভোৎ োেোনযেো মোমন
মভোোোঃ মনযনো মফিভ
57407
োন্নোতুর মপযমদৌ
মভোোঃ োহ্ োোন
োমরো মফিভ
57408 োহ্ মভোোঃ আমনোেোরুর ইরোভ
োহ্ মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
57409
োনদুর োোন
োভসুজ্জোভোন ফোচ্চু
সুযোইেো খোনভ
57410 মভোোঃ যনেবুর োোন
মভোোঃ মভোোযপ মোমন
মভোিোোঃ মযখো মফিভ
57411 নফ ন মদ ভীয
ধমন চন্দ্রর মদ
মখরো যোনী মদ
57412 মভোোঃ আনতকুয যভোন খোন
মভোোঃ োনযি উনিন খোন
োোনোযো খোনভ
57413 মভোোঃ আ োদুন্নফী যেোয
মভোোঃ ভনতন যেোয
মভোিোোঃ আনজুভোন আযো মফিভ
57414 োরুনোয- যনদ
েোমভ আরী িিোয
োনদো মফিভ
57415 মপযমদৌ আযো তন্বী
যীপ আবু োঈদ
ননযন সুরতোনো
57416 মভোিোোঃ নযক্তো খোতুন
মভোোঃ নূযফক্স
মভোিোোঃ জুমরখো খোতুন
57417 নযনের ইরোভ
লুৎপয যভোন
ননযনো মফিভ
57418 োনেনুজ্জোভোন
মপোতুল্যো যদোয
োমযো ফোনু
57419 উত্তভ চন্দ্র দো
নোযোেন চন্দ্র দো
ভমনোপ্রবো ফোরো দো
57420 মভোোম্মদ ইভোইর
আইয়ুফ আরী
যনপদো মফিভ
57421 মভোোঃ ভনউনিন রস্কয
মভোোঃ খনরলুয যভোন রস্কয
ননযেো মফিভ
57422 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
মভোোঃ ইনি আরী
নোনিি মফিভ
57423 ন নভ যোে
উত্তভ যোে
াঁনড় যোে
57424 মভোোঃ মভোোমিয আরী মপযমদৌ মভোোঃ ভোদোয আরী
মভোোোঃ মুমরভো মফিভ
57425 আবু পওেোন মুোম্মদ ফোেী
আবু নিয আতীে আভদ
খুযীদো আ ভর
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08/04/1987
05/10/1987
01/12/1989
27/11/1993
30/12/1988
01/01/1988
18/09/1989
03/02/1990
04/02/1991
29/11/1991
03/06/1987
05/12/1987
21/10/1988
05/08/1990
05/12/1991
25/05/1987
06/06/1989
20/11/1987
18/10/1990
26/06/1988
04/05/1990
11/03/1987
28/02/1988
28/02/1989
01/10/1990
01/10/1990
08/05/1987
01/03/1988
01/01/1988
13/06/1987
04/09/1987
19/01/1989
01/03/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57426 রুোভনন চোেভো
57427 মভোোঃ ন রুর ইরোভ
57428 মভোোঃ োইনেল্লো োপী
57429 নদ্ধোথ ি চন্দ্র দো
57430 মভোোঃ োনপজুর ইরোভ যেোয
57431 মভোোঃ মভোস্তপো েোভোর
57432 মে. এ. এভ. রুদী োভোন
57433 পেোর আমভদ
57434 মভোিোোঃ োনফফো সুরতোনো
57435 আযোপ উল্লো
57436 মুোম্মদ নো মুর োোন
57437 মভোোঃ আরী োেদোয
57438 উজ্জ্বর ফড়ুেো
57439 োমরহ্ আমভদ
57440 মভোোঃ োনবুয যভোন
57441 মিৌতভ কুভোয ভন্ডর
57442 মভোোঃ োযমব োোন
57443 তোনভনো আক্তোয
57444 লুৎনেন নোোয
57445 মভোোঃ আবু ফেয ননিে
57446 মভোোঃ যোইসুর ইরোভ
57447 মভোোঃ ন েোউর ে
57448 মভোোঃ নফপ্লফ মোমন
57449 ভীয মভোোঃ ভোমুদুন নোনন
57450 োীদুজ্জোভোন
57451 মভোোঃ নযনের ইরোভ
57452 মভোোঃ োইনের ইরোভ
57453

োন্নোতুর মপযমদৌ সুইটি

57454 মভোোঃ যনেনের আরভ
57455 োযনভন আখতোয
57456 মভোোঃ খোেরুর ইরোভ
57457 নো মুন্নোোয
57458 খোেরুর ইরোভ

অননর নফেো চোেভো
অযোন তো চোেভো
মৃতোঃ আব্দু িোরোভ
রোইরী মফিভ
মভোোঃ ভন ফয যভোন
সুনপেো খোতুন
যতন চন্দ্র দো
োরুর যোনী দো
মভোোঃ ইভোভ উনিন যেোয
নূযনোোয মফিভ
মভোোঃ ীফন নভেো
োরুর আক্তোয
মৃত মভোোঃ ওেোনদুজ্জোভোন
মোমভযো খোতুন
মভোোঃ সুরতোন আমভদ
োভীভো আপমযো ো
মভোোঃ মতোপোজ্জর মোমন
যোনদো মফিভ
ভনতউয যভোন
খোনদ ো
ভযহুভ আরোজ্জ মিোরোভ ভওরো
সুরতোনো যোন েো
মভোোঃ মভোখমরছুয যভোন
মভোিোোঃ সুরতোনো যোন েো
শরন ফড়ুেো
ফোনন্ত ফড়ুেো
মভোোঃ নের নভেো
মভোোোঃ ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ আবুর েোরোভ নেদোয
োনচনো মফিভ
ফীমযন্দ্র নোথ ভন্ডর
োরুর ভন্ডর
ভযহুভ োভোনুর োোন
ভোসুদো োভোন
মভোোঃ তোজুর ইরোভ
মনরনো আক্তোয
ভঈনুর মোমন
নো ভো মফিভ
মভোোঃ মোরোেভোন আরী
মভোিোোঃ মভোেমিদো নফনফ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
যোমপ ো ইরোভ
মভোোঃ ইেোকুফ আরী
োভসুন্নোোয মফিভ
মভোোঃ আব্দুর েোউি
মভোিোোঃ নফউটি মফিভ
মভোোঃ ফখনতেোয নুরুর ইরোভ
নফরনে আযো মফিভ
ন রুর ইরোভ
োরভো খোতুন
মভোোঃ ইউনু আরী মখ
মভোিোোঃ রুনফেো খোতুন
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোমরে
োনচনো ন ন্নোত
মৃত মভোোঃ আবু নোিোয
মৃত নুরুন নোোয
মিোরোভ োেোনযেো
নোনিি আখতোয
মভোোম্মদ আরী
মেোননুয মফিভ
মভোোঃ নো মুর ইরোভ
মভোোোঃ োননো মফিভ
আফদুর ফোযী োওরোদোয
ননরু মফিভ
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02/05/1989
14/06/1992
29/07/1987
08/02/1991
25/11/1988
10/10/1989
01/10/1988
01/01/1988
15/12/1991
12/10/1991
18/02/1987
07/04/1988
01/01/1990
20/02/1987
18/08/1991
07/11/1987
01/10/1985
01/01/1990
01/01/1990
30/05/1988
30/12/1990
16/09/1988
12/12/1989
07/01/1991
07/07/1989
17/01/1991
17/09/1990
27/12/1989
19/08/1991
05/04/1987
01/04/1987
03/02/1990
04/07/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57459 যনেবুর োোন
57460 নমৄল েোনন্ত ীর
57461 আফদুল্লো আর ভোমুন
57462 নঈভ উিীন
57463 মভোোঃ ভোম দুর ে
57464 োইনেন নোোয
57465 রুহুর আনভন
57466 ঞ্জে কুভোয যোে
57467 মভোোঃ োেোওেোত মোমন
57468 অমোে যেোয
57469 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
57470 মভোোঃ আব্দুর আউেোর
57471 মভোোঃ আরী োোন
57472 মযোখোনো খোনভ
57473 মভোোঃ নপ আরভ
57474 নদদোয মোমন
57475 মভোোঃ োনদুর ইরোভ
57476 মভোোঃ অমদুজ্জোন
57477 এ. এভ. আব্দুয যউপ
57478 পনেয মভোোম্মদ আনপ
57479 এ. ম ড. এভ. োরো উনিন
57480 সুভন োওরোদোয
57481 ভোোবুবুয যভোন
57482 নপকুর ইরোভ
57483 মভোোঃ আোন োনফফ
57484 মভোোঃ ীদুল্লো
57485 মভোোঃ ভোমুনুয যনদ
57486 যফীন্দ্রনোথ প্রোভোননে
57487 মভোোঃ োনযেোয েনফয
57488 মভোোঃ আর োমযোেোয হৃদে
57489 মভোোঃ ফদরুদ আরভ
57490 আনযনেয যভোন
57491 ভীয ভভতো ম ী

মভোোঃ োমফদ আরী
পন রোতুন মনিো
েোনত্তিে চন্দ্র ীর
নভনতী যোনী ীর
মভোোঃ নিনিে
মৃতোঃ ভভতো মফিভ
আভদ নূয
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ভনসুয আরী মখ
পোমতভো মফিভ
মভোোঃ োইনের ইরোভ খোন
মদমরোেোযো মফিভ
ভমন্ত োয যভোন আেন্দ
মযোমেেো মফিভ
ভোননে চন্দ্র যোে
অননভো যোনী
যনপকুর ইরোভ
িনেনো খোতুন
সুময চন্দ্র যেোয
খুেী যোনী যেোয
মভোোঃ আব্দুয যনভ
আনভনো মফিভ
মভোোঃ আযোপ মোমন
মভোিোোঃ োরুর আেতোয
মভোোঃ আপ োর মোমন
মভোিোোঃ ীফন নোোয
মভোোঃ আরী ময ো খোন
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আোঃ িোত্তোয
মভোিোোঃ মপোরী নফনফ
মভোোঃ আন
ভোনপেো
মভোোঃ ন রুর ইরোভ মখ
সুনপেো আক্তোয
এভ.এভ.এ.কুদ্দু
যনভো মফিভ
এ.এভ. আব্দুর ফোযী
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
পনেয আফদুি িোমদে
মভোোম্মৎ আক্তোয খোনভ
মভোোম্মদ নভয মোমন োমটোেোযে
োভছুন নোোয
রো োওরোদোয
নভনু যোনী োওরোদোয
মভোোঃ এভযোন
োনিনো মফিভ
মভোোঃ োভছুর ে মখ
ভমনোেোযো মফিভ
মৃত আব্বোি আরী
মভোিোোঃ োনিনো ফোনু
মভোোঃ আবুর খোমেয মফন্ডোয
োভসুন্নোোয
মভোোঃ আব্দু োরোভ
মভোিোোঃ ভোম দো মফিভ
ব্রম ন্দ্রনোথ প্রোভোননে
নভননত যোনী প্রোভোননে
মভোোঃ আতোবুনিন
মভোোোঃ মমরনো মফিভ
মভোোঃ ভোবুবুয যভোন
মভওেো মফিভ
মভোোঃ োমদুয যভোন
মভোিোোঃ ম োমফদো খোতুন
আফদুর েোনদয
আভো খোতুন
ভীয মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
োমেযো মফিভ
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23/09/1987
15/07/1990
01/11/1987
01/12/1990
06/08/1990
24/05/1990
28/11/1988
03/05/1987
01/02/1991
16/09/1988
15/10/1988
12/01/1989
26/01/1990
13/02/1987
15/01/1990
08/04/1992
01/05/1991
01/10/1988
31/12/1987
01/10/1988
15/11/1987
08/07/1988
20/12/1988
01/03/1987
16/08/1988
25/12/1993
01/09/1987
25/02/1989
20/04/1989
01/01/1988
10/09/1987
01/01/1988
21/09/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57492 মভোোঃ ীদুল্লো নরভন
57493 হুয-ই- োন্নোত মচৌদৄযী
57494 িোমনোেোয
57495 পোনযতো পোঈ ো
57496 মভোোঃ ভঈন উনিন
57497 োভীভ আেযোভ
57498 উভো যোনী োো
57499 মভোোঃ ইভযোন মোমন
57500 মভোোঃ মযোন উনিন মযোভোন
57501 আোনুজ্জোভোন
57502 মভোোঃ ভোইদুর ইরোভ
57503 মভোোঃ োঈদ োোন
57504 পনযদো ইেোনভন
57505 আব্দু িোরোভ
57506 ভননযো খোনভ
57507 অনবন ত বট্টোচোর্য্ি
57508 োথ ি োযনথ মোিোয
57509 প্রদী কুভোয নফশ্বো
57510 এ. এভ. নোন জুয যভোন
57511 তোী রীনো
57512 মভোোঃ ভোোবুয যভোন
57513 মভোিোোঃ নোনফরো মপযমদৌ
57514 মভোোঃ নো মুর ইরোভ
57515 প্লোফনী যোে
57516 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
57517 ময োউর েনযভ
57518 োভীভ মোমন
57519 মভোোঃ আনপ ইভনতেো
57520 োনযেোয আর ভোমুদ
57521 মভোোঃ োনদুর ইরোভ
57522 নেফনযেো ভঈদ েভর
57523 মভোিোোঃ মভৌনভতো োযবীন
57524 এভ. এ. আ োরুর ইরোভ

মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
মভোিোোঃ রইলুন্নোোয
আব্দুর মভোনোপ মচৌদৄযী
নযন েো খোতুন
এনফ ভোন্নোন
িোমরো
মভোোঃ োনভভ ো
খোমরদো আক্তোয
আফদুয যনভ
ভমনোেোযো মফিভ
আক্তোযউজ্জোভোন
নুরুন্নোোয মফিভ
প্রদী কুভোয োো
ননভতো যোনী োো
আবু োময যেোয
ভভতো মফিভ
মভোোঃ মফরোমেত মোমন
নদরোযো মফিভ
মভোোঃ ওেোনদুজ্জোভোন
মভোিোোঃ মিোর মচোযো
মভোোঃ আব্দু োভোদ
মযপোরী মফিভ
মভোোঃ চাঁন্দোরী ভন্ডর
েনফ নফনফ
মভোোঃ োইনের ইরোভ
মোমন আযো মফিভ
আয আরী
আন্নো মফিভ
মভোোঃ মভোপোজ্জর মোমন খোন
ঝযনো খোনভ
দেোর নয বট্টোচোর্য্ি
ফন্দনো চক্রফতী
ভোননে চন্দ্র মোিোয
ঝণ িো মোিোয
নিনযন্দ্র নোথ িেোরী
েনণেো যোনী নফশ্বো
এ.এভ. আন জুয যভোন
নো ভো মফিভ
মৃত মভোপোমজ্জর মোমন
নোযীন আক্তোয
মৃত আবু োননপ
মভোিোোঃ ভেছুদো মফিভ
মভোোঃ মভোেোমজ্জভ মোমন
মভোিোোঃ ম িনভন আযো
মভোোঃ নোমেফ আরী
নোনিভো আক্তোয
নফধোন চন্দ্র যোে
েল্যোনী যোে
মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন
োভসুন্নোোয
আমনোেোয মোমন
আমনোেোযো মফিভ
আবুর েোমভ নভঞো
োমরো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর রনতপ
মভোিোোঃ আমযপো খোতুন
মভোোঃ আরতোপ মোমন
োননো ইেোনভন
মভোোঃ নফীফেি্ যদোয
ভোসুদো মফিভ
মভোোম্মদ আরী
নদররুফো মচৌদৄযী
মভোোঃ ভেবুর মোমন
মভোিোোঃ মযোনো োযবীন
মভোোঃ আক্কোি আরী
মভোিোোঃ ভন নি ো খোতুন
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10/01/1987
25/01/1987
05/05/2016
18/12/1992
01/01/2016
31/12/1991
31/12/1987
15/04/1990
05/05/1990
09/01/1990
21/01/1987
05/10/1990
08/10/1991
13/03/1989
25/10/1986
14/09/1987
29/12/1987
15/04/1988
27/03/1989
06/10/1987
01/03/1988
30/11/1992
01/01/1989
05/03/1989
08/04/1989
05/11/1988
05/01/1987
01/07/1987
27/01/1993
31/01/1985
02/01/1988
11/11/1989
25/10/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57525 েোভরুর োোন
57526 নযতো আমযনপন
57527 মভোোঃ নুরুর ইরোভ
57528 োধন ফোেচী
57529 মভোোঃ ভোইদুর ইরোভ
57530 মুকুর চন্দ্র যোে
57531 মভোোঃ খনরর উনিন
57532 মভোোঃ আব্দু োরোভ
57533 োম দ ভোমুদ
57534 ম্রোট মোমন খোন
57535 মভোোঃ উজ্জ্বর আরী
57536 পোয োনো আক্তোয
57537 মভোোঃ যোমদুর ইরোভ
57538

োন্নোতুর মপযমদৌ

57539 মভোিোোঃ মভৌসুভী আক্তোয
57540 ইযোত োোন
57541 োম্মী আরভ নর ো
57542 মভোোঃ োরুন-অয-যনদ
57543 মভোিোোঃ োভীভো সুরতোনো
57544 মভোোঃ আন জুর ে মখোেন
57545 আপযীন োোন
57546 মভোোঃ নদদোরুর ইরোভ
57547 সুভোইেো আক্তোয
57548 রুভন ম্রং
57549 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ইব্রোীভ
57550 মভোোঃ আবুোইদ
57551 মভোোঃ যভত আরী
57552 মভোোঃ মোমর যোনো
57553 মভোোঃ আনযনের ইরোভ
57554 পেোর আমভদ
57555 মোমর যোনো
57556 নফশ্বন ৎ ভন্ডর
57557 মভোোম্মদ যনপকুর ইরোভ

আবুর ভনসুয মরোর
েোভরুন মরোর
আবুর ভনসুয মরোর
েোভরুন মরোর
োভসুর আরভ
আমভনো মফিভ
মৃন্মে ফোেচী
ধরী ফোেচী
মভোোঃ মভোেোমজ্জভ মোমন
মভোিোোঃ োমেদো খোতুন
মোনভনী েোন্ত যোে
নভনু যোনী যোে
আব্দুর োনভদ
োোনোযো মফিভ
মৃত আব্দুর আন
মভোিোোঃ োমযো মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
োনো োযবীন
মভোোম্মদ আরী খোন
মযো ী খোনভ
মভোোঃ রোমে আরী
মভোিোোঃ আনজুেোযো মফিভ
প লুর ে খোন
মপযমদৌী মফিভ
মভোোঃ আফদুর রনতপ োওরোদোয
মভোোোঃ যোনদো মফিভ
মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
নভনোযো মফিভ
মভোোঃ ইনোন আরী
মভোিোোঃ আভো মফিভ
মভোোঃ ইউনু
োভসুন নোোয
ো আরভ
রোবরী আরভ
মভোোঃ মভোোযপ মোমন
মভোিোোঃ মপোেোযো মফিভ
মভোোঃ ন েোউনিন তোলুেদোয
আউনরেো মফিভ
মভোোঃ িোমেদুর ে
পোনতভো মফিভ
মভোোঃ োভছুর আমযনপন
পেজুমন্নিো আক্তোয
মভোোঃ আবুর েোরোভ
সুনপেো খোতুন
মভোোঃ মু োপপোয মোমন
বুরবুর আক্তোয
উখ্যোই ভোযভো
ম্যোিডোনরনো ম্রং
মৃত মোযোফ মোমন
মভোিোোঃ ঝণ িো খোতুন
মভোোঃ নোনয উনিন যেোয
আমেভো মফিভ
আোঃ োনরভ নফশ্বো
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আরী নভেো
মভোোোঃ োনপেো খোতুন
মভোোঃ ভন বুয যভোন
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আবু তোময
রুনপেো তোময
মৃত তজুভনিন
বুযো মফিভ
অনোনদ ভন্ডর
তোযোভনন ভন্ডর
আব্দু োত্তোয
ভয়ুযী মফিভ
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01/03/1988
01/06/1987
01/10/1990
02/02/1988
01/05/1988
07/10/1988
19/04/1987
15/06/1989
23/07/1989
24/11/1990
12/10/1987
10/10/1989
01/01/1989
26/12/1988
12/12/1989
25/12/1992
17/10/1989
12/11/1991
02/01/1987
01/12/1987
31/01/1992
30/12/1990
05/01/1992
12/10/1989
31/03/1989
25/07/1987
11/06/1987
22/11/1988
01/01/1992
22/11/1991
31/12/1989
06/09/1988
02/02/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57558 এ. এ. এভ. যোনেবুর মোমন
57559 মভোোম্মদ নুরুজ্জোভোন নভেো
57560 মভোোম্মদ পেজুর ইরোভ
57561 মভোোঃ মভমদী োোন
57562 মভোোঃ যোজু নভেো
57563 মভোোঃ নূময আ ভ মপযমদৌ
57564 মভোোঃ আব্দুয যনদ
57565 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
57566 মভোোঃ খোমরকুজ্জোভোন
57567 মভোোঃ যভ োন আরী
57568 োনভভ আেতোয ফোবু
57569 ন ন্নোত আযো
57570 মভোোঃ পোরুে মোমন
57571 মভোোঃ নুযনফী
57572 মভোোোঃ ভননযো সুরতোনো
57573 জুরনপেোয আরী
57574 োযনভন আক্তোয রূো
57575 মভোিোোঃ খোমরদো আক্তোয
57576 মভোোঃ আেতোয আোন
57577 ননলুপো ইেোনভন ননো
57578 মভোোঃ ওেত মোমন
57579 মভোোঃ ইভযোন হুোইন
57580 আপোনো গুর োয
57581 মভোোঃ নফপ্লফ মোমন
57582 মভোোঃ যনদুর ইরোভ
57583 মখ মুোম্মদ বুরুর ইভোভ
57584 খোমরদো আক্তোয
57585 মভোোঃ যোন ফ মোমন
57586 পোয োনো ইরোভ
57587 নপমযোজুর ে
57588 নেমোযী মভোন মদ
57589 মভোোঃ ইভযোন মখ
57590 মযমফেো সুরতোনো

মৃত মনিকুয যভোন
পোমতভো যভোন
মভোোম্মদ মভোেমিদ আরী
নুরুন নোোয মফিভ
মভোোঃ ভনপজুর ইরোভ
মপযমদৌী োভোন
মভোোঃ আব্দুর োন্নোন
মভোিোোঃ যোনদো মফিভ
মভোোঃ মিোরোেভোন আরী
মপোরী
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
মভোিোোঃ োযবীন আক্তোযো
মভোোঃ আব্দু মিোফোন
যনভো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনেভ
ভমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ প লুর ে
যনভরো খোতুন
মভোোঃ আেফয আরী
মভোিোোঃ যমভ ো খোতুন
মভোোঃ ওেত আরী
মভোমিদো মফিভ
এভ. এ. নরর
োোনো মফিভ
মভোোঃ মভো োফ্পয মোমন
মভোিোোঃ যোম দো খোতুন
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
নুয মনোয
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
মভোোোঃ যন নো োযবীন
মভোোঃ োপয আমভদ
তোমযো মফিভ
মভোোঃ আক্কো আরী
মফফী আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
নযন েো মফিভ
মভোোঃ ভেবুর মোমন
মভোিোোঃ োননো মফিভ
মভোোঃ নুয মোমন
যভন আযো
মভোোঃ আক্কো আরী
উম রো মফিভ
মভোোঃ নে োমের ে
ম নভন নোোয
মভোোঃ আননসুয যভোন
আখতোরুননোোয
মভোোঃ মুিো েনযভ
মপযমদৌী খোতুন
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
মভোিোোঃ নযপো খোতুন
মুোম্মদ ইভোভ উনিন
রোইরো আনজুভোন আযো মফিভ
মভোোঃ আফদুয যউপ
আমভরো মফিভ
মভোোঃ আবুর মোমন্
োননো মোমন
মভোোঃাোঃ ন রুর ইরোভ
পনযদো ইরোভ
মৃত এফোদুর ে
যোনতেো মফিভ
নযভর চন্দ্র মদ
মযখো যোনী মদ
মভোোঃ আব্দুর ওেোনদ মখ
ম োমফদো মফিভ
আ োোয আরী
োনিনো মফিভ
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11/07/1989
15/12/1987
29/11/1988
25/05/1989
10/07/1988
18/07/1987
10/10/1987
03/01/1988
10/10/1989
18/04/1989
30/12/1989
03/12/1989
05/06/1987
11/04/1990
09/02/1993
15/11/1988
25/04/1988
18/10/1989
10/01/1991
16/09/1990
03/02/1988
01/10/1991
30/05/1987
15/09/1988
20/03/1988
01/12/1991
03/06/1987
09/09/1987
31/12/1991
31/12/1991
20/02/1988
28/12/1990
07/05/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57591 নযভর চন্দ্র যোে
57592 নপউর আরভ
57593 তোননভযো খন্দেোয
57594 তোভীনো ে
57595 শ্যোভর চন্দ্র
57596 ফোসুমদফ শফদ্য
57597 মভোোঃ োমদ উনিন
57598 মভোোম্মৎ পোযোনো ইেোনভন
57599 মভোোঃ আনভনুয ইরোভ
57600 মুননরুর ইরোভ
57601 মভোোঃ আরভিীয মোোইন
57602 মভোিোোঃ োন েো আপনযন
57603 োফনযনো আপনযন
57604 মভোোঃ োোনুয যভোন যেোয
57605 মভোোঃ আব্দুর রনতপ
57606 মভোোঃ ভোসুদোয যভোন
57607 মভোিোোঃ মভনযনো আখতোয
57608 মভোোঃ আইয়ুফ আরী
57609 খন্দেোয েোভরুন্নোোয
57610 মভোোঃ োনোউর ইরোভ
57611 মভোোঃ আননছুয যভোন
57612 রুনো ইেোনভন
57613 মভোোঃ ভনউয যভোন
57614 মভোোঃ ভোসুভ ভইূঁ েো
57615 ননভে ফভিন
57616 সুভী আক্তোয
57617

নয উনিন মভোোম্মদ ফোফয

57618 খন্দেোয নভ উনিন
57619 উত্তভ কুভোয ম োল
57620 তোযোন্নো োন্নোত
57621 যোমদুজ্জোভোন
57622 মভোিোোঃ পোনভদো আেতোয
57623 নভল্টন কুভোয মদ

যোম ন্দ্র নোথ যোে
নভনতী যোনী যোে
মৃত নোনয উনিন
োমযো ফোনু
খোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
রনতপো আ োদ
েো ী প লুর ে
োনদো ে
নপ্রেনোথ চন্দ্র
দুরোরী যোনী
ননভির কুভোয শফদ্য
িীতো যোনী শফদ্য
মভোোঃ োভসুর আরভ
মখোযমদো মফিভ
মভোোম্মদ ননিকুয যভোন
মভোোম্মৎ নোনিভো ইেোনভন
মৃত ইনিোয আরী
মভোিোোঃ এ. োই ো মফিভ
োমন আর
মযন েো
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
মভোোম্মৎ তোম য মনিো
মৃত োভসুজ্জোভোন যেোয
মভোিোোঃ মভোমিদো মফিভ
মভোোঃ ইনরেো মখ
ভন নি ো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনভদ যেোয
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ হুভোয়ুন েনফয
মভোিোোঃ অনফযন খোতুন
মভোোঃ খনরলুয যভোন
মভোিোোঃ মভোেমিদো খোতুন
মভোোঃ আরভিীয মোমন
মভোিোোঃ মমরনো আখতোয
মভোোঃ আব্দুর রনতপ
মভোিোোঃ নূয োোন
খন্দেোয মভোোযপ মোমন
আরনো মোমন
মভোোঃ আব্দুর েনযভ খোন
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
প লুর ে
মখোমদ ো মফিভ
মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন নফশ্বো
েোভরুন্নোোয মফিভ
মখোযমদ আরভ
ভোনে ো খোতুন
ডো. ো োোন ভইূঁ েো
মভোিোোঃ োনপেো মফিভ
মভন্ত কুভোয ফভিন
যোধো যোনী যোে
মভোোঃ মোনোভউনিন
োম যো মফিভ
মৃত. মভোোঃ নযোজুর ে
মৃত. োভশুন নোোয
খন্দেোয ননিকুয যভোন
নভম মপযমদৌন
ননয কুভোয ম োল
দূিোি যোনী ম োল
আবুর খোমেয মুোম্মদ আননসুয যভোন
খোন
ননযনদনরর
সুরতোনো
মৃত.
উনিন
মখোমদ ো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয িনেয
মভোিোোঃ মযোমেেো মফিভ
শ্রী দুরোর চন্দ্র মদ
িীতো যোনী মদ
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23/11/1988
10/01/1990
30/11/1987
15/11/1988
05/09/1987
26/10/1987
01/01/1991
12/06/1989
31/12/1987
15/01/1990
01/02/1986
28/01/1988
03/12/1990
01/07/1987
31/07/1988
25/04/1988
01/01/1989
01/01/1988
05/11/1989
10/10/1987
20/12/1988
12/08/1987
31/12/1987
05/05/1989
16/07/1989
20/09/1990
17/05/1987
25/09/1990
16/02/1988
04/01/1990
01/01/1990
15/03/1990
15/11/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57624 এমতোমুর ে নোনবদ
57625 মভোোঃ প লুর েনযভ
57626 মভোোঃ ফোদর
57627 সুরতোন ভোমুদ
57628 নূযোত োোন
57629 মভোোঃ নযন নভেো
57630 মভোোঃ ময োউর েনযভ
57631 এ,এ,এভ ভঞ্জুরুর োোন
57632 মভোোঃ ওভয আরী
57633 ভোমনো আক্তোয
57634 পোযোনো োযভীন
57635 ইউসুমপয যভোন আনযপ
57636 ভোসুদ মোোইন
57637 নোনদ োোন
57638 োহ্ মভোোঃ মযপোজুর ইরোভ
57639 মখ আোদুজ্জোভোন
57640 যোমফেো আক্তোয
57641 মুোঃ আবু ইউছু
57642 মভোোঃ োীন উিীন ভইূঁ েো
57643 মভোোঃ ভনজুরুর ইরোভ
57644 মভোোঃ ভোমযকুর ে
57645 মভোোঃ আবু োননপ
57646 মভোোঃ নো মুর মোমন
57647 উমম্ম রুভোনো আপমযো
57648 মভোিোোঃ তোমযো খোতুন
57649 নদনোশ্রী নফশ্বো
57650

োেদুয যভোন

57651 মভোোঃ হুরুর ে
57652 মযভো খোতুন
57653 মভোোঃ ওেত মোমন মচৌদৄযী
57654 মভোোঃ নয যোেোন
57655 আযোনের ে
57656 মভোোঃ মরোর উিীন

আ োোরুর ে
যোন েো আখতোয োযবীন
মভোোঃ পোরুে
োযবীন আখতোয
মভোোঃ পন উনিন
োননো
মভোোঃ মনরভ মোমন
মভোিোোঃ খোনদ ো খোতুন
মৃত. আেফয মোমন
ওেত আযো মফিভ
মভোোঃ আয়ুফ মোমন
সুনেো মফিভ
মভোোঃ নদুর ইরোভ
যোনদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনরভ
আনম্বেো আক্তোয
মভোোঃ মভোোযপ মোমন খোন
মভোিোোঃ মপোরী খোতুন
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
আঞ্জুভোন আযো
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
যওন
মভোোঃ খুযনদ আরভ োওরোদোয
যনভো মফিভ
আব্দুর ভোন্নোন মৃধো
োনদো মফিভ
যইি উনিন
নূযোনী মফিভ
োহ্ মভো: ওভোন আরী স্বণ িেোয
মফিভ যওন আযো
মখ আব্দুয যফ
আন ভন মনিো
আব্দুয যনভ খন্দেোয
যোনু মফিভ
আব্দুর ে
োনযিো খোতুন
মভোোঃ ো োোন ভইূঁ েো
ম োনোযো মফিভ
মভোোঃ আনভরুর ইরোভ
েনফতো ইরোভ
মভোোঃ ভেমরচুয যভোন
মভোিোোঃ ভমেপো খোতুন
মভোোঃ আব্দু িোভোদ
মমরনো খোতুন
মৃত. ন রুর ইরোভ
মভোিোোঃ মপোরী খোতুন
মভোোঃ যনভ উনিন যেোয
মভোিোোঃ েোভরুন নোোয
মভোোঃ নওমদ আরী মভোল্লো
মভোিোোঃ তোিনরভো
নদরী নফশ্বো
নভনো যোনী ভন্ডর
ফ লুয যভোন
েল্পনো মফিভ
মভোোঃ নযেো উনিন
মভোিোোঃ ম োনো মফিভ
ছুন্নত আরী
নযন েো খোতুন
মৃত. েনুর আমফদীন মচৌদৄযী
যোন েো সুরতোনো
মভোোঃ আনিোয আরী
মভোিোোঃ হুযো মফিভ
ভোমুদুর ে
মযোেোনো মফিভ
মভোোঃ মযত আরী
মযমনো
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30/12/1991
12/12/1988
15/02/1990
07/07/1989
01/06/1992
15/10/1988
05/02/1989
23/10/1988
21/06/1987
07/09/1991
20/06/1987
17/07/1989
10/03/1990
24/01/1992
31/12/1983
01/02/1988
12/08/1991
02/03/1987
01/12/1988
10/12/1990
09/05/1988
05/02/1988
01/10/1990
21/05/1989
31/12/1987
31/12/1991
01/02/1992
24/08/1989
07/09/1987
16/02/1989
31/12/1991
12/07/1988
12/10/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57657 মভোোঃ ময ওেোনুর ইরোভ
57658 োোনুজ্জোভোন
57659 মৃনোর অনধেোযী
57660 মভোোঃ নফীয উিীন
57661 দুরোর ভদৄ
57662 অননে িোইন
57663 োভছুর ে
57664 আমভদ োেী
57665 আর-ভোমুদ
57666 উমম্ম োনফফো
57667 এ,এভ পখরুর োোন
57668 মভোোঃ আব্দুর ওোফ ভন্ডর
57669 োভসুন নোোয
57670 মভোোঃ োমযোেোয োোন
57671 মভোোঃ মনিোয উনিন
57672 মন্সোীল মবৌনভে
57673 আরফোট ি োরদোয
57674 মভোোঃ োনেয মোমন
57675 মভোোঃ আব্দু োরোভ
57676 তোনভনো আক্তোযী ম োনো
57677 নোনফো নফনমত ভনজুয
57678 মভোোঃ মভমদী োোন
57679 মভোোঃ ইস্রোনপর মোমন
57680 আনভরুর ইরোভ
57681 পখরুর আরভ
57682 মভোোম্মদ যনপকুর ইরোভ
57683 সুভন ফননে
57684 আোদুল্লো
57685 আনযনের ইরোভ
57686 মভোোঃ োোদোৎ মোমন
57687 নচন্মে নফশ্বো
57688 মিৌযোঙ্গ কুভোয মদ
57689 খোন ভোোনেজুয যভোন

মভোোঃ ভেছুদুর আরভ
নুযনোোয মফিভ
আবু ফক্কোয মভোল্যো
নো মুন্নোোয
ফরযোভ অনধেোযী
মোমনেো অনধেোযী
মভোোঃ খনফয উনিন
মভোিোোঃ রনিপো খোতুন
ধীমযন্দ্র ভদৄ
ভনত
নদরী কুভোয িোইন
িীতো িোইন
মভোোঃ নপমযো োয যভোন
নোনযন মফিভ
গুর আমভদ
োমদো আক্তোয আনপনন্দ
আবু মভোোম্মদ োননপ
মভোোোঃ যোনদো মফিভ
মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
মভোোোঃ খোমরদো মফিভ
মভোোঃ যোপ উনিন
শেদো যোমফেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যনদ ভন্ডর
ভনযেভ খোতুন
মভোোঃ নুরুর ে
ম োযো ে
মভোোঃ আব্দুর খোমরদ
মভোোোঃ োমভনো মফিভ
মভোোঃ সুরতোন আমভদ
যনভো খোতুন
োযোন চন্দ্র মবৌনভে
েো যোনী মবৌনভে
নভন োরদোয
সুরতো োরদোয
মভোোঃ পনযদ উনিন
েনফ মফিভ
মভোোঃ োনদুয যভোন
ম োনো খোতুন
মভোোঃ রুস্তভ প্রভোননে
মোনোফোন মফিভ
ভনজুয মভোমিদ োঠোন
মভময ননিোয
মভোোঃ সুরুজ্জোভোন
চোম্পো মফিভ
মভোোঃ ইব্রোনভ মোমন
মভোিোোঃ গুমরনুয নফনফ
আিোদুজ্জোভোন
েননুয আক্তোয
মভোোঃ প লুর ে
মভোোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
মৃত. আনিোয উনিন মভোল্লো
আমনোেোযো খোতুন
েোনরদ ফননে
নভনো ফননে
পে োর প্রোভোননে
আরপো মফিভ
য ফ মখ
ভমনোযো মফিভ
মভোোঃ আবুর মোমন
মভোিোোঃ েনফ নভ োি
নমযন্দ্র নোথ নফশ্বো
ইরো যোনী নফশ্বো
মিোনফন্দ চন্দ্র মদ
েল্পনো যোনী মদ
খোন নুরুজ্জোভোন
ভন নি ো োভোন
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10/10/1987
10/09/1991
20/11/1990
25/06/1987
10/08/1987
02/02/1989
05/06/1989
05/01/1987
01/01/1989
07/12/1992
20/12/1988
30/01/1989
21/07/1988
15/10/1987
01/02/1990
01/06/1991
05/08/1989
01/03/1990
28/12/1987
10/10/1993
15/10/1990
03/05/1987
12/04/1988
15/12/1987
29/09/1987
05/01/1992
06/12/1984
18/10/1990
27/10/1990
17/03/1989
01/08/1988
01/01/1989
1/26/0001

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57690 মভোোঃ ভো োরুর ইরোভ
57691 েোভরুর োোন সুভন
57692 মভোোঃ নো মুর ে
57693 রো কুভোয মৃধো
57694 যোজু আমভদ
57695 মভোোঃ মনরভ ময ো
57696 মভোোঃ ো আরভ
57697 মুোম্মদ ভনজুরুর ইরোভ
57698 মুোম্মদ োপয আরী খোন
57699 মভোোঃ আরোর উনিন
57700 মভোোঃ নুরুন্নফী
ূঁ ো নূয
57701 মভোোঃ নো মুর োোন ভঞ
57702 নন্টু ফোরো
57703 অনত নফশ্বো
57704 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
57705 নভতো যোে
57706 এেযোমুর ে
57707 খোঃ মতৌনপে আমভদ
57708 মভোোঃ আবু ফেয ননিে
57709 মভোোঃ এভদোদুর ে
57710 উমম্ম োনন মুক্তো
57711 ভমনোেোযো আক্তোয ভনন
57712 মভোোঃ এনোমুর ে
57713 মভোোঃ আর আনভন
57714 আীল কুভোয োর
57715 এ,মে,এভ ভোন দুয যভোন
57716 ভোননংেয ভন্ডর
57717 ন ফ কুভোয ভোরোেোয
57718 েোনতিে ভজুভদোয
57719 মভোোঃ আব্দুল্লো-আর-পোরুে
57720 নভনরন সুরতোনো
57721 মভোোঃ োভসুনিন
57722 ভহুেো খোতুন

মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
নোনিভো আক্তোয
মভোোঃ আব্দু মিোফোন
োম যো খোতুন
মভোোঃ মুনসুয আরী
মভোিোোঃ নোনিভো খোতুন
দুরোর চন্দ্র মৃধো
সুরতো যোনী মৃধো
মভোোঃ োনফবুয যভোন
মরবু ো খোতুন
মভোোঃ আব্দু োভোদ
ননলুপো ইেোভীন
মভোোঃ আবুর োমভ
মভোোোঃ আনভনো
সুরতোন আভদ
োরভো মফিভ
মভোোঃ মুনরভ খোন
মভোিোোঃ ীফন মনিো
মভোোঃ ভেবুর মোমন
োনিনো খোতৃান
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
োরভো খোতুন
ূঁ ো
মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ ভঞ
নো ভো মফিভ
তী ফোরো
যোভনন ফোরো
ম যনতল চন্দ্র নফশ্বো
ফকুর যোনী নফশ্বো
মভোোঃ আবু ইউসুপ
মভোিোোঃ রুনফেো খোতুন
ফোফলু কুভোয যোে
অিনো যোে
আফদু শুক্কুয
আমনোেোযো মফিভ
খোঃ আব্দুর েনযভ
যোনপেো আক্তোয
মভোোঃ আব্দু োত্তোয
োনরভো আক্তোয
মৃত. মভোোঃ প র ে
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ভমনোেোয মোমন
নোনযন মফিভ
মভোোঃ মভোস্তপো েোভোর
োমরো মফিভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
নুয োোন মফিভ
শ্রী নৃমন্দ্র চন্দ্র োর
তুরী যোনী োর
এ,মে,এভ ননিকুয যভোন
যোনদো ইেোনভন
ননযঞ্জর ভন্ডর
মোবো যোনী ভন্ডর
যমন্দ্র ভোরোেোয
প্রনবতো যোনী ভোরোেোয
মৃত. ননী মিোোর ভজুভদোয
যোনী ফোরো ভজুভদোয
মভোোঃ আরতোপ মোমন
মভোিোোঃ যোন েো মফিভ
মভোোঃ োভসুজ্জোভোন
ভোনজুভো খোতুন
তোজুর ইরোভ
োয খোতুন
মৃত. আ োন উনিন ভন্ডর
মভোিোোঃ ভভতো মফিভ
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03/06/1989
02/03/1986
11/11/1987
20/10/1990
20/12/1985
22/12/1988
01/07/1987
01/01/1991
10/01/1989
05/10/1987
25/12/1989
15/09/1987
31/07/1987
20/02/1987
15/08/1987
20/10/1987
05/01/1991
05/07/1991
01/03/1988
12/10/1987
12/03/1987
17/07/1988
02/02/1988
05/10/1990
24/10/1987
28/09/1987
21/06/1988
08/10/1987
30/01/1990
04/02/1989
01/01/1990
27/07/1989
10/09/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57723 পোনভদো োযবীন
57724 মভোোঃ ভোনেজুয যভোন
57725 প্রকৃনত যেোয
57726 মোমণেোযো
57727 মোননেো মোমন নন
57728 নুরুন নোোয মেনভ
57729 মভোস্তোে মোমন
57730 আপমযো ো োযবীন
57731 মভোোঃ যীপ মোমন
57732 মভোোঃ রুহুর আভীন
57733 েোভরুর ইরোভ
57734 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন-আর-পোরুে
57735 আমনোেোয োমদ
57736 মভোোঃ োনদ ময ো
57737 মভোোঃ আব্দুল্লো আর নভ োন
57738 নরন আক্তোয
57739 োনভযো ইরোভ
57740 আব্দুয যনভ
57741 নফপ্রন ৎ োর
57742 নউরী আক্তোয
57743 জুফোমেয আরপ-ই-োনন
57744 মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
57745 এ,এ,এভ ভোনে ইরোী
57746 মভোোঃ উজ্জ্বর মখ
57747 মনোভোন
57748 মভোোঃ তোনবীয মচৌদৄযী
57749 মপযমদৌ ইফমন যনভ
57750 মভোোঃ মভমদী োোন নভতুর
57751 মভোোঃ োভসুর আরভ
57752 মভোোঃ ইভোভ মোোইন
57753 অনরট কুভোয োো
57754 মভোোঃ খোনরদ োোন
57755 মভোোঃ ো োরোর মোমর

মভোোঃ আব্দুর োনভদ
মনরনো োযবীন
মভোোঃ আব্দু োভোদ
যনভো খোতুন
মৃত. নযমতোল যেোয
নৄতুর যেোয
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
োরভো ফোনু
মভোোঃ োমনোেোয মোমন
হুযো মোমন
ভযহুভ নুরুর ইরোভ
যনদো মফিভ
মভোোঃ মভোক্তোয মোমন
ভোরুপো মফিভ
মভোোঃ আইবুর ে
োোনো ে
মভোোঃ ইভোইর মোমন
নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ নরেোেত আরী
মভনোেোযো মফিভ
নভ উনিন আভদ
ভোমরেো মফিভ
মৃত. আব্দুত তোওেোফ
পোমতভো আখতোয
প লুর েনযভ
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োরোভ
তোনরভো খোতুন
মভোোঃ আন জুয যভোন
মভমমরুন মনিো
আমফদ আরী পনেয
আমরেো মফিভ
মভোোম্মদ নপউর ইরোভ
নভম যত আযো নপ
মখ নূয ইরোভ
নপমযো ো মফিভ
মৃত. নফভনত ভলন োর
প্রননত যোনী োর
ফ লুয যনদ
োমযো খোতুন
ননেো মভোোম্মদ ভইূঁ েো
োনো মফিভ
মভোোঃ প র ে
ফোেরো খোতুন
মভোোঃ দোউদ মোমন
মভোিোোঃ ভমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ োভসুনিন মখ
মভমরুন মনিো
ফনদউজ্জোভোন
রনতপো মফিভ
যীপ মচৌদৄযী
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যনভ
পোমতভো খোতুন
মৃত. মভোোঃ োভছুর ে
নভম োযবীন আক্তোয
মভোোঃ মভোস্তপো োটওেোযী
োনদো আক্তোয
মভোোঃ ো োোন নেদোয
োরুর মফিভ
অরু কুভোয োো
তো রী যোনী োো
মভোোঃ আবুর মোমন
মভোিোোঃ নুয োোন মফিভ
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
নভম নযনো আক্তোয
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24/11/1990
03/11/1988
06/12/1989
31/12/1988
06/03/1991
05/07/1990
03/10/1991
08/07/1991
01/01/1991
30/12/1989
10/06/1989
30/05/1987
11/06/1988
08/08/1989
17/11/1991
18/05/1988
09/05/1989
30/08/1991
01/12/1989
28/01/1991
31/01/1987
01/01/1990
20/10/1987
31/12/1989
01/02/1991
01/01/1986
29/10/1991
20/10/1989
04/02/1992
04/05/1990
07/09/1987
31/12/1991
20/11/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57756 রুভোনো োোন
57757 মভোোঃ োনদুর ইরোভ
57758 মভোোঃ আতোউয যভোন
57759 মভোোঃ ভোহ্নে আরভ
57760 অনদনত যোে
57761 মভোিোোঃ োনফো সুরতোনো
57762 চন্দন দত্ত
57763 মভোোঃ নযনেজ্জোভোন
57764 যোন েো সুরতোনো
57765 ংেয কুভোয নফশ্বো
57766

ীভ উিীন

57767 নফ ে ভোোমতো
57768 মভোোঃ মখোযমদ আরভ
57769 োযনভন সুযোইেো
57770 এ এ এভ ময ওেোনুি োদোত
57771 মভোোঃ আব্দুল্লো-আর-ভোমুন
57772 এ এভ মভমদী োোন
57773 মভোোঃ ভোবুফ আরভ নেন
57774 মভোোঃ আরভিীয
57775 মভোোঃ োোঙ্গীয মভোির
57776 োনরভোতু-োনদেো
57777 মভোোঃ যোনদুর োোন
57778 ভভতো মফিভ
57779 মভোোঃ আনরপ মোমন
57780 যো ীফ মোমন
57781 মভোোঃ িোনভউর ইরোভ
57782 মভোোঃ আর যো ী
57783 োফনযনো আযনভন
57784 নোন-আর-নযো ী
57785 মভোোঃ ভোছুভ নফল্লোহ্
57786 তনুশ্রী োরদোয
57787 অনভত ভনল্লে
57788 অনু কুভোয যোে নং

মভোোঃ আব্দুয যনদ
ননলুপোয মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যনদ
ম োমরখো
মভোোঃ আব্দু িোরোভ
মভোিোোঃ রোইরী মফিভ
মভোোঃ োভসুর আরভ
মভোিোোঃ মুঞ্জযো োযবীন
মেফ চন্দ্র যোে
ঊলো যোনী যোে
মভোোঃ নপউর ইরোভ
মপোরী মফিভ
যনন ত দত্ত
িীতো যোনী দত্ত
মভোোঃ ইভোন আরী
োিনো মফিভ
োনভদ মোমন
কুনচুভো মফিভ
সুবোল চন্দ্র নফশ্বো
রুী যোনী
আবুর েোমভ
মযোমেেো মফিভ
খমিন্দ্র নোথ ভোোমতো
তযফতী যোনী
আভদ মোমন
ভমনোেোযো মফিভ
এভ োোন
ন নোত মযোনো
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মভোিোোঃ যীদো মফিভ
মভোোঃ রুহুর আভীন
েননূয মফিভ
মভোোঃ মভোমরভ উনিন
োহ্নো মফিভ
এ মে এভ প লুর ে
মভোিোোঃ নফউটি খোতুন
আব্দুয যোজ্জোে
ভনদনো মফিভ
মভোোঃ ভন উনিন
মখোমদ ো মফিভ
মভোোঃ নোন য মোমন
ভোেসুদো মফিভ
মভোোঃ আবুর মোমন
মৃত হুযো মফিভ
ো ী মুিো আভদ
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
োম দো মফিভ
েোভোর মোমন
মমরনো আক্তোয
মভোোঃ আ োোয আরী
মভোিোোঃ ম োমফদো োযবীন
মভোোঃ খনরর উিীন
মভোিোোঃ পনযদো োযবীন
মভোোঃ ময োউর ে (মৃত)
োমরো মফিভ
ভযহুভ মভোোঃ নযোজুর ে
মভোোম্মৎ পনযদো
আফদুর আউেোর ভইেো
মযোমেেো মফিভ
মৃত অনু োরদোয
ননচতো োরদোয
দীে ভনল্লে
মভযী ভনল্লে
সুযন ৎ কুভোয যোে নং
মৄনথেো যোনী যোে
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31/03/1990
31/12/1988
25/07/1990
17/10/1990
29/12/1988
31/12/1988
16/11/1989
03/02/1988
01/02/1988
26/06/1991
02/01/1987
20/11/1989
30/09/1987
21/05/1987
22/11/1989
16/10/1988
08/05/1989
15/08/1990
05/01/1987
21/05/1990
17/11/1988
12/09/1989
01/01/1992
28/11/1990
18/12/1988
09/12/1990
31/01/1992
30/12/1990
18/12/1987
12/12/1989
20/11/1987
01/01/1989
14/03/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57789 মভোোঃ রুহু আনভন যোঙ্গো
57790 মভোস্তপো েোভোর
57791 মভোোঃ মপযমদৌ আরভ
57792

ে মদফনোথ

57793

োন্নোতুর মপযমদৌী

57794 মদমরোেোয মোমন
57795 মভোোঃ মুযোদ মোমন
57796 মভোোঃ আর-আনভন
57797 মুোম্মদ মভোস্তপো ীযন
57798 অননন্দ োো
57799 মভোোঃ নদদোয মোমন
57800 মভোোঃ মোোনুয যভোন
57801 রো কুভোয োর
57802 আব্দুল্লো আর ইভযোন
57803 আফদুল্লযো আর ভোমুন
57804 খোমরদো আক্তোয
57805 মভোোঃ তোজুর ইরোভ
57806 এ এভ নরুর ে
57807 মুোম্মদ ফোো উনিন খোন
57808 মভোোঃ ওেোনরউয যভোন
57809 মভোোঃ নরুর ে
57810 যো ীফ েোনন্ত দো
57811 োীন আভদ
57812 জুমের োো
57813 আনর আেফয
57814 মভোোঃ আবু ইউসুপ
57815 আপমযো ো আক্তোয
57816

েমদফ োো ে

57817 মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
57818 নোনদযো আ োোযী
57819 োযনভন োযোহ্
57820 যোমফেো খোতুন
57821 তোনন রো সুরতোনো

মভোোঃ আব্দুর রনতপ
মভোিোোঃ যনভো খোতুন
োননপ যীপ
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ মভোেমরছুয যভোন
মভোিোোঃ মপযমদৌী যভোন
নোদ িন নোথ
ভঞ্জু যোনী নোথ
আবুর োমভ নভেো
তোিনরভো মফিভ
আব্দু োভোদ আরী
যনভো মফিভ
মভোোঃ মযত আরী
মভোিোোঃ ভমনোেোযো আক্তোয
মভোোঃ মুন বুয যভোন
মনরনো মফিভ
খনরলুয যভোন
লুৎনেন নোোয
সুমদফ কুভোয োো
অনুবো োো
নযো নভেো
পোমতভো মফিভ
মভোোঃ হুভোয়ুন েনফয
মভোিোোঃ িোমদেো মফিভ
োনন্ত দ োর
েোনন ফোরো োর
মভোোঃ ইনি মভোল্লো
মভোোোঃ খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ নেযউনিন
নভনযো মফিভ
মভোোঃ প লুর ে
কুসুভ মফিভ
মভোোঃ ইেোনন আরী োওরোদোয
পন রোতুমন্নিো
এ এভ ময োউর ে
োম দো মফিভ
আরী োিোন খোন
যওন আযো মচৌদৄযী
মৃত মভোোঃ আনযনেয যভোন
মখোমদ ো আেতোয
মৃত প লুর ে
লুৎপো খোনভ
ননন েোন্ত দো
নখো যোনী দো
মভোোঃ আব্দুর ভন দ
ভনন মফিভ
ফোবুর োো
নর োো
আোঃ োরোভ
োমরো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োই
োরভো আক্তোয
মভোোঃ আপো উিীন
োনফনো আক্তোয
ন তী চন্দ্র োো
সুপ্রবো োো
মভোোঃ আক্কোি আরী
আতফ োন
আ োোরুর ইরোভ
োভছুন নোোয
আবু োপয মভোোঃ োমরহ্ উনিন
েনফ মযফো
মভোোঃ োরুন-অয-যনদ
নোনভো খোতুন
মভোমিদুর আরভ
ভোমুদো মভোমিদ
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26/11/1989
20/02/1988
30/06/1988
02/07/1990
19/04/1992
02/03/1988
02/09/1990
30/09/1990
05/01/1989
28/02/1989
08/11/1987
01/02/1988
09/11/1988
02/03/1988
01/01/1988
01/10/1990
02/07/1991
30/10/1987
02/10/1986
06/01/1993
10/10/1988
01/08/1992
08/11/1988
24/07/1986
19/12/1990
05/02/1988
26/06/1987
01/07/1989
05/01/1988
03/01/1989
01/05/1988
07/07/1989
25/01/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57822 মভোোঃ ভমনোেোয মোমন
57823 নভনো উনিন
57824 নো মুর োোন
57825 মভোোঃ পোোদ নোময
57826 যো ীফ আচোমিয
57827 মভোোঃ মভমদী োোন
57828 মভোোঃ োরুন-অয-যনদ
57829 এ টি এভ যনফউর আরভ
57830 চম্পো ফড়ুেো
57831 মভোোম্মদ েোভরুর োোন
57832 মভোোঃ মভোমিদুয যভোন
57833 মভোোঃ নো মুর োোন মভমদী
57834 মভোোঃ যভ োন আরী
57835 মভোোঃ মভোখমরছুয যভোন
57836 মভোোঃ ভোমুদুয যভোন
57837 োভীমুজ্জোভোন
57838 সুভোইেো আক্তোয
57839 মভোিোোঃ ইেোনভন খোতুন
57840 ফোফলুয যভোন
57841 ওভয পোরুে
57842

োমেদো আক্তোয

57843 এ এভ োপয আরী
57844 মভোোঃ ভনউয যভোন
57845 রোেরোতুন নোোয
57846 ননলুপোয ইেোনভন
57847 নফউটি চোকভো
57848 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
57849 মভোোঃ পনযদুর ইরোভ
57850 সুভন যেোয
57851 তুলযোত োোন তুযো
57852 নযনভ পোযোনো নতনন্ন
57853 তোনভনো আঞ্জুভোন
57854 মভো োমম্মর

মৃত নোন য মোমন
মিোমরনুয মফিভ
িনফয আভদ
োমদো আক্তোয
নূরুর ইরোভ
োোনোযো
মভোোঃ ভেমিদ মভোরযো
মভোিোোঃ োননো মফিভ
দুরোর আচোমিয
ননী আচোমিয
মভোোঃ আ োোয আরী
অনফযন মফিভ
মভোোঃ নোনয উনিন
মভোিোোঃ তনন নো খোতুন
এ টি এভ নপকুর আরভ
ভোোবুফো নোমভো ইেোভীন
সুনীর েোনন্ত ফড়ুেো
স্মৃনত েণো ফড়ুেো
মভোোম্মদ আফদুর ভনতন
আমভনো আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর ওেোোফ
ভভতো মফিভ
মভোোঃ ইভোইর
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ ইউনু আরী
মমরনো মফিভ
আব্দুর ভন দ োওরোদোয
মভোোোঃ মপযমদৌী মফিভ
মভোোম্মদ আরী
নেোযো মফিভ
মভোোঃ ইযোইর পনেয
মনরনো
মভোোঃ আব্দুর আন
মভোিোোঃ োিনো খোতুন
মভোোঃ ইরোভ উনিন োহ্
মভোিোোঃ যোনভো নফনফ
েওিোয িো ী
োনিনো খোতুন
ভন ফয যভোন
আমদো মফিভ
আব্দুর ব্বোয
ভোননূয
মৃত এ এভ মেোযফোন আরী
মৃত হুযো খোনভ
মভোোঃ তফোযে মোমন
ভনভনো খোতুন
আব্দুর নরর
োম দো খোতুন
মভোোঃ নুরুর ে
ভোনে ো ে
নপ্রে েোনন্ত চোকভো
মমরনো চোকভো
মভোোঃ ভন ফয যভোন
মভোিোোঃ হুমনেোযো
মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
পনযদো মফিভ
আব্দুয যোজ্জোে
োনপেো মফিভ
মভোোঃ নিনিকুয যভোন
কুরসুভ মফিভ
মভোোঃ নিনিকুয যভোন
কুরসুভ মফিভ
আমনোেোয মোমন
মোমন আযো মফিভ
ভনত নভেো
পোমতভো মফিভ
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29/11/1987
05/12/1989
05/01/1990
29/12/1990
10/02/1987
01/01/1990
25/11/1987
23/09/1990
30/11/1990
30/07/1987
31/12/1988
11/10/1991
11/12/1990
30/01/1987
19/02/1991
13/12/1988
01/10/1992
28/10/1990
24/12/1988
15/07/1988
20/11/1992
05/12/1989
10/11/1988
07/02/1989
19/09/1988
06/03/1987
21/12/1988
31/12/1987
15/11/1992
01/09/1992
01/09/1992
31/08/1988
17/09/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57855 ননউটন ফড়ুেো
57856 ননয কুভোয দো
57857 আনভনুয যভোন খোন
57858 মভোোঃ মভোফোযে মোমন
57859 এভ এন আযোনেজ্জোভোন
57860 ময োউর েনযভ
57861 মে নফ এভ মোমর ভোমুদ
57862 ধ্রুফ যো যোে
57863 মভোোঃ আবুর েোরোভ
57864 মভোোঃ আন মুর ইরোভ জুমের
57865 আ ন ভ নয উনিন
57866 মভোোঃ নো মুর ে
57867 মভোোঃ ওিভোন িনী
57868 পোমতভো মচৌদৄযী
57869 মভোোঃ ভোমুন যোনো
57870 আনখ যোনী নন্দী
57871 তন্মে শফদয
57872 আপমযো ো খোতুন
57873 মভোোঃ োনদুয যভোন
57874 মুোম্মদ আবু মুো
57875 ননলুপো ইেোনভন
57876 যোমফেো আক্তোয
57877 মভোোঃ মরোর মভোমিদ োটওেোযী
57878 মভোোঃ ভোসুদ যোনো
57879 মভোোঃ মিোরোভ যব্বোনী
57880 ভোছুভো আক্তোয
57881 মভোোঃ নযনের ইরোভ
57882 এএভ আনফয োোন
57883 মভোোঃ নভরোদ মোোইন
57884 মভোোঃ রুমফর আহ্মভদ
57885 মভোোঃ োনভরুর ইরোভ
57886 মভোোঃ খোইরুজ্জোভোন
57887 খন্দেোয োফনযনো আরভ

ধভিদ ফড়ুেো
রীরো ফড়ুেো
ভদৄ সূদন দো
েভরো যোনী দো
নভ োনুয যভোন খোন
সুনপেো খোতুন
মভোোঃ মভোোযপ মোমন
মভোফোমশ্বযো মফিভ
মভোোঃ মভোখমরছুয যভোন
নূয োোয মফিভ
মৃত নভয উিীন
মযোমেেো মফিভ
জুরনপেোয ভোমুদ
মভোিোোঃ সুনপেো ভোমুদ
গুরুদো যোে
ঝণ িো যোনী
মৃত আব্দুর িোভোদ ভন্ডর
আনিেো খোতুন
মভোোঃ নিনিকুয যভোন
মযৌন আযো মফিভ
মভোোঃ মোযোফ উনিন
ন বুন্নোোয মনো
আব্দুয যোনেফ
োোনো মফিভ
মভোোঃ নিেো উিীন
আপরু ো নফনফ
মভোোঃ আমনোেোরুর ে মচৌদৄযী
মপযমদৌী মফিভ
মভোোঃ িনন নোই
িোমযো মফিভ
অরুন কুভোয নন্দী
চন্দনো যোনী নন্দী
মতযন্দ্রনোথ শফদয
ম যোৎস্দো যোনী যেোয
মভোোঃ আবুর েোরোভ
নভম ভোসুদো মফিভ
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ ওেোমদো খোতুন
মভোোঃ ো আরভ ভোতুব্বয
োনদো মফিভ
আব্দুর ব্বোয
মদৌরতন মনোয
মভোোঃ ভননরুর ে
োনিনো মফিভ
মভোোঃ ইউছুপ আরী
নভম ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ োমদকুর ইরোভ
মভোিোোঃ নোনিভো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
মভোিোোঃ মফিভ মযোমেেো
মভোোঃ খনরলুয যভোন
আেযো মফিভ
মভোোঃ যপোত আরী
মভোিোোঃ েমভরো খোতুন
এ এভ মদমরোেোয মোমন
ভননযো োযবীন
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
প রোমতয মনিো
োহ্আরভ
মযোমেেো মফিভ
ওভয আরী
মযোমেেোমা খোতুন
মভোোঃ আক্কোি আরী
মভোিোোঃ সুন্দযী খোতুন
খন্দেোয োহ্ আরভ
োনিনো মফিভ
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24/04/1989
04/12/1991
10/03/2016
14/06/1989
10/01/1990
25/01/1988
18/07/1988
21/09/1986
15/11/1984
01/08/1989
31/12/1989
02/07/1989
31/12/1991
25/11/1993
10/04/1989
10/01/1987
25/12/1990
13/11/1988
01/01/1988
15/02/1990
19/01/1989
28/10/1989
25/10/1989
31/12/1989
15/11/1987
15/11/1987
18/04/1987
01/11/1991
01/02/1991
31/12/1990
05/12/1990
13/09/1990
28/12/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57888 মভোোঃ রুমফর আমভদ খোন
57889 রুন ফভিন
57890 মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
57891 মভোোঃ পেোর আেযোভ
57892 মভোোঃ ভোছুভ নফল্লো
57893 মভোোঃ ভনতউয যভোন
57894 জুমের তোলুেদোয
57895 োহ্ মভোোঃ ভোযজুে োনোইন
57896 যীনো সুরতোনো
57897 মভোোোঃ মভমদী আরভ
57898 আন ভ উনিন
57899 নস্দগ্ধো ভজুভদোয
ূঁ ো
57900 মভোোঃ আননছুয যভোন ভঞ
57901 োনেরো নোনিি
57902 মভোোঃ নযোজুর ইরোভ নভেো
57903 বু কুভোয োো
57904 মোবন মচৌদৄযী
57905 দীমন কুভোয যোে
57906 অন ত কুভোয দো
57907 মভোোঃ তোভন দুর ইরোভ
57908 আব্দুল্লোহ্ আর ভোমুন
57909 ভোমুদো সুরতোনো
57910 মভোল্যো যোি ইভোভ
57911 ন েন নভেো
57912 মভোোঃ োখোওেোত মোমন
57913 ভীয ইপমতখোয মোমন
57914 মভোোঃ সুরতোন ভোমুদ
57915 মভোোঃ আযোনের আরভ
57916 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
57917 মভোোঃ োখোওেোত মোমন
57918 মভোোঃ আযভোন আরী খোন
57919 টিনৄ সুরতোন
57920 এনোমেত মোোইন

মভোোঃ সুরতোন আহ্মভদ খোন
আমনোেোযো মফিভ
যোখোর ফভিন
নলু যোনী ফভিন
মভোোঃ ওেোমদ আরী
মভোিোোঃ োোনোযো খোতুন
মৃত মভোোঃ মপমযজুর ে
মভোিোোঃ আযন নো খোতুন
নূয মভোোম্মদ
িনেযণ মনিো
মভোোঃ েোেমেোফোদ মভোড়র
নযপো খোতুন
মভোোঃ মিোরোভ ভোওরো তোলুেদোয
মমরনো মফিভ
এ এইচ এভ আমনোেোরুর ে
নোিী আযো োযবীন
মভোোঃ মভোমরভ ভনল্লে
মিোমরেো মফিভ
মভোোোঃ আমফদ আরী
মভোিোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ িোমদে
োোনোযো মফিভ
ংে কুভোয ভজুভদোয
যো রক্ষী ভজুভদোয
ূঁ ো
মৃত োনফবুয যভোন ভঞ
মুয োোন মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
মদমরোেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দু িোমর নভেো
মভোোোঃ ভনযেভ মফিভ
যফীন্দ্র মভোন োো
নফতো যোনী োো
ীমৄল েোনন্ত মচৌদৄযী
প্রনতবো ভেী োনরত
সুীর কুভোয যোে
নফতো যোনী যোে
মমোমিন্দ্র চন্দ্র দো
ভীযো যোণী দো
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ োোনোযো খোতুন
মভোোঃ োনদুয যভোন
মযোমেেো মফিভ
মভোোোঃ এেযোমুর ে
মভোোোঃ নুয ভোর মফিভ
মভোল্যো তনফবুয যভোন
িোরভো যভোন
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ োইদুর ে
োনন দো োনো মফিভ
ভীয মভোোযপ মোমন
ম নভন আক্তোয
মভোোঃ মভো োমম্মর ে
সুনপেো খোতুন
মভোোঃ আবুফেয ননিে
মভোিোোঃ আমনোেোযো ননিেো
মভোোঃ দুরো নভেো
মভোিোোঃ যনভিো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ব্বোয
মভোিোোঃ িোইদো খোতুন
মভোোঃ নরেোেত আরী খোন
মভোিোোঃ আযজুনো খোতুন
আব্দুর কুদ্দু
নফনো খোতুন
মভোোঃ নিেো উনিন
োম দো মফিভ
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28/02/1988
28/10/1990
20/03/1989
25/12/1988
07/06/1988
28/12/1987
01/03/1991
23/11/1991
30/12/1988
21/04/1985
01/02/1990
12/04/1989
10/06/1987
09/11/1987
14/07/1989
15/02/1988
12/06/1991
01/07/1989
09/08/1987
02/01/1990
12/03/1990
05/09/1988
12/10/1991
10/11/1987
10/12/1988
15/11/1989
25/06/1987
03/11/1987
12/09/1987
12/10/1987
25/05/1989
01/01/1988
20/03/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57921 নযণ চন্দ্র ভজুভদোয

মৃতোঃ ভদৄসুদন ভজুভদোয
নফবো যোনী
57922 মভোোঃ নুরুর ইরোভ
মভোোঃ নুরুন নফী
মযন েো মফিভ
57923 মভোোঃ আর ভোমুন
মভোোঃ িোন উয যভোন
ভমনোেোযো মফিভ
57924 মভোোঃ োনফবুয যভোন
মৃত মভোোঃ যনভউিীন
মভোিোোঃ োনফফো খোতুন
57925 অরে মদফনোথ
মৃতোঃ যফীন্দ্র মদফনোথ
নচনু ফোরো মদফী
57926 ভমন্দ্র নোথ ঢোরী
সুপর ঢোরী
যনফরতো ঢোরী
57927 মিোরোভ মভোোঃ আমযনপন মভোস্তো ীয মিোরোভ ওেোময মভোস্তো ীয
রোেী মফিভ
57928 মভোোঃ আর- আনভন ভইূঁ েো
নোফ আরী আশ্রোপ ভইূঁ েো
সুনপেো মফিভ
57929 নউরী যভোন
তন কুভোয কুন্ডু
যভো যোনন কুন্ডু
57930 উজ্জ্বর চন্দ্র দো
রক্ষন চন্দ্র দো
নন্যরক্ষী দো
57931 মভোোোঃ নো মুন্নোোয
(ভযহুভ) মভোোঃ রুহুর আনভন নফশ্বো
োোনোযো মফিভ
57932 েো ী তোজুর ইরোভ
েো ী আব্দুর মভোতোমরফ
তহুযো মফিভ
57933 আনভয মোমন
আব্দুর যনদ
মোমনেোযো মফিভ
57934 োফনূয োোন
এ. এভ. আভীয মোমন
োনপ ো মোমন
57935 পেজুন মনো সুফণ িো
মভোোঃ োরুন নভেো
োোনোযো মফিভ
57936 মুোম্মদ আফদুর আরভ
ভযহুভ মুোম্মদ আফদু িোরোভ
যনপেো খোতুন
57937 মভোোঃ নরু মভোল্যো
োোঙ্গীয মভোল্যো
কুরছুভ মফিভ
57938 এ. এভ. ভোমুদুর োোন
এ. এভ. মভোনোমেভ মোমন
তনভনো মোমন
57939 দীনি যোনী যেোয
সুফো চন্দ্র যেোয
যোধো যোণী যেোয
57940
োনদুর ইরোভ
ভেবুর মোমন
নযনো মফিভ
57941 বুদ্ধমদফ বট্টোচোর্য্ি
প্রোমন চন্দ্র বট্টোচোর্য্ি
ভীযো বট্টোচোর্য্ি
57942 ফদরুর োিোন ভইেো
নরুর ইরোভ ভইেো
আিভো আক্তোয
57943 মভোু্োঃ নভ উনিন
আোঃ ফোমযে োওরোদোয
নফরনে মফিভ
57944 রুহুর আনভন
আোঃ ভোন্নোন
রুনফেো খোতুন
57945 মভোোঃ ভমে উনিন
মভোোঃ ইন্নোচ আরী
োওেো খোতুন
57946
োন্নোতুর মপযমদৌ
মভোোঃ ওফোেদুল্লো
ভমনোেোযো মফিভ
57947 খোমেয আভদ
মৃত নন য মোমন
যোনদো মফিভ
57948 পোমতভো খোতুন
ইেোনন মভোল্লো
ভমনোেোযো খোতুন
57949 মভোোঃ আতোউয যভোন
মভোোঃ োইদুয যভোন
আমভনো মফিভ
57950 মিোরোভ আমভ
আনভয আরী িো ী
আেনরভো খোনভ
57951 মভোোঃ আনযনেয যভোন
মভোোঃ আোঃ খোমরে োওরোদোয
যোনদো মফিভ
57952 যো ন েোনন্ত দত্ত
নফমনোদ েোনন্ত দত্ত
িীতো দত্ত
57953 অভয চন্দ্র তোলুেদোয
মতীন্দ্র চন্দ্র তোলুেদোয
সুপ্রবো যোনী নৄযেোেস্থ
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03/03/1990
20/10/1990
03/02/1990
06/12/1987
27/08/1990
15/09/1987
31/08/1988
11/10/1990
08/06/1990
31/12/1988
05/07/1988
25/08/1991
11/12/1988
31/05/1991
10/10/1987
31/12/1987
05/06/1989
20/12/1992
30/10/1989
01/03/1987
03/07/1988
29/01/1987
05/12/1987
05/03/1990
13/11/1987
31/08/1990
27/10/1987
19/02/1988
16/05/1991
19/09/1988
15/06/1988
01/01/1988
10/11/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57954 মভোোঃ োইনের ইরোভ
57955 প্রণফ চোেভো
57956 োনভদো খোতুন
57957 মভোিোোঃ নভনত ভভতো নরন
57958 মভোিোোঃ জুূঁই আক্তোয
57959 ইভোইর মদওেোন
57960 আব্দুয যনভ
57961 ব্রততী যোে
57962 ইযোত ম নযন নর ো
57963 মভোোঃ আনযপ নফল্লোহ্
57964 ম বুন নোোয
57965 মভোোঃ ভোমুনুয যনদ
57966 মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
57967 উৎর কুভোয েভিেোয
57968 মভোোোঃ েোভরুন নোোয
57969 ইযোত োোন
57970 মভোোঃ নো মুর োোন
57971

োমফদ মোমন মচৌদৄযী

57972 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
57973 শেদ আযোপ উনিন
57974 শেত দত্ত
57975 যোন ফ কুভোয োর
57976 সুভন কুভোয োো
57977  র নভেো
57978 মভোোঃ োিোভ মোমন
57979 মভোোঃ আযোপ আরী
57980 মভোোঃ োইনের ইরোভ
ূঁ ো
57981 মভোোঃ আফদুয যনভ ভঞ
57982 আর খোনরদ
57983 শেদ মভমদী োোন
57984 মভোোঃ আনভনুর ে
57985 মভোেোমজ্জভ মোমন
57986 আবুর পোত্তো আর মভমদী

মৃত. ভোসুভ আরী
মভোিোোঃ োননো মফিভ
সুপ্রতী চোেভো
উৎর ফণ িো চোেভো
মৃতোঃ োনফবুয যভোন
যনভো খোতুন
মভোোঃ মভোস্তোনপ োয যভোন
মভোিোোঃ পোমতভো মফিভ
মৃত. আনভরুর ইরোভ
মভোিোোঃ মযনুেো মফিভ
ইব্রোীভ মদওেোন
আনম্বেো মফিভ
আবুর েোমভ
যনভো খোতুন
নফ ে কৃষ্ণ যোে
কৃষ্ণো যোণী যোে
মভোোঃ আরতোপ মোমন
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
মভোিোোঃ ভেনো খোতুন
োরোর উনিন আমভদ
মভোমন আযো মফিভ
মভোোঃ োভছুর আরভ
মভোিোোঃ েননূয খোতুন
মভোোঃ মোযোফ আরী
মভোিোোঃ মভমরুন মনিো
সুকুভোয েভিেোয
ফোন্তী যোণী েভিেোয
আবুর েোমভ নভেো
ননলুপো মফিভ
এইচ. এভ. আফদুর োই
মেোননুয মফিভ
মভোোঃ নুরুজ্জোভোন
োোনুয মফিভ
মভোোম্মদ মভোস্তপো
মযৌন আক্তোয
মভোোঃ ইরোভ আরী িো ী
নেনো খোতুন
শেদ মভোমর উনিন
আভোউর মোনো
নোযোেণ দত্ত
ীতো দত্ত
যফীন্দ্র োর
মপোরী যোনী োর
সুবোল চন্দ্র োো
নভনো যোনী োো
মভোোঃ ইভোযত মোমন
মভোয ো মফিভ
োভছুনিন আমভদ
যওন আযো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োরোভ
আনপেো খোতুন
মভোোঃ নপউিীন মখ
নযনো মফিভ
ূঁ ো
মভোোঃ িোমদে মোমন ভঞ
েোভরুন নোোয মফিভ
মভোোঃ নূরুজ্জোভোন মভোল্লো
ভোনে ো মফিভ
শেদ ভোবুবুর ইরোভ
োভছুন নোোয
মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
আমভনো মফিভ
েনরভউনিন
ভোনে ো
যোপৎ মোমন
আনফমযোন মনিো
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20/12/1989
01/03/1987
13/09/1987
18/10/1990
03/08/1988
1/1/1900
20/09/1991
14/07/1991
05/11/1992
06/04/1989
01/01/1986
10/08/1987
27/08/1988
01/01/1992
16/07/1987
28/11/1989
25/02/1991
11/07/1993
01/02/1991
06/02/1992
15/11/1990
15/03/1990
01/01/1992
13/09/1989
30/12/1992
15/10/1987
29/12/1987
28/01/1987
25/10/1985
26/03/1993
25/12/1987
10/10/1987
01/01/1992

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

57987 যন ত কুভোয যেোয
57988 আর- ভোমুন
57989 . ভ. আর - ভোরুপ নফল্লোহ্
57990 মভোোম্মদ মভোমভন নেদোয
57991 মভোোঃ ন রুর ইরোভ
57992 নযনের ইরোভ
57993 আিোদুজ্জোভোন
57994 মভোোঃ জুমের মোোইন
57995 মভোোঃ বুরবুর আমভদ
57996 মভোোঃ ভোবুফ ময ো
57997 মভোোঃ মভমদী মুতোে
57998 মভোোঃ ভনবুয যভোন
57999 মভোোঃ এভযোন মোমন
58000 মভোোঃ ভীন ময ো
58001 মভোোঃ ভোসুদ যোনো
58002 মভোোম্মদ আর- আনভন
58003 কুদ্দুসুয যভোন
58004 মভোোঃ োভীমুজ্জোভোন
58005 ওভয ইফমন ইউসুপ
58006 ইভনতেো ভোরুয
58007 োরভো সুরতোনো
58008 ভনপজুর ইরোভ
58009 নোনদো আক্তোয
58010 এইচ. এভ. তনযকুর ইরোভ
58011 পযোদ যোনো
58012 মভোোঃ ইেোনন নভেো
58013 মভোোঃ এযোনভন ে
58014 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
58015 নদুর ইরোভ
58016 মৃতুযঞ্জে যোে
58017

ে প্রেো যোে

58018 আনল শফদ্য
58019 বফমতোল চন্দ্র দো

দুোঃ মখযোভ যেোয
অোরন্ত যেোয
মভোোঃ ইনি ভোমুদ
ভনজুেোযো মফিভ
. ভ. আর- ভোমুদ নফল্লোহ্
োনভরো খোতুন
মভোোম্মদ ইউনুি নেদোয
মযন েো খোতুন
মভোোঃ আবুর মোমন
নো ভো মফিভ
েনোর আমফদীন
নেনো মফিভ
আব্দুর ওেোমদ মভোল্লো
যমভিো খোনভ
আবুর েোমভ মুন্সী
নুপো মফিভ
মভোোঃ আরোউনিন
মভোিোোঃ ম োনো খোতুন
মভোল্যো ইনি আরী
মভোিোোঃ ইযোনী খোতুন মযমনো
মভোোঃ আযোনের ে
আমেো নিনিেো
মভোোঃ মভোমরভ উনিন
মভোিোোঃ িোরভো োযবীন
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ভোতোফ উিীন
ভোনে ো মফিভ
মভোোঃ পনযদুর ে
যোনদো মফিভ
মভোোঃ পনযদুর ে
যোনদো মফিভ
ো োোন মভোল্লো
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ মুকুর উনিন
ম োিনো আযো খোতুন
মভোোঃ ইউসুপ আরী মৃধো
োম দো মফিভ
মভোোঃ ভন বুয যভোন
নুয োোন মুন ফ
মভোোঃ মিোরোভ নফী
োনভদো খোনভ
োভসুউনিন পনেয
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ ভোইন উনিন ভঞো
ভোমুদো আক্তোয
মভোোঃ নদুর ইরোভ
োন্নোতুর মপযমদৌ
োোঙ্গীয আরভ
নোনিিি মফিভ
মভোোঃ ইনি ভন্ডর
কুরসুভ মফিভ
মভোোঃ আন জুয যভোন
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আবুর েনযভ োওরোদোয
পোনতভো মফিভ
মৃতোঃ আেিোয আরী
আমভনো খোতুন
অন ত যোে
েোনন যোে
নফশ্বনোথ যোে
প্রবোফতী যোে
মৃোঃ উমন্দ্র নোথ শফদ্য
নফভরো শফদ্য
িদী চন্দ্র দো
োরুর যোনী
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20/11/1988
24/10/1990
02/01/1987
01/01/1989
09/05/1989
02/01/1991
15/04/1988
01/02/1989
01/01/1989
25/07/1989
12/06/1990
17/08/1989
09/10/1989
10/11/1988
08/04/1989
01/12/1993
05/05/1989
31/12/1987
31/12/1989
12/07/1993
05/11/1988
30/12/1987
11/11/1988
25/12/1987
10/01/1990
02/10/1987
15/10/1991
26/10/1988
15/06/1990
21/05/1988
25/06/1988
05/09/1988
01/07/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58020 মভোোঃ নূরুর ইরোভ

01/01/1990

58021

15/05/1988

58022
58023
58024
58025
58026
58027
58028
58029
58030
58031
58032
58033
58034
58035
58036
58037
58038
58039
58040
58041
58042
58043
58044
58045
58046
58047
58048
58049
58050
58051
58052

আোঃ িোরোভ মভোল্লো
োন্নো মফিভ
শেদ পোইজুয যভোন
শেদ োইদুয যভোন
অনোনভেো ম নভন
োোবুিীন আমভদ
মভোোঃ ভোিনযফ আরী
আনিেো মফিভ
মভোোঃ ভোোবুফ আরভ
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
মভোিোোঃ ভেমদো খোতুন
মভোোঃ োীন আরভ
মভোোঃ আভ োদ মোমন
মভোিোোঃ িোনফযন মফিভ
মভোোঃ আনযনের ইরোভ
মভোোঃ েনোর আমফদীন
মভোিোোঃ মভোমভনো মফিভ
োনেেো সুরতোনো
েো ী আব্দুর ফোমত
মযভো খোতুন
এ. এভ. োরোউিীন নপমযো
মভোোঃ োম দুয যভোন
মভোোোঃ মপযমদৌী মফিভ
োযনভন আক্তোয
মভোোঃ আবু িোইদ যেোয
যোনুেোযো মফিভ
ফযেত উল্লোহ্
মভোোঃ নপকুর ইরোভ
যোনু মফিভ
মভোোঃ ভইদুর ইরোভ
মভোোঃ প লুয যভোন
আনভনো খোতুন
মভোোোঃ োন্নোতুন মপযমদৌ
মভোোঃ আবুর মোমন
মভোোোঃ সুরতোনো নযনো
মভোোঃ মতৌনদ উনিন
ভযহুভ ো ী মভোোঃ মভোমরভ উনিন
ো ী মভোোম্মৎ মযনুেো আক্তোয
মভো োমম্মর মোমন মফি
মভোোঃ আফদুয যনভ মফি
োননো মফিভ
তোননেো আক্তোয
আব্দুয যফ তোলুেদোয
োনপেো মফিভ
আনযনের ইরোভ
মভোনভরুর ইরোভ
রুনেো োযবীন
মভোোঃ েোভরুর োোন েোউিোয মখ মভোোঃ ময আরী মখ
মভোোোঃ নভনুেোযো মফিভ
ূঁ ো
ূঁ ো
মভোোঃ ভনউয যভোন ভুঞ
মভোোঃ আব্দুর ভনতন ভুঞ
ভোেসুদো
যোন ফ চন্দ্র োর
োযোধন চন্দ্র োর
শ্রীভনত নদোরী যোনন োর
ভননরুজ্জোভোন
আব্বো আরী
ভমনোেোযো মফিভ
খোন োনব্বয মোমন
খোন মভোদোমচ্ছয মোমন
মযোমেেো মফিভ
আযোনের ইরোভ
মভোোঃ আব্দুর ওোফ
নুযমনিো মফিভ
মভোোঃ যোম কুর ইরোভ
মভোোঃ দনফয উিীন
মভোিোোঃ যমেেো মফিভ
মভোোঃ ভোউসুদ যোনো
মভোোঃ আভ োদ মোমন
ভোন দো মোমন
আফদুয যভোন
মখ পনযদ
োভছুন নোোয
মফনন য ইেফোর
ইেফোর মোমন
োঈদো মফিভ
যোনো আমম্মদ
আবুর েোমভ
নপমযো ো মফিভ
লুৎপয যভোন
আরভিীয নভেো
ভোনপেো মফিভ
যোনভো পোনযো
িো ী নদরওেোয মভোোম্মদ
মযোমেেো সুরতোনো
মভোোম্মদ ভোসুদ োযমব
আব্দুয যনদ নভেো
োমযো মফিভ
উত্তভ কুভোয ধয
েল্যোণ কুভোয ধয
অচ িনো যোনী ধয
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন ভজুভদোয ইভোভ মোমন ভজুভদোয
োমদো খোতুন
োননুয আরভ েনর
মভোোঃ োহ্ আরভ দ িোয
োনদো আরভ
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02/01/1989
02/01/1988
02/02/1990
12/03/1987
30/04/1991
08/12/1989
05/11/1988
20/07/1991
02/01/1988
02/06/1990
31/05/1990
24/11/1990
01/03/1989
01/01/1990
02/01/1989
10/08/1992
17/06/1988
16/01/1989
13/04/1988
04/05/1990
27/05/1989
22/12/1991
07/04/1989
11/11/1989
30/10/1988
14/12/1991
24/10/1991
26/11/1987
07/08/1988
01/08/1987
09/01/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58053 নরটন চন্দ্র দো
58054 সু ন তোলুেদোয
58055 অনভলো মদফনোথ
58056 মভোোঃ আরোউনিন
58057 োভীভ ময ো
58058 প্রতযোো মচৌদৄযী
58059 মভোোঃ মমোফোমেয মোমন
58060 মভোোঃ হুভোয়ুন েনফয
58061 মভোোঃ নপমযো মোমন
58062 মভোোঃ খনরলুয যভোন
58063 এ,এভ,মভমদী োোন  ীফ
58064 োেভো তোফোসুভ মতোপো
58065 ভোমুদুর োোন
58066 মভোোঃ োনন নেদোয
58067 মভোোোঃ আনভনুয যভোন
58068 মভোোঃ রুমফর নভেো
58069 মভোোঃ আব্দুর েোমদয
58070 িনিয মোমন
58071 ঝুমুয যেোয
58072 নফথী যোনী নভি
58073 মভোোঃ মোমর
58074 মভোোঃ োনবুয যভোন
58075 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
58076 মভোোঃ এনোমুর ে
58077 মোমর যোনো
58078 োনেয ভোপসুয
58079 টিংকু চোেভো
58080 পোযোনো েফীয
58081 ব্রম ন্দ্রনোথ যেোয
58082 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
58083 মভোোঃ হুভোেন েনফয
58084 যত্নো ভনল্লে
58085 োোনো আক্তোয নননৄ

কৃষ্ণ চন্দ্র দো
নভননত যোনী দো
ভীযন তোলুেদোয
ভোেো যোনী তোলুেদোয
িফন্ধু মদফনোথ
শমরন মদফনোথ
মভোোঃ নদুর ইরোভ
েোভরুন্নোোয
মিোরোভ যসুর মভোল্যো
েনযভন মনিো
সুকুভোয মচৌদৄযী
প্রীনত মচৌদৄযী
মভোোঃ ময োউর ে
মভোিোোঃ েোভরুন নোোয
মৃতোঃ িো ী আোঃ বুয
ভন নি ো খোতুন
মভোোঃ আেযোভ আরী খোন
মভোিোোঃ পনযদো খোতুন
মভোোঃ ো োোন নভেো
োেোতুন মনো
মভোোঃ ইনিি নভেো যেোয
েননুয আক্তোয
মভোোোঃ শতেফ
মযোমেেো খোনভ
আব্দুর িনন নভেো
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ েোরোভ নেদোয
োম যো মফিভ
মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
োনো মফিভ
মভোোঃ প লুর ে
রুনফ মফিভ
মভোোোঃ মোযোফ আরী
মভোোোঃ পোমতভো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোরোভ
েো রী
অমূল্য চন্দ্র যেোয
কৃষ্ণো মদফী যেোয
নফনৄর চন্দ্র নভি
ভোেো যোনী বক্ত
মভোোঃ যত্তণ
ভভতো মফিভ
মভোোঃ নোনয উনিন িো ী
নভট নরনর
এভ.এ.ভোন্নোন
নভম েোভরুন্নোোয মফিভ
মভোোঃ ইব্রোনভ মোমন
আনভনো খোতুন
আবুর েোরোভ আ োদ
ভভতো মফিভ
মৃত ভোপসুরুর ে
পোমতভো খোনভ
মভোনরোর চোেভো
উলো চোেভো
োরোভ েফীয
েোভরুন নোোয
যনন ত কুভোয যেোয
নফতো যোনী যেোয
মভোোঃ মুন ফয যভোন
যনভো খোতুন
মভোোঃ ন েোদ আরী
োম দো মমরন
নফি ভনল্লে
ভনরনো ভনল্লে
মভোোঃ খনরলুয যভোন
আপমযো ো োযনবন
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03/07/1987
10/09/1989
05/12/1988
12/06/1988
13/06/1987
01/12/1989
14/04/1989
25/07/1988
02/01/1990
10/12/1989
02/12/1990
30/09/1987
15/01/1990
14/01/1990
01/01/1991
25/12/1987
25/12/1991
01/01/1989
02/02/1987
10/09/1988
12/11/1987
30/12/1991
01/12/1989
01/01/1991
22/07/1991
25/12/1990
31/12/1989
01/01/1990
09/01/1987
12/10/1988
12/10/1988
27/10/1987
30/12/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58086 মভোোঃ ময-ই-এরোী
58087 মভোোঃ এযোদ আরী ভন্ডর
58088 তোনবীয োোন
58089 মভোোঃ যোেোন যভোন
58090 নূয আরভ
58091 মভোোঃ মোমর
58092 প্রণে মবৌনভে
58093 মুোম্মদ োইনের আরভ ভইঁেো
58094 রো চন্দ্র ীর
58095 মভোোঃ োইনের ইরোভ
58096 নভঠুন ভজুভদোয
58097 েো র দো
58098 অ ে ভজুভদোয
58099 এ,মে,এভ যোেোনুয যভোন
58100 তোনরভো োোন ন
58101 নোইযো আক্তোয
58102 খোেরুন নোোয
58103 ননযন আেতোয
58104 মভোোঃ ভোইনুর োোন
58105 নেমোয কুভোয দো
58106 ভীযো যোনী োওরোদোয
58107 তোননভ োোন ভোমুদ
58108 মভোোঃ মভোপোখোরুর ইরোভ
58109 মভোোঃ নো মুর ে
58110 মভোোঃ ভনউয যভোন
58111 মভোোঃ আনযনের ইরোভ
58112 োোনু

োভোন (নমভর)

58113 অনভতোব যোে
58114 যোমদ ভোবুফ
58115 মভোোঃ নোনে ইভনতেো মচৌদৄযী
58116 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
58117 মুোম্মোদ মভোোযযপ মোোইন
58118 আব্দুল্লো আর ভোমুন

মভোোঃ মেন উিীন
ননযনো মেন
আব্দুয যভোন ভন্ডর
োনরভো মফিভ
যনপে আমভদ
েনফ আক্তোয
মভোোঃ োনপজুয যভোন
নভম আন ো মযোনো
মভোোঃ োনফবুয যভোন
েননূয মফিভ
মভোোঃ আবুর োমভ
নূয নোোয মফিভ
তোযোদ মবৌনভে
প্রবোতী যোনী মবৌনভে
মুোম্মদ তোময উনিন ভইূঁ েো
আমদো মফিভ
েোরো চাঁদ ীর
নফতো যোনী
মভোোঃ আবুর েোমভ
োম দো মফিভ
মৃতোঃ েোনু ভুলন ভজুভদোয
নদোরী যোনন ভজুভদোয
ননভির েোনন্ত দো
মফফী যোনী দো
নচত্ত যঞ্জন ভজুভদোয
স্মৃনত ভজুভদোয
এ,মে,এভ োনফবুয যভোন
উমম্ম িোরভো
ইনি আরী মফোযী
োমপ ো মফিভ
মভোোঃ ভনতন
খোমরদো মফিভ
আম্মদ মোমন
মদমরোেোযো মফিভ
মভোোঃ আবু তোময
ভোনে ো মফিভ
মভোোঃ নুরুর হুদো
োোনো আক্তোয
শুেরোর দো
োিনযেো দো
অফণী ভক্ষন োওরোদোয
নফবো যোনী োওরোদোয
োোন ইেফোর ভোমুদ
োমদো োোন
মভোোঃ ময োউর েনযভ
মভমরুন নোোয
মভোোঃ োভছুর ে
যোনফেো খোতুন
মভোোম্মদ আরী
মফিভ মযোমেেো
মভোোঃ রুহুর আনভন
মভোিোোঃ ভহুফো খোতুন
োেদোয আরী
োিনো মফিভ
সুফর চন্দ্র যোে
রীরো যোনী যোে
ভোবুবুর আরভ
যোনদো আরভ
ভযহুভ আযোপ-উর ইরোভ মচৌদৄযী
নো মুর নোোয মচৌদৄযী
মভোোঃ মোরোইভোন আরী
োোয ফোনু
মুোম্মোদ মভো োমম্মর ে
ভমনোেোযো মফিভ
আব্দুর ভোন্নোন মভোল্লো
আমরেো মফিভ
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17/08/1987
01/11/1988
08/08/1990
31/12/1990
01/01/1990
28/07/1988
01/08/1989
25/05/1987
05/09/1990
10/10/1989
01/07/1990
10/10/1990
01/01/1990
30/11/1991
09/02/1989
02/01/1989
15/05/1989
30/06/1987
20/10/1988
14/08/1990
31/12/1990
07/08/1991
13/11/1987
21/10/1988
01/02/1988
26/08/1987
20/11/1993
01/01/1991
07/01/1987
06/07/1990
01/03/1989
10/12/1992
23/08/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58119 উমম্ম োনদেো
58120 মুোম্মদ নদুর আরভ
58121 মভোোঃ ভোবুবুয যভোন
58122 মভোোঃ আবু ইউসুপ
58123

োনেেো সুরতোনো

58124 মভোোঃ ন বুর ইরোভ
58125 মভোোঃ আনযনের ইরোভ
58126 এ.এভ.মতৌনদুর ইরোভ
58127 ভোমুদুর োোন
58128 রো চন্দ্র ভজুভদোয
58129 চোননেো আক্তোয
58130 মভোোঃ োনপজুয যভোন
58131 এ,নফ,এভ ভনন নফন োভোর
58132 আব্দুর মভোতোমরফ
58133 মুোম্মদ আবু ফেয
58134 োভসুর ে
58135 িোমদকুয যভোন
58136 মভোোঃ আরভ মোমন
58137 মভোোঃ নযনের ইরোভ
58138 মভোোঃ নন োভ উনিন ভইঁেো
58139 মভোোঃ আর-আনভন
58140 মভোোঃ োনফবুয যভোন
58141 তোনযকুর ইরোভ
58142 মভোোঃ মভোযমদ-উর-আরভ
58143 মভোোঃ ভোমুনূয যনদ
58144 মভোোঃ এযোদ আরী
58145 উৎর মিৌড়
58146 মভোোঃ আনযপ নফল্লো
58147 আনযনেয যভোন
58148 মভোোঃ োন দ োোন
58149 মভোোঃ নমুর মোমন
58150 মভোোঃ োইমেদ রুফোেন ফোপ্পী
58151 োভীভো আক্তোয

মু.েিোভ আরী
যওন আযো মফিভ
ো আরভ
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ভেবুর মোমন
মভোিোোঃ োোনোযো খোতুন
মভোোঃ োোঙ্গীয মোমন
মনরনো আক্তোয
মভোোঃ োভোর উনিন
োনদো খোতুন
মভোোঃ োরুন অয যনদ
মভোিোোঃ চোমভরী খোতুন
মভোোঃ ভময আরী
মভোিোোঃ আযন নো খোতুন
এ.এভ.ভনপদুর ইরোভ
নপমযো ো ইরোভ
আব্দুর ভনতন
নুরুন্নোোয
য রোর ভজুভদোয
তী যোনী ভজুভদোয
মভোোঃ মভোতোময মোমন
শেদো নদর আযো মফিভ
মভোোঃ েোমদয োওরোদোয
আপমযো ো মফিভ
আোম্মদ োভোর মোমন
ভোম দো আেতোয
আব্দুর িনেয
মখোমদ ো আক্তোয
আভদ েনফয
আমনোেোযো মফিভ
আ োোয আরী
োমদো
আবু মনোভোন
িোমেমদন মনিো
মভোোঃ প লুর ে
আংকুমযয মনিো
এ,নফ,এভ নুরুর ইরোভ
ভভতো মফিভ
মভোোঃ নপকুয যভোন ভইূঁ েো
োভীভো আক্তোয
দীন মভোোম্মদ
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ নরুর আরভ
মভোিোোঃ নুয নোোয
মিোরোভ মভোস্তপো মখ
োনফেো মফিভ
মভোোঃ মখোযমদ-উর-আরভ
আমেো মফিভ
মভোোঃ আতোউয যভোন
মভোিোোঃ নফরনে মফিভ
মভোোঃ দোযো উনিন
মভোিোোঃ আিভো মফিভ
ভদৄ সূদন মিৌড়
ফোন্তী মিৌড়
মভোোঃ মিোরোভ যব্বোনী
যোনদো মফিভ
ভযহুভ ইভোইর নফ উল্লো
তনেযো নফল্লো
মভোোঃ আবু তোনরফ
নযন েো খোতুন
মভোোঃ িোমফদুর ইরোভ
মভোিোোঃ আমরেো ইরোভ
মভোোঃ আফদুর নরর মৃধো
নভম মমরনো আেতোয
ননিকুয যভোন
মমরনো আক্তোয
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22/10/1987
23/01/1991
25/09/1988
01/01/1988
10/04/1988
20/12/1989
03/03/1990
11/06/1989
25/12/1990
02/04/1988
01/01/1991
01/01/1991
16/11/1987
25/05/1989
01/03/1989
01/12/1988
11/03/1988
25/07/1989
01/01/1989
25/06/1988
20/06/1988
21/06/1988
15/02/1987
14/08/1990
05/07/1989
25/12/1986
26/07/1990
28/12/1989
27/04/1988
31/12/1989
07/07/1990
15/10/1990
12/06/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58152 ননী মিোোর দো
58153 মভোোঃ ভোসুভ আমভদ
58154 এ.এভ.মভমদী োোন
58155 আননছুয যভোন
58156 নুযোত োোন
58157 মভোোঃ রুমফর আ োদ
58158 মভোোঃ আনতকুয যভোন
58159 মুক্তো েয
58160 মে.এভ.োীন ময ো
58161 মভোোঃ আোনুর ইরোভ
58162 মভোোঃ ওভয পোরুে
58163 মতৌনপে ভোমুদ
58164 মভোিোোঃ উমম্ম োনফফো খোতুন
58165 মভোিোোঃ মুনন্ন আক্তোয
58166 মভোোঃ আব্দুর খোমরে
58167 মভোোঃ োিোন
58168 মভোোঃ ইভোভ মোমন
58169 ভোসুদ যোনো
58170 লুৎনেন নোোয লুনো
58171 ভোমুনুয যনদ
58172 মভোোঃ নো মুর োোন
58173 সু ন
58174

িৎফন্ধু যোে

58175 মভোোঃ আবুর োমভ
58176 সুযোইেো সুরতোনো
58177 মভোতোনরফ মোমন
58178 নোফ উিীন যোমর
58179 মভোোঃ ওভয পোরুে
58180 মভোিোোঃ নফ নর আক্তোয
58181 মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
58182 পোমতভো মফিভ নৄতুর
58183 মভোোঃ রুমফর নভেো
58184 মভোোঃ োজ্জোদুয যভোন

ননভির কুভোয দো
নফোনী যোনী দো
মভোোঃ আন জুয যভোন
ঝযনো খোতুন
এ.এভ. োেদোয আরী
োোনো মফিভ
মিোর োয মোোইন
যনভো মফিভ
মভোোঃ এনোমুর ে
নোনিভো আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
মভোোোঃ নভনোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োরোভ যেোয
রোবরী মফিভ
নফনৄর চন্দ্র েয
নভনতী যোনী েয
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
পনযদো োযবীন
মভোোঃ আব্দুর খোমরে যেোয
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ পে োয যভোন
মভোিোোঃ তুনত মফিভ
আব্দু মোফোন পোরুেী
তোনযকুন নোোয
মভোোঃ আভ োদ মোমন
মভোিোোঃ নযথী মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
মভোিোোঃ ভমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ তনপ উনিন
মভোিোোঃ পোমতভো মফিভ
আবুর েোরোভ
নফনফ োম যো
মভোোঃ আবুর েোরোভ
মভোোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
ফোদো
ভোম দো খোতুন
মভোোযযপ মোমন
োনভদো মফিভ
আব্দুল্লো আর ভোমুদ
োনিনো আক্তোয
সুরতোন আমভদ
লুৎনেন মনিো
োনপ উনিন
ননযন আক্তোয
নচত্ত যঞ্জন যোে
ম যোৎস্দো যোনী যোে
মভোোঃ আব্দুর োনেভ
মভোিোোঃ নযনো খোতুন
মভোোঃ মভোমরভ উিীন
আন্ঞ্জু ভমনোেোযো
আফদু োরোভ
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ তোময উিীন
োযবীন সুরতোনো
মভোোঃ ফোবুর মোমন
মপোরী মফিভ
মভোোঃ আব্দুর নরর
মভোিোোঃ যোমফেো খোতুন
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
মভোিোোঃ আমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ প লুর ে
োননো মফিভ
মভোোঃ মখোদো ফক্স প্রোং
মভোিোোঃ োিনো খোতুন
মভোোঃ আব্দু োরোভ
ভন নি ো খোতুন
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11/10/1987
07/09/1989
01/12/1990
28/11/1992
01/10/1991
12/12/1990
25/07/1988
01/01/1991
24/11/1987
01/07/1987
21/08/1989
01/09/1990
19/05/1991
14/08/1989
30/06/1989
25/10/1988
07/06/1988
07/05/1989
05/12/1987
01/02/1987
02/11/1988
31/12/1988
09/12/1989
07/12/1987
05/01/1987
25/07/1989
02/11/1988
28/11/1992
16/09/1988
07/04/1991
18/01/1993
27/10/1987
05/12/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58185 ফোনপ্প োর
58186 মদফদো ভন্ডর
58187 মভোোঃ হুরুর ইরোভ
58188 মভোোঃ ইব্রোনভ নভরন
58189 মভোোঃ নেন নভেো
58190 েোনন আক্তোয
58191 মুোম্মদ আোদুজ্জোভোন
58192 মভোোঃ ভোইদুর ইরোভ
58193 যমভন্দ্র নোথ ফল্লব
58194 মভোোঃ ভোনের ইরোভ ভোমুন
58195 মভোোঃ ইব্রোীভ নভেো
58196 মভোোঃ মুযোদুজ্জোভোন
58197 োভীভো নোিযীন
58198 আব্দুর মভোতোনরফ ভইঁেো
58199 ভীযন যোে
58200 সুভন যোো
58201 মভোিোোঃ মুনরভো খোতুন
58202 মভো: ভনউয যভোন
58203 পযোদ মোমন
58204 মভো: মযোেনুজ্জোভোন তোলুেদোয
58205 মুোম্মদ োোনুর আমফদীন
58206 মভো: তন ভোমুদ
58207 োনদেো
58208 মভো: এনোমুর ে
58209 মভো; যোপোন ে খোন
58210 মভোোম্মদ আনকুয যভোন
58211 মভো: মোযোফ মোমন
58212 মভো: আমনোেোয মোমন
58213 পযোদ মোমন
58214 মভো: ইপমতখোয উনিন
58215 মভোোঃ োোনুয যভোন
58216 ভোমুন মফোযী
58217 নোনদফো মফিভ োনন্ত

শ্যোভর োর
নযনো যোনী োর
বীষ্মমদফ ভন্ডর
ংেযী ভন্ডর
মভোোঃ আব্দুর েোমদয
নভরো মফিভ
মৃতোঃ আব্দুর মভোন্নোপ
মভোিোোঃ ভঞ্জুেোযো মফিভ
নূয মভোোম্মদ
তহুযো খোতুন
মভোোঃ োোবুনিন িো ী
লুৎনেন নোোয
আভদ িপো
ভনযেোভ খোতুন
মভোোঃ নুযনফী নভেো
আমনোেোযো মফিভ
মৃতোঃ যনন ৎ ফল্লব
মৃতোঃ োরুর ফল্লব
আোঃ মুন্নোপ
ভমনোেোযো
মভোোঃ নপউল্লো
নখনো মফিভ
মভোোঃ মভোেোমজ্জভ মোমন
মে.এভ.সুরতোনো যোন েো
মভোোঃ আবু তোময
মভোিোোঃ লুৎনেন নোোয
মভোোঃ োনপউনিন ভইঁেো
পোমতভো মফিভ
শুোন্ত কুভোয যোে
সুরতো যোনী যোে
অননর চন্দ্র যোো
নখো যোনী যোো
মভোোঃ ভমনোোয আরী
মভোিোোঃ োম যো খোতুন
মভো: মভোেোমজ্জভ মোমন
মভোিো: ভননো মফিভ
মভো: প লুর ে
পনযদো ইেোিনভন
মভো: ভনভনুর ইরোভ
যওনোযো মফিভ
মুোম্মদ েনোর আমফদীন
যনভো খোতুন
মভো: তোপোজ্জর মোমন
যমু ো খোতুন
স্বোভী মভোোযযপ মোোইন
হুযো
মভো: মভোমরভ যোড়ী
োনেেো মফিভ
মভো: ময োউর ে খোন
োননো খোতুন
মভোোম্মদ ীদ নভেো
যোনু মফিভ
আব্দু োভোদ
োনভনত মফিভ
িোমেদুর ে
যোমদো মফিভ
মভো: মখ পনযদ
োনদো মফিভ
মভো: যনপকুর ইরোভ
ননযন ইরোভ
মভো: খোেরুর আরভ
মভোিো: োনো মফিভ
আ: িোরোভ মফোযী
েনফ মফিভ
মভো: আন জুয যভোন
সুনপেো খোতুন
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02/02/1991
19/11/1987
25/05/1987
07/03/1989
10/10/1987
07/02/1988
11/09/1989
28/02/1989
10/09/1987
10/07/1986
13/04/1988
01/02/1990
12/02/1991
28/10/1989
11/07/1988
31/12/1988
30/10/1990
19/11/1989
22/02/1989
01/11/1989
10/10/1992
04/01/1991
01/01/1990
06/04/2017
02/05/1991
18/11/1990
20/12/1987
21/10/1988
31/12/1987
31/12/1987
12/02/1991
05/07/1988
25/06/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58218 মভো:নন োভ উনিন
58219 মভো: ইনরেো
58220 মভো: খোমরদুয যভোন
58221 েো ী োরভো আক্তোয
58222 মভো: োনন আরভ
58223 েোভরুন নোোয
58224 নভল্লোত মোমন
58225 মভোোম্মদ আফদুল্লো আর ভোমুন
58226 ভনন ময ো
58227 োমদকুর ইরোভ
58228 তোনজুফো রুফোইেযোৎ মুমু
58229 মভো: আনকুর আরভ
58230 মভো: োইনেল্লো নফন রো
58231 মভো: নন খন্দেোয
58232 মভো: আব্দুর মভোত্তোনরফ যেোয
58233 তোনভনো মপযমদৌ পোযোনো
58234 োযনভন সুরতোনো
58235 মভো: ভোমুদুর ে
58236 িো ী আপ োর মোমন
58237 মভো: োরুন অয যীদ
58238 োোদোত হুমইন
58239 মভো: ভোমুদুর োোন পনেয
58240 পোয োনো আক্তোয
58241 মভো: ইব্রোীভ হুোইন
58242 আযোনেন নোোয বুযো
58243 ো ভোনে আমভদ
58244 মভো: আেতোরুজ্জোভোন
58245 নোনরুর ে
58246 মভোিো: মভোযমদো মফিভ
58247 মুোম্মদ োীনুয যভোন
58248 মভোিো: োযনভন আক্তোয
58249 নুময তোোযোত
58250 মভো: োদোত মচৌদৄযী

নিেো উনিন
যনভো মফিভ
মভো:নযেো উনিন
যোমফেো
মভো: মিোরো মোমন
রোইজু খোতুন
েো ী পরলুে ে
োমদো মফিভ
মভো: োনপজুয যভোন
নভনোযো খোতুন
মভো: আবুর োমভ োমটোেোযী
মযোনো আক্তোয
আবুর োমভ
আমনোেোযো মফিভ
মভোোম্মদ ওেোনদ উল্লো
খোনদ োতুর মেোফযো (ভনন)
আ: খোমরে মচোেদোয
রুনরেো মফিভ
নোনয উিীন যদোয
তোমযো নফনফ
এ.মে. এভ আখতোরুজ্জোভোন ভইূঁ েো
আক্তোরুমন্নিো
মভো: নো মুর আরভ
োনপজুমন্নিো মফিভ
মভো: নদুর ইরোভ
যনভো খোতুন
মভো: ইভোইর মোমন খন্দেোয
মভোিো: ম নভন মফিভ
মভো: ভভতো আমভদ
পোমতভো খোতুন
মভো: ো োোন
েনফ মফিভ
মভো: ইউসুপ আরী
োনো ইউসুপ
োভছুর ে
আমনোেোযো মফিভ
িো ী নূয মোমন
মপৌন েো মোমন
মভো: ইেোকুফ আরী
মভোিো: যোমদো মফিভ
ইব্রোনভ হুোইন
োম দো মফিভ
মভো: ো োোন আরী
মভোিো: ভোমরেো নফনফ
আোন উল্লো
খোদী ো আোন
মভো: প মর হুোইন
আমভনো মফিভ
মভো: আননছুর ে
মোমন আযো ে
ো নরভউিীন আমভদ
ভভতো মফিভ
আব্দুর কুদ্দু ভইেো
োোনোযো মফিভ
আব্দুর ওোফ
মযোমেেো সুরতোনো
মভো: আব্দুয যীদ যেোয
মভোিো: অনত্ম মনিো
মুোম্মদ ভ নুয যভোন
োীদো খোনভ
মভো: আব্দুর ফোযী তোলুেদোয
মভোিো: ভনযেভ মফিভ
মভো: নুরুর ইরোভ
যোেোন আযো মফিভ
মভো: আবুর েোমভ মচৌদৄযী
আমেো মচৌদৄযী
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30/08/1990
15/04/1990
01/03/1991
15/11/1989
10/01/1988
20/10/1988
25/12/1988
05/02/1987
06/02/1989
06/02/1990
18/05/1988
30/12/1991
06/10/1988
01/06/1989
02/01/1990
01/01/1991
26/07/1987
02/12/1987
15/03/1987
25/10/1987
30/11/1990
05/11/1987
15/09/1991
21/06/1989
17/12/1990
15/11/1987
10/06/1990
05/09/1988
25/01/1989
02/09/1988
01/05/1988
01/02/1992
01/10/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58251 খোেরুন নোোয শুব
58252 আইনযন সুরতোনো
58253 রুফোমেত োোন
58254 এ.এভ. ম ড ইভযোন োোন
58255 মভোোঃ আবুর মোোইন
58256

োন্নোতুর মপযমদৌী

58257 মভো: েোভরুর োোন
58258 োন কুভোয মদফ নোথ
58259 মভোিো: োনফফো খোতুন
58260 মভোিো: মযোনো সুরতোনো
58261 সু ন কুভোয যেোয
58262 মভো: োনের ভন্ডর
58263 মভো: যোেোন আরী
58264 মভো:নভ োনুয যভোন
58265 মভোিো: মযোেোনো নযেো
58266 োনন দো েনফয
58267 োেরো ওেত অন্তযো
58268 মভোোঃ োনদ োোন
58269 োভসুন নোোয মজুনত
58270 নতনথ ভন্ডর
58271 মভো: আব্দুর ভোন্নোন
58272 ইযোত োোন
58273 পোযোনো মোরতোনো ন
58274 নফনৄর কুভোয নফশ্বো
58275 ো মভোোম্মদ নযনের ইরোভ
58276 োনদেো োোন
58277 এ.এভ ময োউর ইরোভ
58278 মভোোু্ম্মদ আবুর োোন
58279 ভভতো ভর
58280 পেোর েফীয
58281 োরোউনিন
58282 আিোদুজ্জোভোন
58283 মখ োজ্জোদ মোমন মোমেফ

মভো: নিেোউনিন খোন
োভীভো আক্তোয
আন জুর ে
সুযোইেো আেতোয
ভনপজুর ইরোভ
োননো মফিভ
মভো: েোভোর উনিন
মপযমদৌী েোভোর
আব্দু োরোভ যদোয
মভোো: আনম্বেো নফনফ
মভো: মফরোর উনিন
মভোিো: মোনো ফোনু
মৃত মভো োমম্মর ে
মভোিো: মোমনেোযো মফিভ
নদরী কুভোয মদফ নোথ
নরনর মদফ নোথ
মৃত. ভনতেোয যভোন খোন
মভোিো: ভোমুদো খোনভ
মভো: য ফ আরী
োম যো মফিভ
মৃত: নমযন্দ্রনোথ দো
চরো যোনী
মভো: পোরুে ভন্ডর
মভোিো: মপযমদৌন মফিভ
মভো: শেদুয যভোন
মভো:মপোরী মফিভ
মভো: প লুর ে োওরোদোয
মযোমেেো মফিভ
মভো: নযেোজুর ে
মভোিো: সুনপেো মফিভ
মভো: োো োোন েনফয
শেদো মোমন আযো ম নভন
মভো: ওেত আরী
আেনরভো খোতুন
মভো: আব্দুর ভন দ
ম োমফদো মফিভ
মভো: আরোউনিন মভোল্লো
নোনিি আমভদ
সুখ যঞ্জন ভন্ডর
োনন্ত যোনী ভন্ডর
মভো: মতোপোমজ্জর মোমন
মযোমেেো মফিভ
মৃত: েওিোয আরী
আমরেো মফিভ
মভো: আবু তোময
নফরনেি আক্তোয
েভমর চন্দ্র নফশ্বো
স্বোফো যোনী নফশ্বো
মৃত: মু: নুরুর ইরোভ
আপমযো ো মফিভ
মভো: ভননয উনিন
ভোমুদো খোতুন
মভো: আবু আরভ নেদোয
নূয োোন
মভোোম্মদ আবুর োনভ
মযোমেেো খোতুন
োভমুর আরভ
নূয োোন
যদোয নফবুল্লো
োভীভ আযো
মখোযমদ আরভ
িোমরো মফিভ
আ: আোদ
মযোমেেো খোতুন
মখ লুৎপয যভোন
নভম নযীন যভোন
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10/11/1990
11/11/1990
05/01/1988
01/01/1991
15/10/1988
26/03/1989
15/01/1989
08/10/1988
15/10/1989
02/10/1982
27/09/1987
11/11/1987
21/11/1990
25/12/1987
24/08/1989
19/03/1993
10/09/1990
21/05/1993
15/04/1989
02/01/1988
10/01/1991
16/10/1991
12/01/1991
01/03/1989
04/06/1987
28/08/1992
30/09/1989
15/01/1986
02/02/1987
10/10/1989
12/07/1988
01/12/1989
04/10/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58284 যো ীফ মোমন
58285 অননতো যোনী দো
58286 োনভনো ইেোনভন
58287 মভো: োনভউর ে
58288 আপমযো ো যভোন
58289

োনদুর ইরোভ

58290

োন্নোতুর মপযমদৌ

58291 খন্দেোয ভোমুন -উয - যনদ
58292 মভোিো: মযজুেোনো আরভ
58293 োইমুনো তোনযন মরোো
58294 ীমৄল নফশ্বো
58295 মভো: আব্দুর আরীভ যেোয
58296 যোজু আমভদ
58297 পোয োনো আক্তোয
58298 মভো: ইেোনন মোমন
58299 মভো: আব্দুল্লো োরভোন
58300 আবু োননপ
58301 মভো: খোইরুজ্জোভোন
58302 মভো: নো মুর োোন
58303 মভো: ভননরুজ্জোভোন
58304 মখ মতৌনপে োোন
58305 মভো: নপমযোজুয যভোন
58306 মভো: োপোমেত মোমন
58307 েোনতিে চন্দ্র দো
58308 মভো: ইেফোর মোমন
58309 খোমরদ মোমন
58310 মভো: মিোরোভ ভোওরো
58311 যোহুর মদফ ফভিন
58312 মভো: ভনতউয যভোন
58313 মুোম্মদ আব্দু োরোভ
58314 আব্দুর ভন দ
58315 আ.ন.ভ ইনতেোে
58316 মভোিো: ইেোনভন নোোয

শতেফ আরী
নযনো মফিভ
কুমুদ যঞ্জন দো
উলো যোনী দো
মভো: োনভ উনিন
োননো আক্তোয
মভো: মতো োমম্মর ে
মভোিো: োভীভো আক্তোয
মভো: আব্দুয যভোন
মভোিো: আমরেো যভোন
মোনো উল্লো প্রোং
আম দো মফিভ
মভো: আবুর মোমন
মপৌন েো মফিভ
মভো: েনোর আমফদীন
ভমনোেোযো মফিভ
মভো: যনফউর আরভ
মভোিো: মতৌনদো গুরোন
মভো: আব্দুি মিোফোন
নূরুন নোোয মফিভ
নন্দরোর নফশ্বো
ফোন্তী নফশ্বো
মভো: আব্দুয যনদ যেোয
মভোিো: ফোনিদো খোতুন
মভো: আবু োনদ
মভোিো: যনভো খোতুন
মুনিদ নভেো
নযপো খোতুন
মভো: নুরুন নফী
পোমতভো মফিভ
মভো: আনভয উনিন
ীভো মফিভ
আফদুর ওেোদুদ
োন েো মফিভ
মভো: ইব্রোনভ খনরর
মভোিো: আমেো খোতুন
মভো: নভ োনুয যভোন
ননলুপোয ইেোনভন
আব্দুর ওেোমদ
োমেদো খোতুন
মখ আব্দুয যনদ
ভন নি ো মফিভ
মভো: ওেোনভ উনিন
মযোনো োযবীন
মভোোম্মদ আরী
সুনপেো আক্তোয
নফেো চন্দ্র দো
চী যোনী দো
মভো: আবুর োমভ
োভছুন নোোয
মৃত: আফদুর ভোন্নোন
োভছুন নোোয
মভো: মিোরোভ মভোস্তপো
নরনর মভোস্তপো
দীনফন্ধু ফভিন
মভরতো যোনী
মভো: আব্দুর আরীভ
মভোিো: মনো খোতুন
মুোম্মদ পখরুর আরভ
গুরোন আক্তোয
আব্দুয যোজ্জোে
ভন নি ো খোতুন
মভো: ীভ উনিন
নো ভো খোনভ
মভো: আবু মোমন
োম যো মোমন
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25/02/1992
20/01/1987
28/08/1989
02/01/1988
21/12/1988
23/11/1993
01/03/1987
23/11/1987
01/01/1990
01/01/1990
25/09/1989
26/11/1989
20/11/1990
01/01/1992
04/11/1988
09/07/1992
05/08/1990
24/11/1987
23/09/1989
19/10/1987
05/10/1989
15/12/1987
03/10/1990
05/01/1989
01/11/1989
05/01/1988
30/12/1989
28/11/1990
30/07/1990
01/01/1993
19/12/1989
08/07/1991
01/11/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58317 মযোেোয আরভ
58318 মভো: োোন আরী
58319 আনপকুয যভোন খোন ননরে
58320 ীভো মচৌদৄযী
58321 মভো: েোভরুর োোন
58322 মভো: জুমের মোমন
58323 মভোিো: আেনরভো আেতোয
58324 োভসুন নোোয
58325 ননযন আক্তোয
58326 মভো: যনভ
58327 যনদুর ইরোভ
58328 মভো: ফোদো নভেো
58329 েো ী ওেোনদো আেতোয
58330 মভো: নযোজুর ইরোভ
58331 মভো: আবু োযন  যদোয
58332 মভো: যোমদুর ইরোভ
58333 চন্দ্র ভনল্লেো
58334 তোমেফ নফন যনদ
58335 মভো: মতৌনদ োযমব
58336 নফনৄর চন্দ্র োর
58337 মভো: ফোদো পোোদ
58338 মভো: মভোতোে আমভদ
58339 মভো: োনফবুয যভোন
58340 সুফন িো আক্তোয
58341 যমের কুভোয দো
58342 োনরভো আক্তোয নফথী
58343 মভো: আনতকুয যভোন
58344 মভো: যোমর মোমন
58345 োমেভো ম নযন
58346 োমদেো আপনযন
58347  ীফ কুভোয ফসু
58348 আব্দুর আউেোর
58349 নভযো মোমন

আফদুয যনদ
মযৌন আযো মফিভ
মভো: আব্দুয যনভ
খোনদ ো মফিভ
মভো: আযোপ মোমন খোন
োম দো খোনভ
নূরুর েনযভ মচৌদৄযী
োনপেো খোতুন
মৃত আব্দুর ভোন্নোন
আমনোেোযো মফিভ
মভো: মতোতো নভেো
তনিযন মফিভ
মভো: োভসুর ে
মভোিো: অন পো খোতুন
োভসুর ে
অন পো খোতুন
আব্দুর ওোফ
মিোমরনূয মফিভ
মভোোম্মদ আরী
যনদো
আব্দুয যনভ
পোমতভো নফনফ
মভো: নবু নভেো
সুনপেো মফিভ
েো ী আন জুর ে
ন ন্নোতুন নোোয
মভো: েোভরুর োোন
মভোিো: ভোনে ো মফিভ
মভো: আপ োর মোমন যদোয
নভম নদো খোতুন
মভো: চোদ নভেো
যনভো মফিভ
তন কুভোয েভিেোয
নভযো যোনী েভিেোয
আব্দুয যনদ োেদোয
োম যো খোতুন
আফদুর ফোযী োওরোদোয
মযোেোনো মফিভ
নযধন চন্দ্র োর
নযদোী যোনী োর
মভো: মদমরোেোয মোমন
যনভো মফিভ
মভো: উভোন িনন
নউরী খোতুন
ভযহুভ মদরদোয মোমন
মভোিো: োনভদো সুরতোনো
মভো: মভোোযযপ খোন
কুরসুভ মফিভ
চন্দন কুভোয দো
দুলু যোনী দো
মভো: আফদুর ওেোদুদ যেোয
যোনদো মফিভ
মভো: িোমফদ আরী
আেনরভো মফিভ
মভো: আন ফোয মভোল্লো
মভোিো: পোমতভো খোতুন
শেদ োেীর আমভদ
ম নভন আযো
মভো: আফদুর আউেোর
োমফযো খোতুন
মযো কুভোয ফসু
অচ িনো যোনী ফসু
মভো: নযো
নো ভো মফিভ
ো োোন মচৌদৄযী
নফনফ পোমতভো
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20/02/1989
14/08/1989
28/12/1989
01/03/1988
05/10/1989
30/12/1991
09/08/1987
22/01/1987
05/04/1989
01/01/1990
10/04/1993
10/10/1991
21/11/1987
17/11/1988
05/01/1992
03/02/1990
09/12/1992
25/09/1989
02/12/1992
10/11/1990
13/07/1991
25/10/1990
08/11/1988
30/11/1991
02/02/1990
26/10/1990
05/02/1987
26/11/1988
27/02/1991
17/02/1990
05/01/1987
22/02/1988
25/08/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
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58350 মভো: নপকুর ইরোভ

মৃত ভনতেোয যভোন
মভোিো: োমদুন মনিো
58351 মভোিোোঃ তোনরভো আক্তোয নোিযীন মৃত নয খাঁন
মভোিোোঃ যনভো খোতুন
58352 মভোোঃ আনযনেয যভোন
মভোোঃ আব্দুর ব্বোয
মভোিোোঃ ফনরভো খোতুন
58353 এভ এভ ভনদুর ইরোভ
মভোোঃ দুরোর আরী মভোল্লো
োোনোযো মফিভ
58354 ব ন কুভোয ীর
েরযোন কুভোয ীর
মৃত ভভতো যোণী ীর
58355 মিোোর চন্দ্র
মিোননোথ চন্দ্র
নফোনী যোনী
58356 ভোনে ো খোনভ
ভযহুভ খোমদমুর ইরোভ
মভোনরভো মফিভ
58357 মভোোঃ আনতকুয যভোন তোলুেদোয মভোোঃ ননিকুয যভোন তোলুেদোয
নূয োোন মফিভ
58358 মভোোঃ মিোরোভ মভোক্তোনদয
মভোোঃ আবুর ফোোয
নোনভো আক্তোযো
58359 মভোোম্মদ োননুয আরভ
মভোোম্মদ োেদোয আরী
োনফনো ইেোনভন
58360 মুনতোনয যেোয ভোমুন
মভোোঃ আবুর েোমভ যেোয
রুনী মফিভ
58361 োন্তোশ্রী নফশ্বো
সুযন ত কুভোয নফশ্বো
মেেো নফশ্বো
58362 মদফোীল দো
দীমন চন্দ্র দো
মপোরী দো
58363 মভোস্তপো েো ী
ইউনুি েো ী
ভেনো মফিভ
58364 মভোোঃ মোোনুয যভোন মতু
মভোোঃ আবুর মোমন
োনভদো মফিভ
58365 পোযোনো সুরতোনো
মভোোঃ মুন বুয যভোন
খোনদ ো আখতোয
58366 োহ্ োোন নযো
মভোোম্মদ ভোমপ উনিন
োহ্নভনো মফিভ
58367 ইবো প্রধোন
এভ এ ভোন্নোন প্রধোন
ভভতো মফিভ
58368 মভোোঃ আর-ইভযোন
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
নোনযন যভোন
58369 আনপ মভোোঃ যীপ
মভোোঃ ভনতো উিীন খোন
োভছুন নোোয
58370 মভোোঃ মোমর যোনো
মভোোঃ োইদুয যভোন
ভোম দো খোতুন
58371 মভোোঃ ইভযোন ভইেো
মভোোঃ মভোযমদ মোমন ভইেো
েোভরুননোোয মফিভ
58372 মভোোঃ আইনুর ইরোভ
মভোোঃ এেযোভ মোমন প্রোোঃ
মৃত নুয োোন
58373 মভোোম্মদ োোন
মভোোম্মদ আবুর ফয
োমনোেোযো মফিভ
58374 মিোরোভ মভোোঃ নফরী
আবুর েোমভ
রনতপো মফিভ
58375 নো নীন আক্তোয
মভোোঃ নোনয উনিন
আনযপ মফিভ
58376 সুনভত োো
অনঞ্জত োো
নফবো োো
58377 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মভোোঃ নুরুর ইরোভ খোন
মভোোোঃ খোনদ ো মফিভ
58378 ইব্রোীভ
মদমরোেোয
যোনদো
58379 মভোোঃ যোইসুর আন ভ যোমর
মভোোঃ ময োউর েনযভ
যঞ্জুআযো মফিভ
58380 মভোোঃ মদমরোেোয মোমন োীন
আব্দুর ভোন্নোন যীপ
আমভনো মফিভ
58381 মখ োমদ উনিন
মখ মভোোম্মদ নয উনিন
োমদো আক্তোয
58382 মভোোঃ ভোসুদ যোনো
মৃত লুৎপয যভোন
মভোিোোঃ মযোমভরো মফিভ
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07/03/1988
07/05/1988
10/06/1990
31/12/1988
15/07/1984
01/08/1991
15/03/1989
15/02/1990
21/11/1989
20/12/1990
30/06/1990
01/10/1989
07/11/1990
10/10/1989
20/09/1990
15/01/1987
07/12/1990
15/01/1988
01/01/1991
08/04/1989
18/06/1990
30/11/1991
01/04/1987
02/02/1989
01/11/1987
03/07/1994
18/03/1987
06/10/1987
01/01/1992
21/09/1988
10/03/1987
01/12/1985
15/10/1988
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58383 মভোোঃ নদুর ইরোভ

মভোোঃ মোযোফ মোমন
মযোমেেো মফিভ
58384 মভোোঃ আরভিীয
মভোোঃ মুন্তো আরী
মভোোোঃ মযোমেেো মফিভ
58385 যোজু আমভদ
মভোোঃ ভনদুর ইরোভ
মভোিোোঃ োোযো খোতুন
58386 মভোোঃ আ োদুর ইরোভ
মভোোঃ ভময আরী
মভোিোোঃ আন যন মনিো
58387 মভোোম্মদ মতোপোমের মোমন
োভছুর ে
োোনোযো মফিভ
58388 মভোিোোঃ যোন েো সুরতোনো
মভোোঃ খুফয যভোন
মভোিোোঃ োনেেো মফিভ
58389 ভনযেভ যেোয
িোনোউল্লো যেোয
আমভনো যেোয
58390 রোইজু আক্তোয
মভোোঃ োনফবুয যভোন খোন
নুয োোন মফিভ
58391 সুভন নফশ্বো
নযমতোল কুভোয নফশ্বো
েনফতো যোনী নফশ্বো
58392 মভোোঃ আনভনুর ইরোভ তোলুেদোয মভোোঃ নূযর ে তোলুেদোয
মভোিোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
58393 মুোম্মদ আনযপ মোমন
মভোোঃ আব্দুর ওমোদুদ
নেোযো মফিভ
58394 ভননযো মফিভ
মিোরোভ মভোস্তপো
োনো োযবীন
58395 নীযো ইরোভ ফনি
এ এভ ন রুর ইরোভ
যোনভো ইরোভ
58396 োনভউর ইরোভ খোন
মৃত নদুর ইরোভ খোন
মযোেোনো নদ
58397 মভোোঃ োনভর মচৌদৄযী
মভোোঃ যীনের ইরোভ মচৌদৄযী
মভোমনোেোযো মফিভ
58398 আনযনের ইরোভ
আব্দুর মনেভ
োিনো মফিভ
58399 মভোিোোঃ সুরতোনো যোন েো
মভোোঃ আবু ফক্কোয ননিে
বুরবুনর মফিভ
58400 মভোোঃ ভন ফয যভোন
মভোোঃ আব্দুর োনেভ
ভন নি ো মফিভ
58401 আমেো যনদ
োরুন অয যনদ
মযমনো যনদ
58402 মভমদী োোন খোন
মভোোঃ ফখনতেোয উনিন খোন
ভোহ্মুদো খোনভ
58403 মভোোঃ োমযোেোয োোন োিয
মভোোঃ োখোওেোত মোমন
রুনো রোেরো
58404 ফনভ মভোস্তোযী
শেদ োইদুয যভোন
অনোনভেো ম নভন
58405 মভোোঃ ইেফোর মোমন
মভোোঃ তপমদয আেন
ফকুর মফিভ
58406 মভোোঃ আব্দুর ভোমরে
মভোোঃ ফ লুয যেোয
মভোিোোঃ ম োস্দো খোতুন
58407 নযমতোল চন্দ্র ফভিন
তয নোযোেন ফভিন
েণ ি ফোরো যোে
58408 পোমতভোতু ম োযো
মভোোঃ োনপজুয যভোন
নভম ভভতো যভোন
58409 যোপোন োনন নেোভ
মৃত মভোোঃ োভোর মোমন
পোযোনো ে
58410 পমে মচৌদৄযী
ভোহ্মুদ োোন মচৌদৄযী
পোযোনো োোন
58411 মভোোঃ ওভয পোরুে
মভোোঃ নেোয আরী
উমম্ম কুরসুভ
58412 মভোোঃ োনফবুয যভোন
আবু তোময
মভোোোঃ মযন েো মফিভ
58413 তোনরভো আক্তোয
আবুর োমভ মচৌদৄযী
জুমফদোয নোোয
58414 অনোনভেো আক্তোয
মখ আনতেোয যভোন
পনযদো মফিভ
58415 যোভর চন্দ্র আচোমিয
সুকুভোয চন্দ্র আচোমিয
েো র যোনী আচোমিয
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01/01/1992
23/10/1987
15/06/1990
05/06/1989
24/12/1991
31/12/1991
11/11/1987
10/02/1992
15/04/1992
28/12/1987
01/09/1992
31/12/1990
07/10/1991
30/03/1988
18/05/1990
20/11/1991
15/05/1992
03/06/1987
19/03/1989
09/11/1987
05/08/1988
18/03/1988
20/11/1988
04/08/1987
01/05/1987
21/01/1991
07/05/1993
06/08/1988
01/01/1989
21/08/1987
25/08/1987
25/10/1989
30/06/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58416 মভোোম্মদ োইখ ইফমন আনোয
58417 আবু োোন
58418 োভরোর দত্ত
58419 মভোোঃ ভো োরুর ইরোভ
58420 তোনরভো যোভোন
58421 অরুন ফোগচী
58422 মভোোঃ রুহুর আনভন
58423 এ এভ আব্দুল্লো-আর-ভোমুন
58424 মভোমরভউনিন
58425 েো ী মোমরী আমভদ
58426

োনদুয যভোন

58427 মভোোঃ ভোবুবুয যভোন
58428 োযনভভ আর তোভোন্নো
58429 অনভত কুভোয যেোয
58430 স্বন ইরোভ
58431 মভোোঃ আনভনূয যভোন
58432 সুফণ িো ভন্ডর
58433 নলু মোমন
58434 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
58435 মভোোঃ ভোোবুফ ে
58436 মভোোঃ আরভিীয ইরোভ োড়
58437 মভোোঃ ভোেছুদ আরভ
58438  র যোে মোিোয
58439 মুোনদ আরী
58440 রূন ফড়ুেো
58441 নৎ দো গুি
58442 োনফবুয যভোন
58443 োহ্ নযপ আমভদ
58444 নপকুয যভোন
58445 সুরতোনো আেতোয
58446 এভ আয োিোন যোনেফ
58447 যোভর চন্দ্র চক্রফত্তী
58448 যোম  কুভোয ম োল

মভোোঃ আনোয উনিন
োভসুন নোোয
মভোোঃ আোঃ িোত্তোয
মভোিোোঃ োযবীন আক্তোয
দুরোর দত্ত
সুভনত দত্ত
আফদুর ভোন্নোন নেদোয
খোনদ ো োযবীন
মভোোঃ আনতেোয যভোন
আপমযো ো মফিভ
নটফয ফোগচী
নভনন ফোগচী
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
নভনোযো মফিভ
মভোোঃ আবুর মোমন
মভোিোোঃ তোমযো নদর আপমযো ো
ভভতো উনিন
নোিনযন মফিভ
েো ী মনোর উিীন আমভদ
েো ী লুৎনেন মনো আমভদ
মভোোঃ নযোজুর ে
ভনন রো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোমরে মখ
পনযদো ইেোনভন
মভোোঃ োযোপত আরী ভন্ডর
আমনোেোযো োযবীন
আনন্দ মভোন যেোয
ইনত যোনী যেোয
আন জুয যভোন
তিনেনো খোতুন
মভোোঃ োনপ উিীন
আনেকুন নোোয
অনধয চন্দ্র ভন্ডর
ন্ধ্যো যোনী ভন্ডর
ফোচ্চু খাঁন
মোমন আযো মফিভ
মভোোঃ নোনিয উিীন
মভোিোোঃ যওনোযো মফিভ
আব্দুয যনদ নভেো
ভেভনো মফিভ
মভোোঃ ইফোদুর ইরোভ োড়
িনফযন মনিো
মভোোঃ ওেোন উল্লো
নো ভো মফিভ
সুধোংশু যোে মোিোয
নভনো যোনী যোে
নপে উনিন
োনফফো আক্তোয
দুরোর েোনন্ত ফড়ুেো
ীভো ফড়ুেো
যনন ৎ দো গুি
ঝণ িো দো গুিো
নযো উনিন
ম োনো
োহ্ নরভ উিীন আমভদ
মভোিোোঃ সুযোইেো মফিভ
মখোযমদ েফীয
সুনপেো মফিভ
এ মে এভ প লুর ে
মোমনেোযো ে
মভোোম্মদ আফদুর োত্তোয
তোনরভো মফিভ
কৃষ্ণ েোন্ত চক্রফত্তী
োনন্ত যোনী চক্রফত্তী
অনত কুভোয ম োল
প্রনভরো ম োল
Page 256 of 467

01/09/1988
26/02/1989
01/07/1989
01/12/1990
30/06/1990
02/01/1987
01/01/1993
10/01/1992
23/12/1988
15/08/1990
02/05/1987
01/09/1989
27/12/1990
30/12/1990
16/08/1989
15/04/1988
03/09/1988
07/01/1988
06/01/1988
15/10/1988
11/09/1989
06/02/1985
10/08/1989
01/01/1988
04/07/1988
17/05/1988
05/01/1988
24/12/1988
15/02/1990
01/05/1989
04/06/1987
15/07/1989
14/07/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58449 োহ্োযো মখ মদোরো
58450 োনদুর ইরোভ
58451 যোপোন োনন নেোভ
58452 োনন দো খোনভ মুন
58453 মভোোঃ োনভমুয যোভোন
58454 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
58455  ীফ দো
58456 ন এভ ময োউর েনযভ
58457 ংেয চক্রফত্তী
58458 মভোোঃ আযোপোত োোন
58459 নিেো েো ী
58460 এ এভ ীদুজ্জোভোন
58461 খন্দেোয মভোোঃ আমনোেোয মোমন
58462 ইভরুর েোমে নভ োি নেযণ
58463 মভোোঃ এনোমুর ে
58464 োীন ইভযোন
58465 মভোোম্মদ রুমফর নভেো
58466 মভোোঃ আনযনের ইরোভ
58467 মভোখমরছুয যভোন
58468 মভোোঃ ভোোদী োোন
58469 মভোোঃ ভননরুর ইরোভ
58470 মভোোঃ োখোওেোত মোমন
58471 আব্দুল্লো আর ভোবুফ
58472 মভোোম্মদ মুননরুনজ্জোদ
58473 রুখোনো ইরোভ
58474 মভোল্লো েোনযমুর ইরোভ
58475 ভোোমুদো আক্তোয নরন
58476 আেো আক্তোয
58477 মুোম্মদ মোমর যোনো
58478 মভোোঃ োইনের ইরোভ
58479 মভোোঃ োোনুর ইরোভ
58480 োনদেো আপনযন
58481 মভোোঃ আমে আর ভোরুপ

এ এভ ভঈন উনিন
ভমনোেোযো ভঈন
শুকুয মখোন্দেোয
নেনো
মৃত মভোোঃ োভোর মোমন
পোযোনো ে
মভোোম্মদ আরী
নভনো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর খোমরে যেোয
মভোিোোঃ োমদো মফিভ
মভোোঃ হুযমু আরী
আনিেো মফিভ
সুনীর দো
নেনতোযো দো
ন এভ ফনয আমভদ
যোমফেো আমভদ
নদ্বমিন্দ্র চক্রফত্তী
ননভতো চক্রফত্তী
মভোোঃ আব্দু মোফোন
মভোিোোঃ ভোমুদো মফিভ
চোদনভেো েো ী
রোইরী মফিভ
এ এভ েোভরুজ্জোভোন
যোনী োভোন
িনরভউল্লযো ভোস্টোয
ভোসুদো মফিভ
মভোোঃ রুস্তভ আরী
মভোিোোঃ ভোমরেো মফিভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
মযোমেেো মফিভ
আবুর েোরোভ
ভকুযো মফিভ
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
কুরছুভ মফিভ
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
মভোিোোঃ আঞ্জভোন আযো
আব্দুল্লো মভোড়র
আমরেো খোতুন
মভোোঃ ো োোন মচৌদৄযী
তোিনরভো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর রনতপ প্রোং
মভোোোঃ োনদো খোতুন
োভছুর হুদো
োজুদো মফিভ
মভোোঃ আন জুয যভোন
মভনযনো সুরতোনো
মভোোঃ ভমেনউনিন
ভমনোেোযো
মভোোোঃ যনপকুর ইরোভ
ইভত আযো ইরোভ
Md. Azizul Molla
Monowara Begum
মভোমরভ আরী
মযখো ভনন
আোবুনিন নভেো
ভনযেভ মফিভ
মুোম্মদ োরুন অয যনদ
নভম োোনো
মভোোঃ তোময উিীন
ভোমরেো খোতুন
মতোপোজ্জর মোমন
োিনো আক্তোয
মভোোঃ আফদুর আউেোর
োমফযো খোতুন
মভোোঃ মিোরোভ োরুেোয
োনপ ো মফিভ
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07/08/1991
01/05/1987
07/05/1993
15/06/1987
01/09/1992
10/11/1990
22/02/1991
01/09/1985
31/12/1988
28/11/1988
21/07/1989
05/03/1990
20/11/1991
13/09/1990
11/02/1987
16/12/1988
10/11/1987
11/06/1989
16/02/1988
01/01/1990
01/03/1988
10/05/1987
06/08/1987
04/09/1986
06/06/1990
15/11/1989
29/03/1990
11/10/1991
11/11/1986
11/01/1988
04/01/1987
25/12/1992
15/11/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58482 মভোোঃ ভোরুপ মোমন
58483 োনদেো মভনো দীনো
58484 মভোোঃ েনফয উনিন
58485 োোন আযো মফিভ
58486 মভোোোঃ ইযোত োোন
58487 হুভোইযো োযবীন
58488 মভোোঃ ভোমুন নভেো
58489 োইনের ইরোভ
58490 মভোোঃ োভীভ োওরোদোয
58491 সুব্রত চন্দ্র ীর
58492 ভনল্লেো চক্রফত্তী
58493 উমম্ম োনফফো
58494 মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
58495 মভোস্তোনপজুয যভোন মচৌদৄযী
58496 মভোোঃ খুযযভ মনওেো
58497 মভোোঃ ভোসুদ যোনো
58498 মভোোঃ নভন যেোয
58499 োোন আরী
58500 মভোোঃ োনভদুর ইরোভ
58501 মভোোঃ আব্দুর েোমদয
58502 অমেজুয যভোন
58503 োোদোত মোমন
58504 োন চন্দ্র ফমন্ধ্যোোধ্যোে
58505 মভোোঃ োভীভ ভোবুফ
58506 মভোোঃ তোনযকুর ইরোভ
58507 যনেবুর োোন
58508 মভোোঃ োমরনূয যভোন
58509 মভোোঃ োইনের ইরোভ
58510 মুোম্মদ েোভরুর ইরোভ
58511 মভোোঃ যোেোন আমভদ
58512 মভোোঃ আব্দুর েোমদয
58513 নুয নোোয তোনন নো
58514 ফোইন দ মভোল্লো

মভোোঃ মভোোযযপ মোমন
নভম োোনোযো মফিভ
মভোোঃ োনভদুজ্জোভোন
োোনো মফিভ
মভোোঃ ফযেত আরী নভেো
মভোিোোঃ ঝযনো খোতুন
মভোোঃ োহ্ আরভ
েোভরুন নোোয
মভোোঃ েদভ আরী
আমভনো মফিভ
আবু ফেয নভেো
যওন আযো
মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
মভোিোোঃ োনদো মফিভ
মৃত মখ আোম্মদ
মুত মিোরোপ নফেো
মভোোঃ েোওোয োওরোদোয
মুত ভভতো মফিভ
যফীন্দ্র চন্দ্র ীর
েল্পনো যোনী ীর
েোনত্তিে চন্দ্র চক্রফত্তী
েন্তী চক্রফত্তী
আব্দুর োনভদ
উমম্ম কুরসুভ
মভোোঃ ভতুি ো আরী
মভোিোোঃ আনফদো খোতুন
মভোোঃ নদলু নভেো মচৌদৄযী
মভোিোোঃ নযনো আক্তোয
মভোোঃ পনিয়ুয যভোন
নপমযো ো মফিভ
মৃত আব্দুয যোজ্জোে
মপযমদৌী আযো
মৃত ভনিয উনিন
মৃত নভনন মফিভ
আবু তোমরফ
োননো নফনফ
মে.নফ.এভ. লুৎপয যভোন
নূয োোন মফিভ
ভময আরী
িনেনো মফিভ
মখ ীদুল্লো (মৃত)
নপমযো ো
আব্দুর েোনদয
নেোযো মফিভ
শ্যোভর েোনন্ত ফমন্ধ্যোোধ্যোে
দ্মো যোনী ফমন্ধ্যোোধ্যোে
মভোোঃ আইয়ুফ আরী
মভোিোোঃ োনদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন যদোয
যনভো মফিভ
েনোর আমফদীন
যওন আযো মফিভ
মৃত মভোোঃ আব্দুয যনদ
তনভনো মফিভ
আফদুর ফোমযে
লুৎনেমন্নিো
মভোোঃ েনফয আভদ
নযজুেোন মফিভ
মভোোঃ ইব্রোনভ মোমন
মযমনো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর েোমদয
মভোিোোঃ েনভযন মনিো
মভোোঃ মখ নুরুর ইরোভ
নফউটি মফিভ
ো োোন
আন পো মফিভ
Page 258 of 467

26/06/1989
15/12/1991
31/12/1987
01/08/1991
27/03/1987
05/12/1990
14/12/1988
01/03/1982
05/08/1987
18/08/1988
19/08/1991
25/09/1989
26/05/1989
01/12/1987
12/09/1990
25/11/1987
05/03/1989
09/02/1988
17/07/1990
01/02/1988
11/12/1991
01/02/1991
25/08/1992
11/02/1987
25/10/1988
17/02/1990
20/06/1987
25/01/1990
02/03/1988
13/12/1987
22/09/2016
15/08/1985
16/10/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58515 তো মুন নোোয
58516 আফীয সুরতোনো
58517 সুমফোধ দত্ত
58518 মভোোঃ আর আনভন
58519 মভোোম্মদ আোদুয োভোন
58520 মভোোঃ ফদরুর আরভ খোন
58521 মুোম্মদ োীন আরভ
58522 এযোদ
58523 োেভো আক্তোয
58524 নেন েোনন্ত দো
58525 মভোোঃ ভোোবুফ োোন
58526 এ নফ এভ আতোউল্লো
58527 মভোোঃ োইনের ইরোভ
58528 োইনের ইরোভ
58529 মভোোঃ মভমদী োোন ন েোদ
58530 পোরুে আমভদ
58531 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
58532 মভোোঃ ইব্রোীভ খনরর
58533 মখোন্দেোয জুমের
58534 ওভয পোরুে
ূঁ ো
58535 নো মুর আযো ভঞ
58536 মভোোঃ পোরুে মোমন
58537 রুভো যোনী মদ
58538 মভোোঃ মুস্তোনপজুয যভোন
58539 মভোোঃ েোওিোয মোমন
58540 মভোোঃ তোজুর ইরোভ
58541 আব্দুল্লো আরভ ফোেী
58542 ভোসুভো আক্তোয
58543 মভোোম্মদ প লুয যভোন
58544 মভোোোঃ নর খোনভ
58545 নফশ্বন ৎ চক্রফতী
58546 সুব্রত কুভোয অনধেোযী
58547 আীল কুভোয কুন্ডু

মভোোঃ নুযনফী
ভঞ্জু আযো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোমভ
মযমফেো সুরতোনো
রুনদো দত্ত
যো ফোরো দত্ত
মভোোঃ মোযোফ মোমন
মভোোোঃ যনভো খোতুন
মভোোম্মদ ভনপজুর ইরোভ
মভোোম্মৎ নফরনেি মদমরোেোয মফিভ
মভোোঃ ভোবুফ আরভ খোন
মোমন আযো খোনভ
মুোম্মদ োভসুর আরভ
আমভনো খোতুন
আব্দুর োনপ
ভনযেভ
মভোোঃ মেোন্দোয আরী
ইভৎ আযো
বুরবুর েোনন্ত দো
মফফী যোনী দো
মভোোঃ আোঃ োই
তোনরভো খোতুন
মভোোঃ আফদুর ওোফ
োভীভ আেতোয
োভছুর আরভ
নভউর আক্তোয
মভোোঃ মু োোরুর ইরোভ
নো ভো মফিভ
মভোোঃ আন জুয যভোন োওরোদোয
মভোোোঃ ভভতো সুরতোনো
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ ফোফয আরী
রুনফেো মফিভ
মভোোঃ মভোমরভ আরী
আমরেো
মৃত মে.এভ. নদুর ইরোভ
মৃত মযোেোনো মফিভ
ইরোভ আরী
োনরভন মনচ্ছো
ূঁ ো
মভোোঃ নয উনিন ভঞ
ভমনোেোযো মফিভ
মৃত মভোেোমদ আরী
নপমযো ো মফিভ
ফোদর যোনী মদ
নচিো যোনী মদ
মভোোঃ িপপোয যদোয
োননো মফিভ
মভোোঃ কুদ্দু আকুঞ্জো
মভোোোঃ আেনরভো কুদ্দু
মভোোঃ আব্দুর রনতপ
পোমতভো মফিভ
আব্দুয যোজ্জোে মভোল্লো
মযোমেেো
মভোোঃ ভন ফয যভোন
মযোমেেো মফিভ
মভোোম্মদ আয আরী
ভরো খোতুন
মভোোঃ মভো োোয উনিন নেদোয
োনরভো মফিভ
সুমবোল চন্দ্র চক্রফতী
িোেো চক্রফতী
তোযোদ অনধেোযী
মপোরী যোনী অনধেোযী
অনখর কুভোয কুন্ডু
শ্যোভরী যোনী কুন্ডু
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01/01/1992
10/11/1989
01/01/1991
12/03/1989
01/01/1990
01/01/1990
20/04/1990
08/01/1987
01/11/1990
20/10/1988
07/11/1989
01/12/1989
30/11/1988
17/06/1991
25/12/1988
02/08/1991
15/06/1988
01/02/1991
05/06/1991
02/01/1989
25/12/1988
25/05/1990
15/01/1988
16/09/1989
01/06/1990
01/03/1990
04/01/1990
01/01/1993
20/12/1987
03/06/1991
17/09/1988
05/01/1989
17/05/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58548 মোননেো োঈদ োন্তো
58549 তোভোন্নো োোন
58550 মভোোঃ োনফবুয যভোন
58551 অণ িো নফশ্বো
58552 মভোোঃ মুযিোনরন
58553 মভোোঃ আব্দুয যভোন
58554 মোরোেভোন আরভ
58555 যোমফেো োযবীন
58556 মভোোঃ প মর আযোপোত
58557 েো র কুভোয কুন্ডু
58558 পোযোনো আমভদ
58559 তোনীভ পোই ো ননন
58560 েোনন পোমতভো
58561 ন েোউয যভোন
58562 মভোোঃ ভোমুদুর োোন প্রধোন
58563 মভোোঃ আননসুয যভোন
58564 যো ীফ ব্যোনো ী
58565 ভোবুবুয যভোন
58566 মভোোঃ নুয আরভ মভমদী
58567 নভ োনুয যভোন
58568 মভোিোোঃ তোনযন আক্তোয
58569 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
58570 মভোোঃ আিোদুজ্জোভোন
58571 আপনযন সুরতোনো
58572 মভোোঃ নরখন মোমন
58573 অনভত মুখো ী
58574 েনরন চোেভো
58575 নবু চন্দ্র ভোমরো
58576 মভোোঃ তনযকুর ইরোভ
58577 নপকুর ইরোভ
58578 যমভ চন্দ্র যোে
58579 নফেো আচোর্য্ি
58580 মভোোঃ ইনরেো

মভোোঃ আবু োঈদ
মভমরুন োঈদ
শেদ ভোোদী োোন
যনভো খোতুন
মভোোঃ ননেোইর নেদোয
আনফযন মনিো
ননভোই চন্দ্র নফশ্বো
ভননভোরো নফশ্বো
মভোোঃ আব্দুর কুদ্দু
ভভতো মফিভ
মভোোঃ আবুর মোোইন ভন্ডর
কুরছুভো খোতুন
আব্দুর ফোমতন
োভসুন্নোোয
খনফয মভোল্লো
আনন যো মফিভ
মভোোঃ প লুর ে
মপযমদৌ আযো
েোনরদ কুন্ডু
আনু যোনী কুন্ডু
োোন আমভদ
মমরন আক্তোয
ূঁ ো
এভ.এ. োন্নোন ভঞ
তোনভনো নোযীন নভনু
আফদুর নরর
কুরসুভো মফিভ
মফদ আরী
ভন নি ো
মভোোঃ ইভোইর প্রধোনীেো
কুরসুভো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর আউেোর মচৌদৄযী
আমরযো মচৌদৄযী
নফশ্বনোথ ব্যোনো ী
মযনুেো ব্যোনো ী
আফদুর ভোন্নোন
যোমফেো মফিভ
মভোোঃ আফদুর ে মন োফোন
মভোোোঃ মমরনো মফিভ
মুনজুরুর ে
নূয োোন ে
শেদ ইব্রোনভ
োরুর আক্তোয
মভোোঃ আযোপ আরী
যনভো মফিভ
মভোোঃ োইনের ইরোভ
মপোরী মফিভ
েো ী আপ োর মোমন
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োই
মভোিোোঃ নুননোোয খোতুন
অনত মুখো ী
নীনরভো মুখো ী
আনভতোব চোেভো
ভোেো যোনী চোেভো
কৃষ্ণদ ভোমরো
মেৌশুল্লো যোনী ভোমরো
মভোোঃ ইব্রোনভ ঢোরী
মভোিোোঃ মযোমেেো খোতুন
যভ োন আরী তোলুেদোয
মৃত নূয োোন মফিভ
নতরে চন্দ্র যোে
ননণ িভো যোে
নফভর চন্দ্র আচোর্য্ি
খুকু যোনী আচোর্য্ি
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
বুরবুর মফিভ
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21/08/1989
06/11/1988
07/08/1989
29/11/1987
01/10/1990
25/12/1992
31/10/1989
31/12/1989
19/10/1987
08/10/1989
01/01/1991
30/12/1991
08/04/1989
25/01/1990
01/01/1988
20/12/1990
11/12/1988
21/11/1988
19/04/1988
01/06/1987
15/06/1989
26/02/1988
19/12/1990
01/01/1991
10/11/1990
01/06/1991
15/11/1990
05/11/1988
15/02/1989
04/01/1988
01/07/1987
10/10/1988
11/11/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58581 ননলুপোয ইেোনভন

03/10/1990

58582

09/10/1985

58583
58584
58585
58586
58587
58588
58589
58590
58591
58592
58593
58594
58595
58596
58597
58598
58599
58600
58601
58602
58603
58604
58605
58606
58607
58608
58609
58610
58611
58612
58613

মভোোঃ িোইদুয যভোন
রুনফেো আক্তোয
আরতোভো িীয যোজু
মখ মভোোঃ আবু তোমরফ
আপমযো ো মফিভ
তোনরভো আক্তোয
মভোোঃ মভোস্তপো
মনরনো মফিভ
আপমযো ো সুরতোনো নর ো
মভোোম্মদ আবুর েোমভ
মনরনো আক্তোয
েোনন পোমতভো
নূরুর আরভ মচৌদৄযী
আমরেো মফিভ
মভোোঃ মোমর যোনো
মভোোঃ োভোর উনিন
মযনু খোতুন
মভোোঃ ইভোইর মোমন
মভোোঃ চাঁননভেো োওরোদোয
মযন েো খোতুন
ীদুর ইরোভ
ওেোময মভোল্যো
পোনতভো মফিভ
মভোোোঃ নরন
মৃত মভোোঃ আব্দুর নরর
মভোোোঃ পোমতভো মফিভ
এইচ.এভ. োঈদুয যভোন
মভোোঃ োমফদ আরী োওরোদোয
মভোোোঃ োনরভো মফিভ
ইমরোযো োযবীন
এনোমুর ে
ভন নি খোতুন
নোনযন সুরতোনো
মভোোঃ ইোে মচৌদৄযী
নুরুন নোোয
নল্পী োরদোয
ম্ভ নোথ োরদোয
মযখো যোনী োরদোয
োভীভো সুরতোনো
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
নোযনিি আক্তোয
মভোোঃ মভমদী োোন
মভোোঃ আঈনুিীন নফশ্বো
মভোিোোঃ বুরবুনর োোন
ভোবুফো খোতুন
োনফবুয যভোন
তনরভো মফিভ
আব্দুর আউেোর খোন
আবুর োমভ খোন
রোেরো মফিভ
মভোোঃ োনব্বয আরতোভো
মভোোঃ আননছুয যভোন
মভোিোোঃ োোনোযো যভোন
মভোোঃ ওভয পোরুে
মভোোঃ োমদ আরী োওরোদোয
নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ ভঞ্জুরুর ে খাঁন
মভোোঃ নরুর ে খোন
ভোমুদো খোতুন
মভোোঃ মখ মোমন
আবু হুয
রোেরো মফিভ
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ নুরুর ইরোভ মচৌদৄযী
োনফফো খোনভ
ময ওেোনুর ইরোভ
মভোোঃ আব্দু োভোদ
মযমনোফোনু
মভোোম্মদ ভননরুজ্জোভোন
মভোোম্মদ মভোেমরছুয যভোন
ভভতো মফিভ
মভোোঃ নযোজু োমরেীন
মভোোঃ ইউনু আরী
মনরনো আরী
মভোোঃ েোেোয োনভদ
নরভউিীন আমভদ
মভোিোোঃ নুয োোন মফিভ
ফোমেন দ নফন ভনসুয
মভোোঃ ভনসুয আমভদ
োননো মফিভ
মভোোঃ মুস্তোইন নফল্লো আর আভীযী মভোোঃ আইয়ূফ আরী আর আভীযী
মখোমদ ো খোতুন
মভোিোোঃ রুফী আক্তোয
মৃত আব্দুর োননপ
মভোিোোঃ োনভদো ফোনু
মভোোোঃ োযওেোয োোন
মভোোোঃ আ োয আরী
মভোোোঃ সুযনভ মফিভ
পখরুর েনফয
মভোোঃ েনোর আমফদীন
আমেো আমফদীন
মভোোঃ োরুন অয যীদ
মভোোঃ আবু ইউসুপ আরী
মযোমেেো খোতুন
মুোম্মোদ আনযনেয যভোন
মুোম্মোদ আব্দুর োই
আমযপো মফিভ
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12/02/1990
01/01/1989
26/07/1990
01/02/1988
11/05/1987
01/01/1988
18/01/1988
25/11/1990
10/08/1989
31/12/1987
15/12/1989
03/11/1990
07/02/1990
07/05/1988
15/12/1989
21/11/1988
03/05/1990
26/05/1991
01/06/1988
01/01/1992
07/06/1992
05/03/1988
21/09/1990
30/11/1988
31/12/1989
25/11/1988
15/07/1988
31/12/1987
01/01/1992
19/06/1987
06/01/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58614 েোনন পোমতভো
58615 মভোস্তপো েোভোর
58616 মভোোঃ মোোন ময ো
58617 মোভোেযো পোনভদো
58618 মভোেোমজ্জভ মোোইন
58619 মভোোঃ ভননরুর ইরোভ
58620 পোনভদো আক্তোয তন্বী
58621 মভোোম্মদ আরী
58622 মভোোঃ িোউসুর আমভ
58623 মেোননুয আরভ
58624 মভোিোোঃ খোমরদো মপযমদৌ
58625 মভোোঃ ইেযোভ মোমন
58626 মভোোঃ োীনুয যভোন
58627 মভোোঃ মোমর যোনো
58628 পোরুে আব্দুল্লো
58629 মভোোঃ আনপ আন
58630 যোহুর ফভিন
58631 মভোোঃ আবুর ফোোয
58632 মভোোঃ নদুর ইরোভ
58633 মভোোঃ যভোতুর ইরোভ
58634 নোন েো সুরতোনো
58635 ফোন ভোজুভদোয
58636 মভোোঃ োইনের ইরোভ
58637 মভোোঃ টিনৄ সুরতোন িো ী
58638 মভোোঃ আব্দু িোমরে
58639 মভোোঃ প লুর েনযভ
58640 তোননেো আক্তোয
58641 এভ আফদুল্লো আর ভোমুন
58642 েো ী মু. ো োোন
58643 নযনের ইরোভ
58644 েোনন পোমতভো
58645 নল্পী যেোয
58646 নোনদুর ইরোভ

মৃত খন্দেোয মিোরোভ েনফয
আেনরভো মফিভ
তোময আরী
মভোমভনো খোতুন
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
মভোিোু্োঃ োভীভো মফিভ
মভোোঃ োভত আরী নভেো
মভোোোঃ মপযমদৌী মফিভ
আভ োদ মোোইন
মভোনো মোোইন
মভোোঃ মিোরোভ ভওরো
মভোিোোঃ ভোমরেো খোতুন
ভোমুদুয যভোন খোন
মপোরী ভোমুদ
মভোোঃ মভোন্তো আরী
মভোিোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আরতোফ মোমন
ভোসুভো মফিভ
মভোোঃ আযোনের আরভ
ভনরনো আরভ
মভোোঃ োোদৎ মোমন
মভোিোোঃ োনপ ো সুরতোনো
মভোোঃ মযোস্তভ আরী খাঁন
মভোিোোঃ িোমড়বোনু খোতুন
মভোোঃ আব্দুর েোমদয
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ চাঁন নভেো
মভোিোোঃ চন্দ্র বোনু
মভোোঃ আব্দুর ওোফ মভোল্লো
ইভত আযো
মভোোঃ সুরতোন আন জুর ে
নোঈভো ে
স্বমদ ফভিন
ফোন্তী ফভিন
এভ.এ ওেোমদ
মভোোোঃ আমভনো মফিভ
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
মপযমদৌন ইরোভ
মভোোঃ োননপ ভইেো
রনতনেন মনিো
মভোোঃ োনভদ োোন
আঞ্জুভোন আযো
ময ভজুভদোয
েোনন ফোরো ভজুভদোয
মভোোঃ আফদুর আন নেদোয
যোন েো মফিভ
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
োনরভো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর ব্বোয
মভোিোোঃ িোমরো খোতুন
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
োমেযো আক্তোয
োোঙ্গীয আরভ
োভসুন নোোয
নিেো উনিন
ভভতো মফিভ
েো ী মু. আফদুর ভোন্নোন
আমনোেোযো মফিভ
মুন ফোয যদোয
যোমফেো খোতুন
আবুর েোরোভ আ োদ
ভহুেো মফিভ
মৃত ফোদর চন্দ্র যেোয
িীতো যোনী যেোয
ভেবুর মোমন
োোনোযো
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03/05/1989
01/03/1987
01/07/1987
14/04/1989
06/04/1986
25/08/1988
20/06/1993
30/11/1988
28/12/1992
17/12/1988
30/12/1990
16/09/1990
15/10/1988
21/01/1987
20/12/1991
01/01/1992
15/09/1987
15/02/1987
01/01/1988
01/07/1988
26/01/1987
31/12/1988
31/12/1990
12/12/1989
08/07/1987
27/12/1990
20/09/1988
01/01/1989
03/06/1989
01/01/1990
19/11/1989
15/01/1990
15/12/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58647 মভৌযী
58648 মভোোঃ োমরমুর ইরোভ
58649 নফ ে চন্দ্র ীর
58650 মভোোঃ নযনের ইরোভ
58651 মভোোোঃ মভোনপকুয যভোন
58652 নভতো যোনী োর
58653 যওন আযো সুফণ িো
58654 মভোম্মদ নফপ্লফ মোমন
58655 মতৌনদুর ইরোভ
58656 মভোোঃ হুরুর ইরোভ
58657 নময চন্দ্র মন
58658 োভীভো আেতোয
58659 নভন্টু যেোয
58660

োরোর উনিন

58661 যন ত কুভোয নফশ্বো
58662 মভোোঃ নভন্টু নভেো
58663 মভোোঃ নযন মৃধো
58664 মভোোঃ আনতকুর ইরোভ
58665 মভোোঃ ভঈনুর ইরোভ
58666 সু োতো শফদ্য
58667 নংনে যোনী যোে
58668 ভনযেভ খোতুন
58669 মভোোঃ ইেযোভ মোমন
58670 োওদো আ োদ আঁনখ
58671 মভোোঃ আমনোেোয মোমন
58672 ভমন্তোল চন্দ্র ভজুভদোয
58673 মভোোঃ োইদনেয যভোন
58674 নচন্মে কুভোয ীর
58675 োরুন অয যনদ
58676 মভোোঃ আনযপ মোমন প্রধোন
58677 বুযোত-ই- োোন
58678 মে.এভ. আোন োেদোয
58679 মভোোঃ আব্দুর েোইয়ুভ

মভোস্তোনপজুয যভোন
োপো নূয োন্নোত
মভোোঃ আরী আেফয ম োভোিোয
ননলুপো মফিভ
প্রেো চন্দ্র ীর
দুরোরী যোনী ীর
মভোোঃ মভোমরভ উনিন
মভোিোোঃ জুমরখো খোতুন
মভোোোঃ মতোউয যভোন
মভোোোঃ ভনযেভ মফিভ
ফোসুমদফ কুভোয োর
আো যোনী োর
মভোোঃ প লুর ে
নো ভো মফিভ
মৃত আব্দুর ফোমতন
ননলুপো মফিভ
এ োজুর ে
যনভো মফিভ
মভোোঃ েনুিীন
মভোোোঃ আনভনো মফিভ
ব্রম ন্দ্র নোথ মন
দ্ম ফোরো মন
আব্দু োভোদ
িোভছুন নোোয
সুময চন্দ্র দো
নফনতো যেোয
আনফদ নভেো
োম দো খোতুন
নমযন্দ্র নোথ নফশ্বো
নফরোী নফশ্বো
মভোোঃ নভযো আরী নভরু
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ ভমপ আরী মৃধো
মভোোোঃ োমপ ো মফিভ
মভোোঃ এভদোদুর ে
আমেো মফিভ
নরুর ইরোভ োমটোেোযী
পোযোনো নয
সূম ি েোন্ত শফদ্য
মোনভনী শফদ্য
নফশ্বনোথ যোে
নীনরভো যোনী যোে
মভোোঃ ওভোন িনন
তোযো খোতুন
মভোোঃ আবু দোউদ
মভোিোোঃ আভো খোতুন
মভোোঃ নূযন্নফী আ োদ
যোমরো আ োদ
মভোোঃ মেোন্দয আরী
মভোিোোঃ যনভো মফিভ
মৃত ভদৄসূদন ভজুভদোয
নফবো যোনী
মভোোঃ আনভন উনিন ভোতুফফয
আমনোেোযো মফিভ
শ্রীকুভোয ীর
মিৌযী যোনী ীর
মভোোঃ ীদুর ইরোভ
পন রো মফিভ
মভোোঃ আননসুয যভোন
যওন আযো মফিভ
আবু মনোয যদোয
খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ ভোসুদ োেদোয খোন
খোমরদো আক্তোয
মভোোঃ নপমযো েনফয
মভোোোঃ যমফো খোতুন
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06/08/1990
10/01/1987
30/06/1987
21/07/1991
01/12/1991
08/11/1989
01/01/1988
15/07/1991
20/02/1988
20/11/1989
20/07/1989
20/11/1989
25/12/1987
01/07/1988
12/10/1989
01/12/1987
15/09/1989
10/10/1990
01/01/1991
04/03/1986
05/02/1991
01/01/1992
26/05/1988
04/05/1991
26/10/1991
04/05/1987
08/03/1987
12/05/1990
03/03/1988
16/09/1989
20/05/1987
14/11/1987
20/08/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58680 মভোোঃ আতো উল্লো
58681 সুবোল চন্দ্র শফযোিী
58682 মৌমভন কুন্ডু োজু
58683 োযনভন আক্তোয
58684 মভোোম্মদ নো মুর হুদো
58685 ননেোভত নফনমত ভনজুয
58686 মভোোঃ নোন ভ মোমন
58687 আনকুয যভোন
58688 ননলুপোয ইেোনভন
58689 োভীভো োযভীন
58690 মনরনো আক্তোয
58691 মভোোঃ োভসুিীন
58692 অ ে ভনল্লে
58693 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
58694 মভোোম্মদ োদোত মোমন
58695 েো র চন্দ্র েভিেোয
58696 মভোোঃ যোজু নভেো
58697 মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
58698 মভোোঃ জুমের আমভদ
58699 ভোোমুদুর োোন
58700 োনভযো আক্তোয
58701 ধভি নোযোেন মন
58702 মভোোঃ পযোদ মোমন
58703 মভোিোোঃ ননযন আক্তোয
58704 মভোোঃ আবু ভনউনিন
58705 এন.এভ. ভোবুবুর োোন
58706 োভসুন নোোয
58707 আফদুল্লো আর-ভোমুন
58708 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
58709 নভতু খোতুন
58710 ভনযেভ নফথী
58711 মভোোঃ নভেো োন আরী
58712 মভোোঃ আবুর ফোয

মভোোঃ নিেো উিীন
আমফদো মফিভ
নেযন চন্দ্র শফযোিী
ঊলো যোনী শফযোিী
যফীন্দ্র নোথ কুন্ডু
িনত যোনী কুন্ডু
যোনদুর আনভন ভইূঁ েো
ভোমুদো আক্তোয
মভোোঃ ইউনুচ মভোল্লো
ননলুপো মফিভ
ভনজুয মভোযমদ োঠোন
মভময ননিোয
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
মভোিোোঃ নোনিভো মফিভ
এ.মে.এভ. মভোোযযপ মোমন
োভছুন নোোয
ইউনু নভেো
োমেযো মফিভ
মভোোঃ পোমেকুজ্জোভোন
যোন েো মফিভ
মভোোঃ মেোন্দয ভনল্লে
মযোেোনো মফিভ
মভোোঃ ভনউিীন
ননযনো মফিভ
নচত্ত ভনল্লে
অননতো ভনল্লে
মভোোঃ মভোতোোয মোমন
মভোোোঃ যোনভো মফিভ
মভোোম্মদ আরভিীয মোমন
েোঞ্চন ভোরো
নযদো চন্দ্র েভিেোয
সুনভিো যোনী েভিেোয
মভোোঃ যইচ উনিন
মভোিোোঃ বুরবুরী মফিভ
মভোোঃ হুরুর ইরোভ
আনজুেোযো খোতুন
মভোোঃ আবু তোময
ম োনো মফিভ
মভোোঃ নপমযো আরী
নেোযো মফিভ
মভোোঃ আবুর মোমন
তোনভনো খোনভ
স্বরু চন্দ্র মন
ী ফোরো মন
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মভোিোোঃ পনযদো নফনফ
মভোোঃ আব্দুর েোমদয নভেো
ভোম দো মফিভ
মভোোঃ আবু োঈদ
োমরো মফিভ
মভোোঃ নদদোয আরী আেন্দ
মভোিোোঃ সুযোইেো োোন
আফদুর োন্নোন
মেোননূয মফিভ
মৃত আব্দুর আন োওরোদোয
োম যো মফিভ
মভোোঃ আন ফোয যভোন
মভোিোোঃ ভমনোেোযো খোতুন
ভনতউয যভোন
োনভরো মফিভ
মভোস্তোপো েোভোর উনিন
নফরনে মফিভ
মভোোঃ ময আরী
মেোননুয খোতুন
মভোোঃ যওন িো ী
আমনোেোযো মফিভ
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07/06/1989
03/07/1990
14/09/1989
15/01/1990
03/05/1988
25/12/1988
22/11/1988
15/11/1990
02/06/1989
17/01/1987
14/10/1987
10/02/1991
07/08/1990
03/02/1987
03/04/1988
11/07/1989
10/07/1988
20/07/1988
25/10/1988
16/04/1988
18/11/1991
10/02/1988
28/03/1987
17/11/1987
01/01/1991
27/11/1987
16/10/1989
01/11/1987
20/09/1988
30/04/1991
01/01/1991
01/01/1988
10/08/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58713 রো কুভোয ম োল
58714 এ.এভ. ই োজুর ইরোভ
58715 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
58716 মভোস্তপো োযমব
58717 ইভযোন নোন য
58718 মভোোঃ রুমফর নভেো
58719 মভোোঃ ভোোভদুর োোন
58720 মভোোঃ আনযনের আরভ
58721 মভোোঃ মভোদোনচ্ছয যভোন
58722 ভোরুপো
58723 মভোোঃ অনরউর ইরোভ
58724 মভোীনো মভোস্তোযী নর ো
58725 মভোোঃ োমফয োোন
58726 অচ িনো যোনী যোে
58727 মভোোঃ ভোরুপ নফল্লো
58728 ফোমেন দ খোন
58729 মভোোঃ ভোমুন েনফয
58730 ভমনো কুভোয যেোয
58731 মভোোঃ োনদুজ্জোভোন
58732 মভোোঃ নওেো যীপ
58733 োনদকুয যভোন
58734 আনযনের ইরোভ
58735 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
58736 মভোোঃ ভোবুবুর আরভ
58737 উজ্জ্বর েোনন্ত ঢোরী
58738 মভোোঃ ভননরুর ইরোভ
58739 তোনফবুর আরভ
58740 মভোিোোঃ আযনভনো সুরতোনো
58741 মপযমদৌনি নদররুফো
58742 োথ ি োযথী ভিো
58743 মভমদী োোন
58744 মভোোঃ মোমর যোনো
58745 আবু যোনেফ মভোোম্মদ
আোদুজ্জোভোন

ময চন্দ্র ম োল
োধনো োনন ম োল
মভোোঃ ইউনু আরী
নো ভো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর িনেয
োযবীনো খোতুন
মভোোঃ আরতোপ মোমন
মযোমেেো মফিভ
ন ল্লুয যভোন
ভভতো মফিভ
মভোোঃ ফ রোয যভোন
মোোেদো মফিভ
মভোোঃ আভ োদ আরী মভোল্লযো
নুরুন্নোোয মফিভ
মভোোঃ নূরুর আরভ
আমভনো খোতুন
মভোোঃ ভনতেোয যভোন
োমযো ফোনু
আব্দুর োই
আমভনো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োভোদ
নূয োোন মফিভ
মভোখমরছুয যভোন
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আন জুর ে
নেযো মফিভ
মুননযোভ যোে
নভনতী যোনী যোে
মভোোঃ োনরুর ইরোভ
ভভতো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োই খোন
নফউটি মফিভ
মৃত মভোোঃ আরতোপ মোমন
ভনযেভ মফিভ
মমোমি চন্দ্র যেোয
নদোরী যোনী যেোয
মভোোঃ আব্দুর েদ্দুি তোলুেদোয
যোন েো আক্তোয
মভোোঃ যমে আরী
মভোিোোঃ োোনো োযবীন
ভেছুদয যভোন
োম দো যভোন
আফদুর রনতপ
আনভনো খোতুন
মভোোঃ পযোদ নভেো
ডোোঃ যনভো আখতোয
মভোোঃ মুনসুয আরী যেোয
আমনোেোযো মফিভ
নযমতোল ঢোরী
নফতো ঢোরী
আোদুর ে ভোনঝ
মভোোোঃ আনভনো মফিভ
োভছুনিন আভদ
মভমরুন মনো
মভোোঃ আতোউয যভোন
মভোিোোঃ োনো োযবীন
োরুনুয যনদ
োভছুন্নোোয
দূিোি কুভোয ভিো
ঝণ িো যোনী ভিো
োরোর উনিন
আনিেো মফিভ
োনদকুয যভোন
ভঞ্জুযো আক্তোয
মভোোম্মদ রুহুর আনভন
যনভ ো খোতুন
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05/09/1991
24/11/1991
05/12/1987
07/10/1989
06/06/1990
28/02/1991
08/10/1991
08/02/1990
01/02/1991
07/12/1991
01/03/1988
10/11/1990
06/06/1990
30/10/1988
16/09/1990
27/08/1992
05/09/1991
01/06/1987
01/01/1990
18/02/1990
31/12/1991
20/11/1989
31/03/1987
01/06/1988
15/04/1989
15/03/1988
05/08/1986
31/10/1991
22/04/1989
20/06/1989
29/11/1990
15/12/2016
05/01/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58746 মভোস্তোনপজুয যভোন

01/12/1989

58747

16/07/1986

58748
58749
58750
58751
58752
58753
58754
58755
58756
58757
58758
58759
58760
58761
58762
58763
58764
58765
58766
58767
58768
58769
58770
58771
58772
58773
58774
58775
58776
58777
58778

মভোনরভ উনিন
মযোমেেো আক্তোয
ংে েোনন্ত তোলুেদোয
উমভ চন্দ্র তোলুেদোয
নযনো যোনী তোলুেদোয
শ্রীঅনুভ ভিো
শ্রী অফনী কুভোয ভিো
ম যোৎস্দো যোনী ভিো
োরুন আয যনদ
প লুর েনযভ
লুৎনেযমন্নিো
মভোোঃ মভো োমম্মর ে
মভোোঃ আব্দুর োই
আমনোেোযো আক্তোয
োঈদ আযোপ মোমর
মভোোঃ এভদোদুর ে
োইদো োযবীন
মভোোঃ েোভোর োো
মভোোঃ ো োোন আরী
মভোিো ভভতো মফিভ
মভোোম্মদ আযোনের আরভ যো ন মভোোম্মদ আবুর েোমভ
মভোিোম্মৎ যোনভো খোতুন
ফোপ্পী কুভোয োর
ঝণ িো যোনী োর
নোযোেন চন্দ্র োর
সুব্রত চক্রফত্তী
যফীন্দ্র চন্দ্র চক্রফত্তী
ইড়ো যোনী চক্রফত্তী
েোেোয আোমভদ
মভোোঃ আব্দুর েনযভ
োরুর
মভোোঃ ইেফোর মোমন
মভোোঃ ইভদোদুর ে
মখোমদ ো মফিভ
মভোোঃ জুরো উনিন
মভোোঃ আরো উনিন
পোমতভো আক্তোয
নফোো যোে
ন মত চন্দ্র যোে
স্মৃনত যোে
মপযমদৌী আক্তোয ফকুর
নদ নভেো
সূম ি মফিভ
োন্নোতুমন্নিো ন
আবু মুিো
আিভো মফিভ
োোনো োযবীন
মভোোঃ নদুর ইরোভ
ভন নি ো োযবীন
োযনভন আখতোয
মভোোঃ শতেফ আরী
মপযমদৌী মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ মভোমিদ
মভোোঃ নয আরী
মভোোঃ নপমযো ো খোতুন
মভোোঃ ভোনেজুয যভোন
মভোোঃ আরোউনিন মভোল্লো
োনভদো মফিভ
োনফনো আক্তোয
নপকুয যভোন
সুরতোনো আক্তোয
মভোোঃ খোইরুজ্জোভোন
মভোোঃ আনর মোমন
মভোোোঃ যনভো খোতুন
মভোোঃ আোদুর ে
মভোোঃ মভোন্তো আরী
মভোোোঃ রুমফদো মফিভ
নেো
এ. যভোন
তোনভনো যভোন
মভোোঃ রুহুর েনফয
মভোোঃ যনফউর মোমন আেন্দ
মভোিোোঃ িোরভো মেোননুয মফিভ
ননযন সুরতোনো
েনরভ উনিন
নূরুন নোোয
মভোোঃ োনেরুর ইরোভ
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে যেোয
মভোিোোঃ ম োফোেদো মফিভ
মভোোঃ ইব্রোীভ মচৌদৄযী
মভোোঃ ইেফোর মচৌদৄযী
নফরনে ফোনু
খোনদ ো োযবীন
খো ো আমভদ
যোমফেো মফিভ
তোনবীয আমভদ
মভোোঃ ফ লুয যনদ
ভোমুদো খোনভ
মভোোোঃ োেভো আক্তোয
োোঙ্গীয পনেয
নযিোন আক্তোয
োযনভতো োভোর রুভো
োভোর উনিন
মফিভ সুযোইেো
মভোোঃ ভোনে আরভ
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
মভোিোোঃ ন ন্নোতুন খোতুন
Page 266 of 467

31/12/1987
25/10/1987
14/11/1990
31/07/1988
20/05/1987
20/01/1992
09/07/1987
13/09/1988
10/03/1988
25/10/1987
28/02/1990
30/03/1987
22/09/1991
28/01/1989
21/06/1988
28/04/1991
13/06/1989
05/07/1988
15/01/1989
06/08/1988
15/06/1989
30/12/1990
01/07/1988
05/02/1990
10/07/1990
01/03/1990
05/12/1987
01/01/1988
15/10/1989
01/01/1989
30/12/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58779 তন কুভোয মদ
58780 আরভিীয মোমন
58781 মভোোঃ মোমর যোনো
58782 মভোোঃ আ োদুয যভোন
58783 নভল্টন নফশ্বো
58784 োঈদো-তুন-ননো
58785 মভোোঃ ো োোন আরভ
58786 মভোোঃ খোেরুর ইরোভ ফোোয
58787 ভোসুদ যোনো
58788 যতন চন্দ্র
58789 োনযেোয মোমন
58790 মভোোঃ আিরোভ আরী
58791 েো ী নোনিয উনিন
58792 মভমদী োোন যো ীফ
58793 এভ.এভ. ভোমুদুর োোন
58794 ভীয যোমদুজ্জোভোন
58795

নোফ আরী

58796 নমযোত্তভ কুভোয ম োল
58797 মভোোঃ ইনরেো আরী
58798 োোদোত মোমন
58799 মখ আোঃ েনযভ
58800 মভোোঃ আরভিীয মোমন
58801 মভোোঃ আব্বোি উনিন
58802 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
58803 োইদুজ্জোভোন
58804 মযৌন আযো মফিভ
58805 মুোম্মদ যভ োন আরী
58806 আবু োপয মভোোঃ োনযেোয
58807 নফধোন চন্দ্র ডোকুেো
58808 তোনন রো তোযীপ
58809 জ্ঞোনদো মভোন যোে
58810 ভোমুদো োোন
58811 ভোসুদ যোনো

নফশ্বনোথ মদ
মদোরন যোনী মদ
আব্দুর ভোন্নোন নভেো
আমেো খোতুন
মভোোঃ েোফোতুর ইরোভ
রুমফদো নফনফ
মভোোঃ ইেোকুফ আরী
মভোিোোঃ আনিেো খোতুন
ননতযোনন্দ নফশ্বো
ননবো যোনী নফশ্বো
মভোোঃ োনফবুয যভোন
ভোসুদো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর মভোতোমরফ
োনপেো খোতুন
মভোোঃ খোমদমুর ইরোভ
মভোিোোঃ নফউটি মফিভ
নিেো উনিন
নো ভো মফিভ
েোনত্তিে চন্দ্র
মমোদো যোনী
মভোোঃ ইরোভ মোমন
মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ োোদত আরী
মভোিোোঃ আনিেো খোতুন
েো ী মভোোঃ োোঙ্গীয উনিন
েোভরুন নোোয
নোন ভ উনিন
যনভো নোন ভ
মভোোঃ মভ ফোউর ইরোভ
মভোিোোঃ োোনোযো খোতুন
ভীয োনদুর ইরোভ
মভোিোোঃ নূয োোন মফিভ
আব্দুর িোফ্পোয
নদর আপমযো
ননভোই চন্দ্র ম োল
ফোন্তী ম োল
মভোোঃ ইউনুচ আরী
মভোোোঃ নযনো মফিভ
আন জুর ে
োনফনো ইেোনভন
মখ আোঃ োনরভ
নোনিভো মফিভ
মভোোঃ ো োোন আরী
মভোিোোঃ আমরেো খোতুন
মৃত আব্দুর েোমদয ভোিোয
েননূয মফিভ
মভোোঃ ভন বুয যভোন
নুরুন্নোোয মফিভ
আব্দুয যোজ্জোে
ননযনো
নভ োনুয যভোন
পোমতভো মচৌদৄযী
মুোম্মদ আফদুর ভোন্নোন
মিমনোেোযো মফিভ
ভোবুফ োরুন ভইূঁ েো
পোমতভো-তু -ম োযো
ব্রম ন্দ্র রোর ডোকুেো
সুনীনত যোনী ডোকুেো
মুোোঃ আব্দুর ভোন্নোন মযোেনী
মভোিোোঃ উমম্ম োনী লুনো
মৃত ধীমযন্দ্র নোথ যোে
বুমরো যোনী যোে
মভোোঃ োরুন অয যনদ
মযোমেেো মফিভ
মতোপোজ্জর ে
সুন্দযী
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01/01/1990
12/02/1989
07/01/1990
05/04/1989
12/10/1989
06/11/1990
15/01/1987
21/10/1991
01/01/1990
10/07/1987
15/11/1988
1/1/1900
05/07/1989
06/12/1988
15/12/1988
14/02/1991
07/12/1989
04/10/1987
20/11/1989
02/06/1988
13/07/1988
02/07/1991
03/07/1987
01/01/1992
12/12/1986
01/01/1988
02/01/1990
30/06/1988
31/03/1988
15/02/1992
05/05/1987
05/10/1988
20/01/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58812 আব্দুল্লো আর ভোমুন
58813 রুভোনো আপমযো
58814 মভোোঃ আবু হুযোইযো
58815 ন েোউনিন আমভদ
58816 মভোোঃ ইভযোন ইরোভ শুব
58817 যোনভো মফিভ
58818 আবু তোময
58819 মভোিোোঃ আভোউর হুনো
58820 আীল কুভোয সূি ধয
58821 মভোোঃ আযোনের ইরোভ
58822 মভোোঃ হুভোয়ুন েফীয
58823 শুবদী মন
58824 মভোোঃ আব্দুল্লো মোমন মখ
58825 মভোোঃ োনের ইপমতখোয
58826 মভোোঃ ভনভনুর ইরোভ োভীভ
58827 অনু চন্দ্র যোে
58828 মভোোঃ আনতকুর ইরোভ
58829 মভোোঃ ভোইনুর ইরোভ
58830 অনত কুভোয
58831 সু ন চন্দ্র
58832 আনপ মোমন
58833 োন েো সুরতোনো
58834 তরুন চন্দ্র যেোয
58835 ভোমুদুর োোন
58836 ইভযোন আরী
58837 মভোোঃ আযোনেয যভোন
58838 তোভোন্নো নফনমত ইরোভ
58839 মভোোঃ ইব্রোীভ খনরর
58840 আন

ো সুরতোন

58841 রীনো যোনী ফভিন
58842 যনন চন্দ্র গু
58843 মভোোোঃ আন জুয যভোন
58844 মভোোোঃ োযনভন োোন

োরুন অয যনদ
িমফদো মফিভ
মভোোঃ ময োউর ে
পোমতভো খোতুন
মভোোঃ নুরুর ইরোভ মভোড়র
োরুর খোতুন
মভোোঃ ন ন্নুয যভোন
মপোরী মফিভ
মভোোঃ নুরুর ে
মযমনো মফিভ
ভন ফয যভোন ভনল্লে
আমরেো মফিভ
রুহুর আনভন
মপোমরোযো মফিভ
মৃত অাোপতোফ মোমন
মভোিোোঃ নোযনি আেতোয ফোনু
নভনয চন্দ্র সূি ধয
মভযী যোনী সুি ধয
মভোোঃ আবু োপয ভনল্লে
খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ নভনো উনিন
িোমযো মফিভ
নপ্রতভ মন
মদোরো মন
মভোোঃ আেতোয মোমন মখ
মভোিোোঃ হুমনেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যউপ
মভোোোঃ তযজুভোন আযো
মৃত মভোোঃ প লুর ে তোলুেদোয
তোিনরভো ে
দীমন চন্দ্র দো
নফভরো যোনী দো
আদভ আরী
রুব্বোন মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
মভোিোোঃ গুরোনো আযো
অমোে কুভোয
িনফ যোনী
নযদ নেদোয
আমরো যোনী নেদোয
মভোেোযোভ মোমন
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ আফদুর ে
রোইরী ে
নযদ যেোয
নভিরো যোনী
মভোোঃ ইেোকুফ আনর
মপযমদৌন মফিভ
আ িোয আরী
োোনোযো খোতুন
মভোোঃ আওরোদ মোমন
মফিভ খোমরদো আক্তোয
মভোোঃ হুরুর ইরোভ
তোমযো ফোনু
মভোোঃ ভোন্নোন আেন
ভোমরেো মফিভ
মিোরোভ মোমিন
মিোর নোোয
সুবো চন্দ্র ফভিন
মিৌযী যোনী ফভিন
যতন কুভোয গু
নভলু যোনী গু
মৃত আমম্মদ আরী
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আেতোরুজ্জোভোন
মভোোোঃ োোনুয মফিভ
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25/09/1990
28/11/1988
26/09/1989
01/06/1991
15/12/1988
02/01/1988
12/11/1989
01/01/1989
04/02/1987
15/09/1989
04/01/1989
15/11/1988
13/11/1989
06/11/1990
23/07/1987
25/01/1988
01/01/1990
11/03/1989
10/08/1987
20/09/1989
26/10/1990
17/08/1986
07/09/1987
25/04/1987
04/08/1991
12/02/1991
26/01/1993
31/12/1988
01/07/1991
17/06/1987
15/07/1988
06/10/1987
05/12/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58845 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
58846 মভোিোোঃ তোনরভো খোতুন
58847 সুভন োো
58848 নটুর দো
58849 মভোোঃ যোমদ নভেো
58850 কৃষ্ণো োরদোয
58851 নো মুর ে
58852 শ্যোভ প্রেো যেোয
58853 ভোমুদুর োোন
58854 আব্দুল্লো মখ
58855 আরী মোমন জুমের
58856 মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
58857 মভোোঃ যোমর মভোল্লো
58858 শ্রী নফেো চন্দ্র
58859 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
58860 মভোোম্মদ মভোস্তপো আ োদ
58861 মতৌনদো খোতুন
58862 ফনদউর ইরোভ
58863 মভোোঃ মভোপোজ্জর মমন
58864 মভোোঃ ভনন আরী
58865 মভোোঃ েোইসুর ইরোভ
58866 মভোোঃ িোমনোেোয মোমন
58867 মভোোঃ দীন মভোোম্মদ আরী
58868 মভোোঃ ওেোনরউয যভোন
58869 যমভ দো
58870 মভোোঃ ভোমুনুয যনদ
58871 অমোে কুভোয যেোয
58872 নদররুফো আক্তোয
58873 পেোর আমভদ োন োরো
58874 ভীয মভোীউজ্জোভোন যোমপর
58875 মভোোঃ নেন নভেো
58876 মখ মভোোঃ নো মু োোদত
58877 মভোোম্মদ েনপর উিীন

মভোোঃ আোঃ যনভ
ভোনযেো খোতুন
মভোোঃ ফদয উনিন
মভোিোোঃ সুন্দযী মফিভ
ভমন্তোল কুভোয োো
চঞ্চরো যোনী োো
মিৌয দো
িোেো যোনী
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মভোিোোঃ যোমন মফিভ
মন্তোল কুভোয োরদোয
নৄষ্প োরদোয
মভোোম্মদ ওভয আরী
আনিেো মফিভ
ফীমযন্দ্র নোথ যেোয
মফনুেো যেোয
মযত আরী
ভোমুদো মফিভ
ন রুর ইরোভ
োীদো মফিভ
মভোোঃ ওেোনরেোয যভোন
ভঞ্জুেোযো খোতুন
মভোোঃ মভোোযপ পনেয
মনরনো মফিভ
মভোোঃ রোর মভোল্লো
মনরনো মফিভ
শ্রী নফভর চন্দ্র
মপোরী যোনী
মভোোঃ আব্দুয যীদ
মভোিোোঃ নযনো খোতুন
মভোোঃ আব্দুয যভোন
মভোমভনো মফিভ
মভোোঃ মতো োমম্মর মোমন
পোনভো আেতোয
আউেোর নভেো
শেোদিোন মফিভ
মভোোঃ নুয মোমন
মভোিোোঃ আমরেো োযবীন
মভোোঃ মভোিো েনযভ
মভোিোোঃ োভসুন্নোোয
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
মযোনো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর েোইউভ মভোল্লো
ভনভরো মফিভ
মভোোঃ মুনজুরুর ে
নদোরী মফিভ
মভোোঃ ভভমদর মোমন যেোয
মভোিোোঃ মপময ো খোতুন
যতন দো
রীরো দো
মভোোঃ মভো োমম্মর ে
মভোিোোঃ ভোনে ো মফিভ
অননর কুভোয যেোয
ভোেো যোনী যেোয
েোভরুজ্জোভোন
নোনদযো োভোন
আব্দুয যীদ
োম যো মফিভ
ভীয মভোোঃ িোমদেউজ্জোভোন
মযমফেো োভোন
মভোোঃ খো ো নভেো
মভোিোোঃ ভনন রো খোতুন
মখ মভোোঃ সুরতোন ভোমুদ
মভোিোোঃ নোনিভো খোতুন
মভোোম্মদ েোভোর উিীন
নোযিী পোমতভো
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04/01/1990
01/01/1991
05/11/1988
08/08/1988
02/01/1989
27/11/1991
15/04/1987
06/02/1989
24/02/1990
13/12/1989
04/03/1988
01/11/1988
11/12/1988
12/12/1990
04/01/1987
10/09/1988
09/02/1989
10/07/1987
01/05/2016
05/04/1990
01/12/1988
12/08/1987
10/09/1988
15/01/1988
10/08/1989
10/08/1989
30/11/1988
01/02/1992
27/10/1991
04/06/1989
02/05/1989
15/06/1991
28/07/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58878 মভোোোঃ োনফো সুরতোনো
58879 মভোোঃ নোনপউর মভোতোীভ
58880 অযনফন্দু্ ভন্ডর
58881 মভোোঃ োমযোেোয মোোইন
58882 মভোোঃ প মর যোনব্ব
58883 অনুোভ নফশ্বো
58884 মভোোঃ মিোরোভ োমযোেোয
58885 ফীফ কুভোয ীর
58886 যীনের ইরোভ
58887 যোসুর ইেো ফোযী(েোভোর)
58888 মভোোঃ োনেভ োওরোদোয
58889 মভোোঃ হুরুর ইরোভ
58890 উজ্জর কুভোয
58891 মভোোঃ এনোমুর ে
58892 োফনযনো আভদ
58893 আনন্দ োন্যোর
58894 বু কুভোয োো
58895 মভোোঃ ইন োভোমুর ে
58896 মভোোঃ আযোনের ইরোভ
58897 মভোোঃ মভো োনদুর ইরোভ
58898 ভোয োনো যভোন
58899 মভোিোোঃ নো মুন োন্নোত ননো
58900 মখ মভমদী োোন
58901 মভোোঃ ভনভনুয যভোন
58902 মভোোঃ োোবুনিন
58903 খোন মভোোঃ নভযোজুর ইরোভ
58904 সুব্রত যোে
58905 ফোবুর আক্তোয
58906 মোোঃ যনেবুর োোন
58907 মভোোঃ আোঃ োরোভ
58908 উমম্ম আযবী আখতোয
58909 আোন োনফফ প মর ফোব্বী
58910 ম োযো খোতুন

োইদুর ইরোভ
মভোোোঃ ভোমুদো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর নরর তোলুেদোয
মভোিোোঃ োভছুন নোোয
জুযোন চন্দ্র ভন্ডর
ভোেো যোনী ভন্ডর
মভোোঃ দুরোর মোোইন
মভোিোোঃ সুনপেো খোতুন
মভোোঃ নভয মোমন
যনভো মফিভ
অতৃত রোর নফশ্বো
নযনো নফশ্বো
মভোোঃ আব্বো আরী
সুরতোনো যোন েো
দুরোর চন্দ্র ীর
যচনো যোনী ীর
রুহুর আভীন
মখোমদ ো খোতুন
এ. োরোভ.
রুনেো মফিভ
আরী মোমন োওরোদোয
আমনোেোযো মফিভ
মৃত োনেভ আরী প্রোভোননে
োনোযো খোতুন
নৃমন্দনোথ
ম োনো যোনী
মভোোঃ আযোপ উনিন
মযোমেেো খোতুন
ভসুনিন আভদ
েোভরুন মনিো
অযন োন্যোর
ফ িযী যোে
মৃত নযমতোল কুভোয োো
সুনচনো যোনী োো
মভোোঃ তইমুনিন প্রোং
মভোিোোঃ অাোমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর ভোমরে প্রোং
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
মভোোঃ োইকুর ইরোভ
মভোিোোঃ মিোমরনুয মফিভ
মৃত শেদ মুন বুয যভোন
মযোনো মফিভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
মভোিোোঃ আনজুভোনআযো মফিভ
মুোম্মদ োভছুয যভোন
যনভো খোতুন
মৃত আমে আরী
মভোিোোঃ ভভতো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
রুনেো মফিভ
খোন মভোোঃ ঈভোনউিীন
মভোিোোঃ োনপেো খোনভ
নযদ যোে
েভরো যোে
ো োোন আরী
োমেযো খোতুন
মভোোঃ আফদুর োন্নোন
মোমন আযো মফিভ
মভোোঃ োভসুর ে
মভোোোঃ চাঁদবোনু মফিভ
মৃত এ.মে. এভ. আখতোরুজ্জোভোন
নভম নদরোযো োভোন
ন রুর ইরোভ
আমরেো আক্তোয
ভোমুদ মচৌদৄযী
যওন আযো মফিভ
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18/12/1987
15/04/1990
25/08/1989
01/03/1992
03/01/1987
05/01/1989
17/12/1990
07/10/1989
30/11/1991
10/10/1988
05/05/1988
20/01/1987
20/01/1990
04/12/1992
03/12/1989
30/01/1989
16/12/1989
01/09/1992
06/11/1991
12/02/1987
22/05/1991
20/10/1990
26/12/1988
27/02/1988
01/12/1988
10/10/1988
10/04/1987
01/02/1992
15/01/1990
25/12/1990
15/12/1989
02/08/1993
30/09/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58911 শুবঙ্কয োর
58912 মভোোঃ যোনেবুর ইরোভ
58913 মভোোঃ নরুর ইরোভ
58914 মভোোঃ মুনেবুজ্জোভোন
58915 িোভছুয যোেোন
58916 মভোোঃ োরোউনিন
58917 মভোোঃ োরুনুয যনদ
58918 োওন মভোল্লো
58919

ীফন্ত কুভোয যোে‘

58920 মভোোম্মদ মভোফোযে মোোইন
58921 মভোোঃ োরোর উনিন
58922 আফদুর রনতপ
58923 মভোোঃ নরুর ইরোভ
58924 মভোোঃ োোনুজ্জোভোন
58925 মভোোঃ এফোদুর যদোয
58926 মভোোঃ োেোনযেো আরভ
58927 মভোোঃ মুোইনভনুর ইরোভ
58928 মভোোঃ রুমফর খোন
58929 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
58930 ন . এভ. োনফ মোমন
58931 মভোোঃ আবু তোময
58932 নভ োনুয যভোন
58933 মভোোঃ যোেোনুর ইরোভ
58934 মভোোঃ নপমযো আরী
58935 পোয োনো ইরোভ
58936 মভোোঃ নযনের ইরোভ
58937 োইনের ইরোভ
58938 মভোোঃ নযেোদুর ইরোভ োমবর
58939 মভোোঃ ভনপজুয যভোন
58940 মভোোঃ োইনের ে যনন
58941 নভরন পনেয
58942 ভোসুদ নভেো
58943 কুর নফশ্বো

নযমিোোর োর
ঝুনু যোনী োর
আব্দুল্লো
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ আনভয মোমন
তোনভনো মফিভ
এ. এভ. আবুর েোমভ
ম োযো মফিভ
যনপকুর ইরোভ
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোম দ
নদো খোতুন
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
ভমনোেোযো মফিভ
মৃত মোমন মভোল্লো
মযোমভচো মফিভ
অমযন্দ্র নোথ যোম
চঞ্চরো যোনী যোে
মভোোম্মদ মভোোযপ মোোইন
মতোযো মফিভ
মভোোঃ মভো োমম্মর মোমন
নভম নভরো মফিভ
আবু ফক্কয ননিে
আনিেো মফিভ
মভোোঃ োননপ পনেয
নুয োোন মফিভ
মভোোঃ ইউনুচ আরী
মভোিোোঃ োনিনো মফিভ
আব্দুর ভন দ যদোয
আনম্বেো খোতুন
মভোোঃ আনভরুর ইরোভ
মভোিোোঃ ম যোস্দো খোতুন
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
তোনভনো খোতুন
মভোোঃ ো োোন খোন
সুযোইেো মফিভ
মভোোঃ ভনউনিন
ভোনছুযো
নুয আরী িো ী
েোনযমুন মনিো
মভোোঃ য আরী
জুমরখো খোতুন
এনোমেত উল্লো
রোইরী মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে খোন
খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর েোমদয প্রোভোননে
মভোিোোঃ োম দো খোতুন
মভোোঃ নরু নভেো
োরভো মফিভ
আব্দু োভোদ
মেোননুয মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যীদ
োনপেো মফিভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
যোন েো মফিভ
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
মভোোোঃ ম োমফদো খোতুন
মৃত প লুর ে
মভোোোঃ আমেো আখতোয
ইেযোভ পনেয
দুনরেো মফিভ
আফদুর ভোন্নোন
নযন েো মফিভ
মিোনফন্দ রোর নফশ্বো
ভভতো নফশ্বো
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25/11/1990
15/12/1988
01/01/1986
01/01/1991
01/03/1988
06/01/1988
04/11/1990
02/09/1988
01/06/1985
31/12/1991
15/07/1990
01/01/2016
01/03/1987
28/12/1990
12/06/1989
31/12/1989
25/12/1988
13/01/1988
17/02/1988
23/10/1991
15/01/1989
25/08/1990
04/07/1990
25/05/1989
11/05/1987
06/03/1987
04/02/1989
25/12/1994
30/06/1987
07/01/1988
21/12/1988
21/10/1989
10/11/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58944 মভোোঃ োিোভ মোমন
58945 মভোোঃ যোন বুর আরভ
58946 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
58947 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
58948 এ, এভ, আওযঙ্গম ফ মোমন
58949 মুোম্মদ আনযনের ইরোভ
58950 মতৌনপে আমভদ
58951 মভোোঃ আোঃ েনযভ
58952

োপরুর ইরোভ

58953 শেদো রোইলুন নোোয
58954 মভোোঃ মোোি মোমন
58955 মভোোঃ ভনদনো যেোয
58956 মভোোঃ নো মুর ে য
58957 তোনন ভো আপনযন অনযন
58958 নরটন কুভোয যোে
58959 মভোিোোঃ যোমফেো আখতোয
58960 মভোোঃ আেতোরুজ্জোভোন যেোয
58961 শেদো সুভোইেো নো
58962 মভোোঃ পেোর নভেো
58963 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোমুন
58964

েমদফ েভিেোয

58965 ননলুপোয ইেোনভন ননরো
58966 মুোম্মদ নরুর ইরোভ
58967 মভোোঃ োনপ নফন োমেদ
58968 ভোমুনুয যীদ োভীভ
58969 মভোোঃ যোনপউ আনভন
58970 মভোোঃ ময োউর েনযভ
58971 নফ ণ োরদোয
58972 মভোোঃ খোেরুর ফোোয
58973 েোেরী ম োল
58974 নেো নফনমত োনফফ
58975 মভোোঃ হুভোয়ুন অয যীদ
58976 মভোোঃ আব্দুর োন্নোন তোলুেদোয

মভোোঃ আরী মোমন
ভোেো মফিভ
মভোোঃ ইিোনুর েনফয
োমেযো েনফয
মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন
আমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ লুৎপয যভোন
মভোিোোঃ ইরো মফিভ
েোমেভ উিীন আমভদ
মভোিোোঃ আমরেো নফনফ
মুোম্মদ িোমর আমভদ
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ নফরোর
ননযন সুরতোনো
মভোোঃ ওভয আরী ভইূঁ েো
মভোোোঃ মযনু মফিভ
মৃত. মভোভম দ উনিন মভোল্লো
নরনরেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর রনতপ যেোয
মোমন আযো
মভোোঃ ভভতো উনিন
আনম্বেো মফিভ
মৃত. মভোেমিদ আরী
মভোিোোঃ ম োনো মফিভ
মভোোঃ নূরুর ে
নোনভো আক্তোয
মভোোঃ আবু তোমরফ
নূরুন নোোয
নফষ্ণু যঞ্জন যোে
নভননত যোনী যোে
নূয মভোোম্মদ
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
মভোোঃ োমযোেোয আরভ
মভোিোোঃ মভোযমদো মফিভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
আমরেো মফিভ
মভোোঃ আ োদ নভেো
মভোিোোঃ যনদো মফিভ
মভোোঃ আযোনের আরভ
মযোমেেো মফিভ
অরুন েভিেোয
ঝণ িো যোণী েভিেোয
মভোোঃ আব্দুর োই
মেোননুয মফিভ
মভোোম্মদ তোজুর ইরোভ
নভম োোনোযো মফিভ
মভোোঃ োমেদুর ে
উমম্ম োনফফো
মভোোঃ আব্দু োত্তোয
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ রুহুর আনভন
মভোিোোঃ োনরভো োযবীন
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
মভোিোোঃ োননো খোতুন
নফভর চন্দ্র োরদোয
েনফতো যোণী
মভোোঃ ইউনুচ আরী
মভোিোোঃ োনরভো মফিভ
নময ম োল
েোনন ফোরো ম োল
মভোোঃ োনফবুয যভোন
োননো োযবীন
মভোোঃ মভোোযযপ মোমন
মভোিোোঃ যোমদো মফিভ
মভোোঃ নফল্লোর মোমন তোলুেদোয
সুনপেো মফিভ
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01/10/1991
26/01/1987
28/02/1991
31/10/1987
25/05/1987
01/01/1993
14/02/1988
24/10/1988
06/01/1988
01/06/1992
05/01/1991
13/11/1986
18/12/1987
08/06/1992
01/12/1989
23/11/1989
01/02/1988
25/11/1989
26/11/1998
15/12/1987
05/05/1987
03/01/1990
10/01/1988
12/05/1990
01/01/1989
14/09/1987
15/05/1986
05/06/1990
22/12/1990
01/11/1993
31/07/1989
18/10/1987
12/08/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

58977 নফমফে ভন্ডর
58978 েো ী োীনূয আরভ
58979 মভোোঃ যোনেফ োোন
58980 মভোোঃ ইউনুি োওরোদোয
58981

েন্ত কুভোয প্রোভোননে

58982 োপিো নিনিেো
58983 সুোন্ত কুভোয
58984 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
58985 আতোউয যভোন
58986 মভোোঃ মরোর নভেো
58987 েো ী নো মুর ভোমুদ
58988 মুতোযী আপমযো
58989 মভোোঃ মোমর যোনো
58990 নভল্টন যেোয

মযণ ভন্ডর
নরনেো ভন্ডর
েো ী আযোপ উিীন
সুযোইেো োযবীন
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
নো ভো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
খোনদ ো ফোনু
নোযোেন চন্দ্র প্রোভোননে
অিযোনী প্রোভোননে
মভো োফ্পয আভদ
মভোমিনো মফিভ
সুনীর চন্দ্র ীর
নভনতী যোনী
মভোোঃ আব্দুর োনেভ
মভোোোঃ মযন েো খোতুন
মভোোঃ আবুর োনভ
মযোমেেো আক্তোয
মভোোঃ ভোবুফোয যভোন
মভোিোোঃ মোমনেোযো মফিভ
েো ী োনদুর ভোমুদ
েো ী োননো োযবীন
ভনতউয যভোন
আপমযো ো আক্তোয
মভোোঃ নন য উনিন নফশ্বো
মভোিোোঃ মযোমেেো মফিভ
ন মতন্দ্রনোথ যেোয
োরুর যেোয

58991 পোরুে আোম্মদ

01/08/1988
11/01/1988
22/06/1989
17/07/1988
05/10/1988
25/01/1987
08/02/1990
15/01/1987
01/01/1992
25/10/1987
05/02/1990
27/05/1990
01/01/1990
03/01/1989
11/01/2016

ভমনোেোযো মফিভ
58992 মভোোঃ োমদুয যভোন নদনৄ
মভোোঃ আেনিয নভেো
মভোিোোঃ আনেকুন নোোয
58993 আবু ময ো মভোোঃ ভোবুবুয যভোন মভোোঃ নিেো উনিন
মভোিোোঃ ভোবুফো ফোযী
58994 মভোোঃ পযোদ মোমন
মভোোঃ আোঃ খোমরে
পনযদো মফিভ
58995 মভোোঃ ময োউর েনযভ
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
মভোিোোঃ মযনু মফিভ
58996
োোনোযো খোতুন
মভোোঃ ম রজ্জ নভেো
আন ন মফিভ
58997 তোননেো ফোযী
আফদুর ফোমযে তোলুেদোয
নভম ভনন ো ফোযী
58998 মভোোঃ আরভিীয মোমন
মভোোঃ আযোপ আরী খোন
যোনরী খোতুন
58999 মভোোঃ আেতোরুর ইরোভ
মৃত. তোন মুর ে
মভোোোঃ আমেো মফিভ
59000 মভোোঃ োনূয যভোন
মভোোঃ োনফবুয যভোন
োমযো খোতুন
59001 মভোোঃ মভমদী োোন
মভোোঃ ভনতেোয যভোন
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
59002 অনদুর ইরোভ
প র ে মফোযী
ননযন মফিভ
59003 মভোোঃ োনভভ মুন্সী
মৃতোঃ এনোমুর মুন্সী
যোনরো মফিভ
59004
নরুর ইরোভ
আফদুর ভোমরে
োোনোযো মফিভ
59005 মভোোঃ আব্দুর মভোত্তোনরফ
মভোোঃ ভেবুর মোমন
ভভতো খোতুন
59006 অনভতো যোনী যেোয আঁনখ
অযনফন্দু চন্দ্র যেোয
অরুনো যেোয
59007 তোন ীন যভোন
রুহুর আনভন
চম্পো মফিভ
59008 মভোোঃ ভোনেজুয যভোন
রোর মভোোম্মদ
মভোোোঃ োননো ফোনু
59009 যোম  কুভোয োো
সুধোংশু কুভোয োো
নখো যোনী োো
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26/10/1989
29/11/1989
05/12/1991
10/10/1987
20/04/1991
01/01/1988
01/03/1990
11/02/1990
13/01/1990
27/10/1990
01/12/1989
01/02/1987
02/02/1989
01/01/1989
31/12/1991
30/10/1991
28/11/1989
10/11/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59010 মভোোঃ আনযপ আ ভর  ীফ
59011 নদররুফো োোন ইনতো
59012 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
59013 মভোোঃ ন নোরুর ইরোভ
59014 মভোোঃ নযনের ইরোভ
59015 মভোোঃ আবু সুনপেোন
59016 মভোোঃ রুমফর মখ
59017 মভোোঃ লুৎপয যভোন
59018 নফনে চন্দ্র যোে
59019 মে. এভ. ইভনতেো ভোমুন
59020 ওভয পোরুে
59021 েভর চন্দ্র যোে
59022 আনভনুর ইরোভ োমটোেোযী
59023 মভোোঃ আনফ আফদুল্যোহ্
59024 মভোোঃ ফদরুর আরভ
59025 তোননেো সুরতোনো
59026 মভোোঃ তোমযে আন
59027 রো ম োল
59028 মুোম্মদ নুরুর ইরোভ
59029 নো নীন নোোয
59030 মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
59031 মভোোঃ োনফ েোেোয
59032 ননভোই চন্দ্র োো
59033 মুোম্মদ োনফবুয যভোন
59034 এ এইচ এভ োনভউয যভোন
59035 মভোোঃ ভোইদুর ইরোভ
59036 মভোোঃ এনোমুর েনফয
59037 মভোোঃ নূযন্নফী নোনদ
59038 মভোোঃ নো মুর ে
59039 যনভো আক্তোয
59040 মভোিোোঃ েল্পনো আক্তোয
59041 আনপ এরোী
59042 মভোোঃ মপোযেোন আরী

মভোোঃ ন রুর ইরোভ
পনযদো খোতুন
রস্কয মভোোম্মদ মদমরোেোয মোমন
মযোমেেো আখতোয
মভোোঃ আবুর- েোরোভ তোলুেদোয
োমদো মফিভ
মভোোঃ মভো োমম্মর ে
মভোিোোঃ ভমনোেোযো
আব্দুয যউপ মভোল্যো
খুনিদো মফিভ
মভোোঃ ইিোে খোন
োমেযো মফিভ
মভোোঃ োনদ মখ
রুনরেো মফিভ
মভোোঃ আন জুর ে
মভোিোোঃ লুৎপো মফিভ
নফেোন্ত যোে
োরুর যোনী যোে
মভোোঃ মতোযোফ আরী খোন
ইনরেোি োযবীন খোন
ওভোন িনন
নুযনোোয
যফীন্দ্র নোথ যোে
ফোফনন যোনী যোে
আবুর েোরোভ োমটোেোযী
রোেরো মফিভ
মভোোঃ নদুল্লোহ্
নোিনযন মফিভ
মভোোঃ তোফোযে উল্লোহ্
মভোিোোঃ তনভনো খোতুন
আবু তোময মভোল্লো
োনরভো মফিভ
ফনয আমভদ নেদোয
আরতো মফিভ
মবোরোনোথ ম োল
রক্ষী যোনী
মৃত মুোম্মদ নুরুর আরভ
নোনিভো ফোনু
মভোোঃ আ িয আরী
োনফফো আক্তোয
মভোোঃ নোনয উনিন
মভোিোোঃ োনদো নফনফ
মভোোঃ েনপর উনিন
মোমন আযো মফিভ
মৃত. কৃষ্ণদ োো
নভনতী যোনী োো
মুোম্মদ আনে উনিন
ভনযেভ মফিভ
মভোোম্মদ নপকুয যভোন
েোভরুন নোোয মফিভ
মভোোঃ লুৎপয যভোন
মভোিোোঃ যনভো খোতুন
মভোোঃ মতৌনদুর ইরোভ
মভোিোোঃ এনরনো খোতুন
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
মভোিোোঃ নোনি ি মফিভ
মৃত. আব্দুয যোজ্জোে প্রোং
মভোিোোঃ নো ভো মফিভ
মভোোঃ মভোফোযে মোমন
মপোরী মফিভ
মভোোঃ আব্দুর েনযভ
মভোিোোঃ ভন নি ো মফিভ
আবু ম োোনূয
রুনফনো োযবীন
মভোোঃ নযনের ইরোভ
মভোিোোঃ ওেোনদো মফিভ
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01/05/1988
09/01/1987
20/08/1988
25/07/1989
01/01/1988
25/04/1989
06/08/1990
10/08/1988
01/12/1989
13/07/1986
25/01/1985
19/02/1987
20/04/1987
15/06/1992
04/01/1988
02/05/1990
03/11/1988
04/12/1987
25/02/1987
23/01/1992
01/03/1988
01/01/1988
02/12/1988
10/10/1989
19/01/1988
18/01/1987
02/01/1989
16/01/1987
16/09/1987
1/1/1900
16/10/1987
11/12/1992
04/04/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59043 মভোোঃ নভনোরুর ইরোভ
59044 মভোোঃ আব্দুল্লোহ্ আর োদী
59045 মভোোঃ মিোরোভ োনব্বয আনোযী
59046 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
59047 বুরবুর োোন টিনৄ
59048 মভোোঃ বুরবুর নভেো
59049 অমৃত কুভোয যোে
59050 নোনিভো মফিভ
59051 মভোোঃ মযত আনর খোন
59052 মভোোঃ ইভোদ উনিন
59053 ইনোমুর এোন রস্কয
59054 মভোোঃ আযোপোত মোমন
59055 বমফ চন্দ্র ফভিন
59056 মভোোঃ মতৌনপকুর আরভ মোবন
59057 মভোোঃ উজ্জ্বর মোমন
59058 োনন দো োযনভন ইবো
59059 মভোোঃ নরটন নভেো
59060 োেভো আক্তোয
59061 আযোনের ইরোভ
59062 েো ী নোনদো ে
59063 মভোোঃ মভোেোমজ্জভ মোমন
59064 মভোিোোঃ ঝুভো খোতুন
59065 যভো যেোয
59066 মভোোঃ োঈদ সুরতোন
59067 মভোোঃ োখোওেোত মোমন
59068 মভোোঃ আরী আ ভ
59069 মভোোম্মদ নযেো উনিন
59070 েোভরুন নোোয
59071 মভোোঃ আন জুয যভোন
59072 নো নযন খোতুন
59073 এ. এভ. োখোওেোত যভোন
59074 মভোোঃ মনরভ
59075 মভোোঃ আনভনুর ইরোভ

মভোোঃ পযভোন ভন্ডর
খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ ভইনুর আোন
মভোেমিদো খোনভ
মিোরোভ োমযোেোয আনোযী
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ োোফউনিন
োমযো আেতোয
যন আরী উনের
নোনযন আক্তোয
মভোোঃ চাঁন নভেো
নো ভো আক্তোয
মযকৃষ্ণ যোে
নযনপ্রেো যোে
চোন নভেো
নো ভো মফিভ
মভোোঃ ভোোবুফ আনর খোন
োননো মফিভ
মৃত মভোোঃ আিয আরী
োমেযো খোতুন
নযোজুর ইরোভ রস্কয
শেদো তোননো মফিভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
মভোিোোঃ োভসুন নোোয
মেফ চন্দ্র ফভিন
ননভতো যোনী ফভিন
মভোোঃ ওেোরীউর আরভ
মভোিোোঃ নোনভো আরভ
নূয মভোোম্মদ প্রোং
মভোিোোঃ যনভিো নফনফ
মভোোঃ এনোমুর েনফয
ভোমুদো েনফয
মভোোঃ মোনোউল্লো প্রোভোননে
মভোিোোঃ ননলুপো মফিভ
ওেত আরী খাঁন
মনরনো খোনোভ
োভছুর ে
আপমযো ো মফিভ
মৃতোঃ েো ী ভনপদুর ে
যওন আখতোয
মভোোঃ নযোজুর ে
ভভতো ে
মভোোঃ ইেোনিন আরী
মভোিোোঃ আেনরভো মফিভ
িীতো যোনী যেোয
অনুকূর যেোয
মৃত. মভোোঃ আরোউনিন ভইূঁ েো
োমযো খোতুন
মৃত মভোোঃ নুরু মভোল্যো
োমরো মফিভ
মভোোঃ ইভোইর মোমন
মভোিোোঃ আমফদো খোতুন
মভোোম্মদ আব্দুর আন
নভম তোমযো মফিভ
আবুর েোরোভ
মনরনো আক্তোয
মভোোঃ ফোমেয আরী
মভোিোোঃ নযপো মফিভ
মভোোঃ আোদুর ইরোভ
মুনুেোযো মফিভ
মৃত. খনরলুয যভোন
নভম োন্তনো যভোন
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো ফীয নফক্রভ
োনভভো আখতোয
মভোোঃ আব্দু োত্তোয
োনরভো মফিভ
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20/12/1988
01/01/1988
10/07/1986
01/01/1989
01/12/1987
10/10/1991
22/05/1990
12/03/1987
05/06/1986
05/03/1989
01/01/1989
23/09/1989
01/07/1987
18/08/1989
22/05/1989
01/12/1990
31/12/1989
02/05/1987
25/12/1989
01/01/1991
15/08/1988
12/02/1990
15/07/1990
18/01/1988
01/02/1988
03/03/1987
02/11/1987
06/12/1991
28/03/1988
19/01/1991
27/08/1987
15/02/1985
01/11/1992

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59076 ঞ্জে কুভোয ভন্ডর

মৃত ফোবুর চন্দ্র ভন্ডর
মযফতী যোনী ভন্ডর
59077 মভোোঃ ভনভনুয যভোন
আবু মভোোম্মদ মোমন
আনভরুন মনিো
59078 মভোোঃ মভমদী োোন রুমফর
মভোোঃ প লুয যভোন
মযোমেেো মফিভ
59079 েো ী আনযনেয যভোন
েো ী আব্দু োরোভ
মভোিোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
59080 মুোম্মদ ইভোঈর মোমন যোমর নপের আরভ
আযপমতন মনিো
59081 মভোোোঃ োনপ ো খোতুন
মভোোঃ আন জুয যভোন
খোমরদো মফিভ
59082 মযভো আমভদ
োনব্বয আমভদ
যওন আযো মফিভ
59083 মভোঃ োননুয যভোন
মভোোঃ ওভোন িনন
োোনোযো মফিভ
59084 মভোোঃ োমদ আরী
মভোোঃ িোভোদ নভেো
মভোিোোঃ ভভতো মফিভ
59085 মভোোঃ ভননরুর ইরোভ
মভোোঃ মভো োোয আরী
মভোিোোঃ ভভতো োযবীন
59086 যীপ োনব্বয আমভদ
যীপ মভোোঃ আমকুন্নফী
যোনদো মফিভ
59087 মভোোঃ আপ োর মোোইন
মভোোঃ এনোমুর ে
োমরো মফিভ
59088 মভোোঃ আমখরুজ্জভোন
মভোোঃ আব্দুর আউেোর
আমফদো খোতুন
59089 মভোোঃ খোমরদ োইনেল্লো আর ভোমুদ মভোোঃ ভোেসুদুয যভোন োমভরী
মিোরমআযো মফিভ
59090 মভোোঃ ম োফোমেয মোমন
আফদুি িোরোভ খাঁন
নোনিভো মফিভ
59091 মভোোঃ যোনেবুল্লো
মভোোঃ োনু যদোয
মভোোোঃ েননুয মফিভ
59092 মভোোঃ নো মুর আরভ পোোদ
মভোোঃ আব্দুর ফোমদ
োনরভো মফিভ
59093 যনপকুর ইরোভ
েনোর আফদীন
ভনযেভ মফিভ
59094 নদফোেয নফশ্বো
দেোর নফশ্বো
স্বন িো নফশ্বো
59095 অনব চোেভো
জ্ঞোন যতন চোেভো
অনরন তোযো চোেভো
59096 মভোোঃ আনযনেয যভোন খোন
মভোোঃ োনফবুয যভোন খোন
আমনোেোযো খোতুন
59097 অনু কুভোয ভন্ডর
ময চন্দ্র ভন্ডর
ভোরতী যোনী
59098 শুব ব্রত ম্মিো
পনন ভলন ম্মিো
ননভতো ম্মিো
59099 মভোোঃ োনেয োোন
মভোোঃ োরোভ ভোতুব্বয
েতুন মনিো
59100 মভোোঃ ভোসুদ আরভ
মভোোঃ নুরুর আনভন
ভনযেভ মফিভ
59101 োযমব আমভদ মচৌদৄযী
মভোোঃ আব্দুর োনভদ মচৌদৄযী
নভরো খোতুন
59102 মভোোঃ োফনুয নফশ্বো নেযন
মৃত. নপউনিন নফশ্বো
মভোিোোঃ িোমেযো মফিভ
59103 নপোত ম নফন
আব্দুল্লো-আর-ভোমুদ
নোনভো সুরতোনো
59104 ভননমূর ইরোভ
মভো োমম্মর ে
মভোমরভো খোতুন
59105 শ্যোভর োর
ফোদর োর
নপ্রো োর
59106 োইদুয যভোন
মভো োফ্পয আরী োং
যওন আযো মফিভ
59107 মভোোঃ খোমরদুজ্জোভোন
মভোোঃ আব্দুল্লো
োরভো মফিভ
59108 মভোিোোঃ নরো খোতুন
মভোোঃ মনরভ তোলুেদোয
মভোিোোঃ োরভো খোতুন
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17/04/1987
15/06/1987
18/01/1990
31/12/1987
31/08/1987
10/10/1987
10/08/1988
13/12/1988
18/12/1988
11/01/1991
05/07/1989
10/01/1988
01/02/1987
20/02/1987
27/11/1988
21/10/1988
15/12/1987
07/01/1991
01/11/1987
16/06/1990
08/03/1991
15/02/1987
01/09/1988
16/08/1992
26/06/1987
10/05/1985
22/06/1987
18/04/1988
20/04/1988
18/07/1989
20/11/1988
30/07/1990
15/06/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59109 এ,এভ মিোরোভ যভোন যোনো

আবু োপয আমভদ
মভোোম্মোৎ েোভরুন্নোোয োপয
59110 অিনো যোে শুক্লো
যফীন্দ্রনোথ যোে
ইনত যোে
59111 মোোনুয যভোন
মভোোঃ খনরলুয যভোন
মভোিোোঃ ভন নি ো মফিভ
59112 মভোোঃ মিোরোভ যোব্বোনী
মভোোঃ আব্দুর নরর
মভোোোঃ উমম্ম োরভো
59113 ভননেো ইেোিনভন
মভোোঃ োভছুর হুদো
ননলুপ ইেোিনভন
59114 মভোোঃ আফদুল্লো আর ভোমুন
মভোোঃ োনফবুল্লো
ন ন্নোত মফিভ
59115 মভোোঃ মভো োমম্মর ে
মভোোঃ যভ োন আরী
ন নোতুন মনিো
59116 প্রদী কুভোয োরদোয
মতীন্দ্রনোথ োরদোয
সুনভিো ফোরো োওরোদোয
59117 মভোোঃ তোনবীয আোমম্মদ নিীনে মভোোঃ আফদুর আরী মৃধো
মভোোোঃ োোনো মফিভ
59118 অনভত ভোরোেোয
মৃত. আন ত কুভোয ভোরোেোয
তোী ভোরোেোয
59119 নুযোত নোনদযো মুন
ভোবুবুয যনদ
মোমনেোযো োযবীন
59120 মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
মভোোঃ আেফয আরী যেোয
আপমযো ো খোতুন
59121 মভোোঃ ম্রোট ইরোভ
মভোোঃ োইদুর ইরোভ
নপমযো ো মফিভ
59122 যনফউর ইরোভ
মতোপোমজ্জর মোমন
পোমতভো খোতুন
59123 পোয োনো আপনযন
মভোোঃ মযোেোয মোমন
ভোসুদো মফিভ
59124 মভোোঃ মভোতোনভ নফল্লো
মভোোঃআব্দুর খোমরে
তনভনো খোতুন
59125 মভোোঃ ওফোেদুর ে
মভোোঃ আরতোপ মোোইন
মযনুেোযো মফিভ
59126 মভোোঃ োভীভ োযমব
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মতোযো মফিভ
59127 খোমরদো আক্তোয
মৃত. ইভনতেো উনিন
সুনপেো আক্তোয
59128 মভোোঃ ভোেসুদুয যভোন
মভোোঃ নপকুর ইরোভ
ভনযেভ মফিভ
59129 নপমযো নভেো
প লু নভেো
েোভরুন্নোোয
59130 মভোোঃ নভনু যভোন
মভোোঃ োভোর উনিন
মভোিোোঃ মভোমিদো মফিভ
59131 নৄমষ্পন্দু ভজুভদোয
ভোধফী যোনী
অমৃত রোর ভজুভদোয
59132 মৃনোর চন্দ্র
চন্দ্র েোন্ত
মৄনত যোনী
59133 মভোোঃ নদুর ইরোভ
আফদুর ে
েননুয মফিভ
59134 এ,এভ ননেো মভোমিদ
মভোোঃ আনিোয উনিন
ভভতো মফিভ
59135 শেদ আর আভীন
শেদ আব্দুর কুদ্দুি
শেদো রুমভরো
59136 মভ নোথ চক্রফতী
নফভর চক্রফতী
ন্ধ্ো যোনী চক্রফতী
59137 েভর চক্রফতী
নোযোেণ চক্রফতী
অনভতো যোনী চক্রফতী
59138 মভোোম্মদ ভনবুল্লো
মভোোম্মদ মদমরোেোয মোোইন
মযোমেেো মফিভ
59139 তোননভ বুযো
ীদুর ে
যোমফেো মফিভ
59140 মভোোঃ মুনতোনয ভোমুন
মভোোঃ আন জুয যভোন
নূয োোন মফিভ
59141 মোমের ফননে
নোযোেন ফননে
ননভতো ফননে
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05/08/1986
03/11/1992
01/01/1988
15/03/1990
20/02/1989
01/01/1989
21/11/1988
02/01/1991
02/03/1989
30/11/1990
23/11/1989
28/12/1989
27/03/1991
07/11/1987
01/12/1991
20/10/1987
21/06/1987
17/01/1988
08/06/1991
26/11/1991
10/01/1988
29/12/1988
18/04/1989
20/02/1988
10/02/1987
18/01/1989
20/12/1987
25/12/1988
02/02/1988
21/06/1988
21/12/1990
04/08/1989
06/11/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59142 অনত কুভোয যেোয
59143 মভোোঃ ইভযোন ে যো ী
59144 ভোমুদুর োোন
59145 মভোোঃ প মর যোনব্ব োেদোয
59146 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
59147 মভোোঃ নূয উল্লো
59148 ংমৄক্তো দো মনোটন
59149 পোযো ময ওেোনো
59150 মভোোোঃ যোন আক্তোয
59151 মভোোঃ িোনভউয যভোন খোন
59152 মভৌসুভী আক্তোয
59153 মভোোঃ ময ো-ই-যোনব্ব
59154 উমম্ম োফীফো
59155 আবুফেয নিীে
59156 আভোনউল্লো
59157 মভোোম্মদ নযনের ইরোভ সু ন
59158 মভোোঃ ইব্রোীভ
59159 মফোযোন ননিেো
59160 মভোোঃ ভননরুর ইরোভ
59161 মভোোঃ ফোমত নভেো
59162 মভোোঃ নফপ্লফ তোলুেদোয
59163 প্রমনন ৎ যেোয
59164

োন্নোতুর মপযমদৌ

59165 মভোোঃ মভমদী োোন
59166 ো মুোোঃ আনভন আোন
59167 এ,এভ ভন ফয যভোন
59168 মভোোঃ ভোমুন উয যনদ
59169 ব্র মিোোর ভন্ডর
59170 মোোঃ ভোমুদুর োোন
59171 নল্পী আক্তোয
59172 মভোোঃ যোমদুজ্জোভোন অনৄ
59173 ভোরুপো আক্তোয
59174 ো মভোোঃ নো মুর ে

অননর কুভোয যেোয
মিোরোী যোনী যেোয
মভোোঃ মভোপোমজ্জর ে যদোয
সুনপেো মফিভ
যনপকুর োোন
তোনরভো আক্তোয
আরী েোইয়ুভ োেদোয
ভঞ্জুেোযো মফিভ
মভোোঃ আবু ফেেোয ননিে
মভোিোোঃ মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ফযেত উল্লো
মিোরনোোয মফিভ
ন মতন দো
ভীযো দো
মভোোঃ আফদুর রনতপ
িোমরো মফিভ
মভোোঃ পনযদ নভেো
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ লুৎপয যভোন খোন
রোেরো আঞ্জুভোন খোন
মভোোঃ হুরুর ে
যোনদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর রনতপ
িোমরো মফিভ
আব্দুর োনভদ
আমনোেোযো মফিভ
ভন বুয যভোন
োম যো নফনফ
মতোেোমি মোমন
ভন নি ো মফিভ
মভোোম্মদ মনোেোফ আরী
মভোিোম্মৎ সুনপেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যফ
োরভো মফিভ
মভোোঃ ফমেন উনিন
যোন েো মফিভ
মভোোঃ আবুর খোমেয মখ
মভোিোোঃ রুনফেো মফিভ
মভোোঃ ফোোউনিন নভেো
নযনো মফিভ
মভোোঃ আ: ফোযী তোলুেদোয
মভোিোোঃ ফকুর ফোযী তোলুেদোয
েোননোথ যেোয
তোযেদোী যেোয
মভোোঃ আব্দুয যভোন
োনদো মফিভ
আব্দুয যভোন
মভোিোোঃ োোনো োযবীন
ো মুোোঃ নূয মহুোইন
আঞ্জু ভোন আযো মফিভ
মভোোঃ োমিন আরী
মভোিোোঃ পনযতন মফিভ
েনোর আফদীন
োভছুন নোোয
িমন চন্দ্র ভন্ডর
শ্রীভনত যোনী
মভোোঃ আব্দুল্লোহ্
মভোিোোঃ ভঞ্জুেোযো মফিভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
পোমতভো মফিভ
মভোোঃ োোন উিীন
যোমরো আক্তোয
মভোোঃ মফরোমেত মোমন
আনভনো খোতুন
ো মভোোঃ আব্দুর ফোযী নভেো
মভোিোোঃ রোইরী মফিভ
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01/01/1986
18/05/1989
10/02/1990
09/10/1990
01/07/1990
01/05/1987
04/08/1990
20/04/1988
15/06/1987
10/05/1989
07/12/1989
07/07/1993
26/09/1991
16/11/1993
01/06/1992
18/06/1991
14/07/1989
30/03/1989
10/01/1987
03/12/1991
25/06/1988
21/05/1992
15/07/1987
27/11/1987
07/08/1992
31/12/1987
01/01/1991
20/06/1987
12/10/1987
15/01/1987
17/11/1988
17/01/1989
01/01/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59175 মোমলুয যভোন
59176 ম ড.এভ তোনন লুয যভোন
59177 মভোোঃ মোোি মোমন
59178 পোনভদো আমভদ ন ননেো
59179 মোননেো আক্তোয
59180 মভোোঃ নপমযো মোমন
59181 মভোোম্মদ আরী োোন
59182 মভোিোোঃ খোনদ োতুর মেোফযো
59183 যনদুর ইরোভ
59184 মভোোঃ আতো উল্লোহ্
59185 মভোোঃ ভনজুরুর ইরোভ
59186 মভোোোঃ োভীভো নোনযন
59187 মভোোম্মদ আনভনুর ইরোভ
59188 নযন চন্দ্র যোে
59189 েোভরুন নোোয
59190 নদুর ইরোভ
59191 খোঃ যোমদুর ইরোভ
59192 মভোিোোঃ নো ভো আক্তোয
59193 নযকুট যোনী
59194 মভোোঃ আযোনের আরভ
59195 মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
59196 মভোোঃ মুযোদ মোমন
59197 মভোোঃ েোেোয োনভদ
59198 মভোোোঃ ভোমুদো মোমন
59199 যনভো মফিভ
59200 োনন দো োযবীন
59201 পনভ ইেফোর মৌযব
59202 মুোম্মদ আব্দুল্লো আর-ভোমুদ
59203 অনদনত যেোয
59204 মভোোঃ আন জুয যভোন
59205 মভোোম্মদ ভোসুদ যোনো
59206 মদফ ম যোনত দো
59207 ভীয ভননমুর ে

আব্দুয যভোন
োনদো মফিভ
মভোোঃ ভন ফয যভোন
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ রুহুর আনভন
বুমযোন মনিো
পমে আমভদ
েোনন পোমতভো
মভোোঃ ওভয পোরুে
ভভতো মফিভ
মভোোঃ আবু মুিো
নপমযো ো খোতুন
আরী আযোপ
ভোম দো আযোপ
মভোোঃ আব্দুয যভোন
মভোিোোঃ ভভতো মফিভ
মৃত. নেোরুর ইরোভ
মভোিোোঃ যনেনো নফনফ
মভোোঃ খনরলুয যভোন
আমেো
মভোোঃ আব্দুর ে
মভোিোোঃ ভনজু মফিভ
মভোোঃ ভন ফয যভোন
নযপো মফিভ
নূয মভোোম্মদ শিেোর
আমেো আক্তোয
প্রেো চন্দ্র যোে
অননভো যোে
মভোোঃ নপকুর আরভ
যনভো খোতুন
আনভনুর ে
আমেো মফিভ
খোঃ আমতোেোয মোমন
যোমদো মফিভ
মভোোঃ মভো োমম্মর ে
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মদমফন্দ্রনোথ যোে‘
ভোেো যোনী
মভোোঃ ননযভ উনিন
ভোন দো খোতুন
মভোোঃ মভোেমিদ আরী
োনিনো মফিভ
মভোোঃ ফ লুয যভোন যদোয
পমতভো মফিভ
মভোোঃ ভেবুর মোমন
োযবীন মফিভ
মভোোঃ মভো োপপয মোমন
আঙ্গুযো মফিভ
নভ োনুয যভোন
মযোেোনো োযবীন
ভোমুদ োোন তোনযে
সুরতোনো োযবীন
মভোোঃ ইভোইর মোোইন
পোমতভো মফিভ
শেদ আব্দু মোফোোন
োোনোযো রোইজু
মিোোর চন্দ্র যেোয
চোমভরী যোনী যেোয
মভোোঃ আব্দুয যভোন
োন যো খোতুন
মভোোম্মদ েদভ আরী
ভভতো মফিভ
যতন চন্দ্র দো
অর্চ্িনো দো
ভীয োইদুর ে
োনভেো আক্তোয
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05/04/1987
01/01/1993
12/07/1989
30/05/1993
17/07/1992
10/11/1989
31/12/1987
04/01/1988
05/01/1987
07/07/1988
25/10/1989
05/07/1988
01/01/1988
03/02/1989
29/11/1988
20/12/1990
05/11/1988
24/10/1988
05/01/1988
12/03/1989
07/11/1989
12/09/1990
22/10/1989
12/07/1987
01/01/1988
31/12/1990
31/12/1992
15/02/1987
05/02/1990
01/09/1988
31/03/1988
08/11/1989
04/01/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59208 নোঈভ-উর-েফীয ভোপী
59209 তোিনরভো আক্তোয
59210 রুফোনো নোযীন খোন
59211 তোনবীয আমভদ নযপোত
59212 মভবুফো পোমতভো
59213 োীনূয ইেোভীন
59214 মভোোম্মদ োইনের ইরোভ
59215 ভোসুভ
59216 মভোোঃ ইোে আরী
59217 মভোোঃ ময ওেোন আমভদ
59218 মভোোঃ োোদোত মোমন
59219 হুোইন আমভদ
59220 মভোোঃ মভোেমরছুয যভোন
59221 মভোোঃ নরুর ইরোভ
59222 মভোোঃ োনভমুর ইরোভ
59223 েনল্পতো মবৌনভে
59224 আ ী ো পোয োনো
59225 নদফো পোয-ো েীতো
59226 মভোোঃ মভমদী ভোসুদ
59227 মদফোীল ফোে
59228 আক্তোযো খোতুন
59229 মফফী আক্তোয
59230 ভুফমনশ্বয ফভিন
59231 মভোোঃ আনোপ োনের
59232 মভোোঃ আযভোন মোমন
59233 যোন েো সুরতোনো
59234 স্বন কুভোয দো
59235 প্রোন কৃষ্ণ ফোরো
59236 শেত কুভোয দো
59237 মভোোঃ োনবুর োোন
59238 স্বন িোরী নফশ্বো
59239 মভোোঃ নুযোজ্জোভোন মচৌদৄযী
59240 প্রদী যেোয

মভোোঃ লুতনেয যভোন তোলুেদোয
নো ভো মফিভ
মভোোঃ নূরুর ইরোভ যেোয
যনভো খোতুন
মভোোঃ ভন বুয যভোন খোন
যীনো োযবীন
মৃত. মভোপোমজ্জর মোমন
মভোোোঃ যওন আযো
মিোরোভ মভোস্তপো মভোল্লো
সুরতোনো যোন েো
মভোোঃ রুস্তভ আরী
খোতুমন োন্নোত
মৃত. ওেোম দ আরী
মপোরী মফিভ
মৃত. এেোন্দোয আরী মফোযী
ভনযেভ মফিভ
মুত. আব্দুর োই মভোল্লো
মভোিোোঃ োমযো খোতুন
মভোোঃ সুরতোন আমভদ নেদোয
ম ননপো আমভদ
মভোোঃ যনপে উল্যো
োভছুন নোোয
রুস্তভ আরী নেদোয
মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ ভেবুর মোমন
মভোিোোঃ খোমরদো মফিভ
মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
ফোমন ো মফিভ
মভোোঃ নদুর ইরোভ
যওন েোযো মফিভ
নননখর যঞ্জন মবৌনভে
অর্চ্িনো মবৌনভে
মভোোঃ আ োরুর ইরোভ
নভযী নো ভো খোতুন
এ,মে,এভ মভো োমম্মর ে খোন
মোমন আযো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোরোভ
োরভো মফিভ
ফোমনশ্বয ফোে
যীতো ফোে
আতোউয যভোন
নুরুন নোোয মফভ
মভোোঃ ইেোনিন আরী
মভোিোোঃ োম যো খোতুন
মৃত. নেরমভোন ফভিন
বুরবুনর যোনী
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
োনদো মফিভ
মভোোঃ োইনের ইরোভ
আমফদো খোনভ
ন ল্লুয যভোন
যোনদো আক্তোয
মন্তোল কুভোয দো
সূনচিো যোনী দো
োনন্ত ফোরো
মদফো যোনী ফোরো
েংেন কুভোয দো
সূযনফ যোনী দো
মভোোঃ প লুর েনযভ
মভোিোোঃ মোমন আযো
ভদৄসূদন নফশ্বো
মপোরী নফশ্বো
মভোোঃ আোদুজ্জোভোন মচৌদৄযী
মভোোোঃ নোনভো মচৌদৄযী
প্রনেল্ল কুভোয যেোয
িীতো যেোয
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14/04/1989
03/01/1988
12/09/1989
01/12/1991
01/08/1989
10/07/1986
15/07/1987
19/01/1990
08/09/1989
29/05/1989
01/03/1987
26/08/1987
01/12/1989
01/05/1989
16/06/1991
02/01/1987
03/07/1993
26/08/1990
25/02/1989
10/07/1988
28/11/1989
25/05/1987
30/07/1987
09/11/1990
15/10/1987
15/01/1989
05/07/1991
10/11/1987
02/11/1989
07/09/1989
03/04/1987
20/11/1982
25/07/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59241 োযনভন োভোন
59242 নরটন যেোয
59243 নোনিভো আক্তোয
59244 মভোোঃ োইনের ইরোভ
59245 মভোোঃ আনফদ োোন
59246 মভোোঃ োনোইন
59247 মভৌসুভী যেোয
59248 মভোোঃ োরুন-অয-যনদ
59249 মযোনো োযবীন
59250 মভোোঃ আবু োঈদ ইভযোন
59251 আব্দুল্লো আর মনোভোন
59252 ফন িো োর
59253 ইেফোর মোমন
59254 মভমদী োোন খোন
59255 মভোোঃ ওভোন িনন
59256 যোফন তহুযো
59257 রুমফর আোমম্মদ
59258 মৌযব চোেভো
59259 তোনন েো আক্তোয
59260 ভোন েি ো ে
59261 মভোোঃ ো আরভ মখ
59262 মভোোঃ তোনবীয েনফয
59263 আোনো আক্তোয ভনন
59264 ভঈনুয োোন নরনৄ
59265 মভোোঃ নূয যভোন
59266 এভ, আই, এভ যীপ
59267 মতৌনপকুয যভোন
59268 আনপ মোমন
59269 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
59270 রোনেতুল্লো
59271 মভোোঃ োভছুজ্জোভোন আেন্দ
59272 মভোিোোঃ ভোমুদো খোতুন
59273 মভোোঃ মভমদী োোন

মভোোঃ নূরুজ্জোভোন
োনফনো োভোন
সুধীয কুভোয যেোয
েনে প্রবো যেোয
মভোোঃ আভ োদ মখ
মভোোোঃ সূম ি মফিভ
মভোোঃ মুন বুয যভোন
বুরবুর আযো
মভোোঃ ফ লুয যভোন
মযোনোে োোন
আব্দুর ভোন্নোন
োনদো মফিভ
তন েোনন্ত যেোয
নফতো যোনী যেোয
মভোোঃ োো উনিন
মভোিোোঃ োনরভো মফিভ
মভোোঃ মভোতোমরফ নফশ্বো
োনভরো আক্তোয
এ.নফ. এভ আব্দুর েনযভ
মোমন আযো মফিভ
হুভোয়ুন েনফয
নফউটি মফিভ
মিোোর চন্দ্র োর
ফীনো োর
মভোোঃ আবু শিেদ
োভসুন নোোয
ভন উনিন খোন
নযনো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনরভ
মভোিোোঃ মিোরমন আযো মফিভ
মভোোঃ রুহুর আনভন
ম বুন নোোয
মিোরোভ মুস্তপো
মৃত. ভোনে ো খোতুন
দ্ম রোর চোেভো
নভটনো চোেভো
মভোোঃ যোনো
জুনর মফিভ
মভোোঃ ভপ র ে
মযোেোনো মফিভ
আয়ুফ আরী মখ
োনরভো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর আন
মভমরুমন্নিো
মভোোঃ োনফবুর আোনো
যঞ্জু মফিভ
েোভরুর োোন
োভীভো আক্তোয নরনর
লুৎপয যভোন
নূয োোন
এ.মে. এভ আমনোেোয
ভভতো মফিভ
আব্দুর ওেোমদ মচৌদৄযী
তোমযো মচৌদৄযী
আযোপ মোমন
মযো ী মোমন
মভোোঃ আবু তোমরফ
মভোিোোঃ ভন নি ো মফিভ
মভোস্তোনপজুয যভোন
তোমযো মফিভ
মৃত. ওেত আরী আেন্দ
ভভতো মফিভ
মভোোঃ খোমদমুর যদোয
মভোিোোঃ োননো খোতুন
মভোোঃ নভযোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ আনন যো
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13/11/1987
18/11/1989
27/09/1988
01/01/1994
05/12/1988
30/12/1987
03/04/1990
10/06/1985
01/06/1989
10/11/1988
31/12/1989
09/11/1989
15/10/1988
07/07/1990
11/11/1986
10/08/1990
31/12/1987
02/03/1991
27/02/1989
25/11/1989
06/01/1988
26/11/1991
18/06/1991
08/01/1987
25/11/1990
21/12/1992
08/03/1993
07/08/1992
10/12/1988
10/10/1989
20/03/1990
07/05/1987
20/04/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59274 মভোোঃ নুরুর ইরোভ
59275 মভোোঃ নপমযো আরী
59276 মভোোঃ নো মুর আরভ
59277 তো নীন ভোমুদ
59278 ম নফন আপ ো
59279 অনুযঞ্জন নফশ্বো
59280 মভোোঃ নপউয যভোন
59281 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
59282 মুোম্মদ িনরমুল্লো
59283 মভোোঃ োমযোেোয মোমন
59284 আবু োমেভ
59285 মোবন ইফমন োভোরী
59286

োনদ োোন

59287 মভোোঃ মভোনভনুর মতৌনদ
59288 আদনোন মভমদী
59289 মভোোঃ নপকুজ্জোভোন
59290 মভোোঃ োনপজুয যভোন
59291 মভোোঃ রুহুর আভীন
59292 মভোোঃ োননপ উনিন
59293 মভোোঃ ো েোভোর উনিন
59294 মভোোঃ জুরনপেোয আরী
59295 োনব্বয োিোন ভইূঁ েো
59296 মভোোঃ নরুর ইরোভ
59297 মভোোঃ োনদ োোন
59298 মভোোঃ আব্দুর আন
59299 মভোোঃ ভন উনিন
59300 োভীভো েনফয ম্পো
59301 মভোোঃ যন বুর ইরোভ
59302 উমম্ম োরভো
59303 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
59304 এ,এভ নরুর ইরোভ
59305 মভোোঃ নো মুর ইরোভ
59306 নযেোদ মভোোম্মদ আনযপ

মভোোঃ আনভনুর ে
মভোিোোঃ নোনিি খোতুন
মভোোঃ উনি আরী
জুমরখো খোতুন
আব্দুর নরর
যনভো খোতুন
আব্দুর রনতপ
মযোেোনো েোমদয
এ, ওেোই,এভ মোমন
যওনোে আপ ো
অভয নফশ্বো
মযনুেো
মভোোঃ আযোপ মোমন
োোনো মফিভ
মভোোঃ মোযোফ মোমন
োননো মফিভ
নূরুর ইরোভ
খোমরদো আক্তোয
মভোোঃ ভইজুনিন মুন্সী
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ইোে নেদোয
মভোোোঃ আেনরভো মফিভ
মভোোঃ োভোর উনিন
নরনর মফিভ
নপ উিীন
োোনোযো মফিভ
ভযহুভ নুরুর মোমন
ভোমুদো ইেোিনভন
ন েোউনিন তোলুেদোয
আমেো ভোবুফো
মভোোঃ আব্দুর েনযভ
োনদো খোতুন
মভোোঃ োরোর উনিন
রুনভেো মফিভ
মভোোঃ মমেন্দোয ভনল্লে
ন লু মফিভ
মভোোঃ আপোন উনিন
মভোিোোঃ অনযপো মফিভ
মভোোঃ োইনের ইরোভ
মভোিোোঃ ভভতো মফিভ
মভোোঃ ফনদউজ্জোভোন
মভোিোোঃ রোবরী ইেোিভীন
নভ উনিন ভইূঁ েো
মভোমরভো মফিভ
মভোোঃ ইব্রোীভ
যোমফেো
মভোোঃ োনদউজ্জোভোন
িোভিন্নোোয
মভোোঃ ভেদোন আরী
আমনিো মফিভ
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
ভনভো আক্তোয
মভোোঃ আরভিীয েনফয
োোনো েফীয
মভোোঃ হুরুর ইরোভ
যোমদো মফিভ
মভোোঃ আভোন উল্লো
নো মুন নোোয
মভোোঃ আব্দুর োই মভোল্লো
োওেো খোনভ
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
োোনোযো মফিভ
মৃত. মভোোঃ ভোমরে নভেো
নোনিভো মফিভ
মভোোম্মদ আব্দুর আরীভ যেোয
যওন আযো ম নভন
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22/05/1990
15/03/1990
01/02/1988
20/06/1988
01/03/1991
13/12/1990
10/05/1991
30/12/1987
05/10/1991
05/07/1989
24/05/1987
17/08/1991
20/12/1987
01/01/1992
25/07/1991
07/05/1990
31/12/1989
07/12/1989
30/08/1990
০৯/১১/0991
15/10/1988
27/04/1990
01/02/1989
09/12/1988
15/12/1987
01/01/1991
21/08/1991
28/12/1991
01/05/1990
15/12/1988
30/06/1991
19/09/1989
25/12/1993

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59307 ঙ্ক ম োল
59308 আ নভয মোোইন
59309 মভোোঃ োনফবুয যভোন
59310 মভৌসুভী যেোয
59311 আ মভযী ইরোভ
59312 মভোোঃ ইনরেোি উনিন
59313 মযোন নো আক্তোয তভো
59314 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
59315 মভোোঃ ভোরুপ োোন
59316 নুয যভোন
59317 মভোোঃ মিোরোভ যসুর
59318 মভোোম্মদ োনেয মোমন
59319 আবু েোউিোয
59320 মভোোঃ আব্দুর েোইয়ুভ
59321 আব্দুল্লো আর ভোমুন
59322 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
59323 মভোোঃ োভচুর ে
59324 ঞ্জে দো
59325 মভোোঃ নফরুর ইরোভ
59326 মভোোঃ োনব্বয আমভদ নপোত
59327 মভোোঃ ভনপজুয যভোন
59328 নভ োি যনেবুর োোন
59329 নওীন োফীফ
59330 আব্দুর ওেোদুদ
59331 এ,এভ ভোবুফ আমভদ
59332 মভোোঃ মভোস্তো োোন নফল্লো
59333 মভোোঃ টিটুর নভেো
59334 মভোোঃ োনদুর ইরোভ ইনরেো
59335 মভোোঃ মোমর
59336 মিোরোভ োীন
59337 মভোোঃ মোমর আরভ
59338 মভোোঃ মভমদী োোন মচৌদৄযী
59339 িোনব্বয আমভদ

প্রোমন্তোল ম োল
অীভো যোনী ম োল
আভ োদ মোোইন
উমম্ম োনফফো
মভোোঃ হুভোয়ুন েনফয
ভোমুদো মফিভ
চন্দন যেোয
দুলু যেোয
মভোোঃ আ োরুর ইরোভ
ননলুপোয ইরোভ
এ,মে,এভ ইউসুপ আরী
োভছুন নোোয মফিভ
এভ,এভ মভফোউনিন আমভদ
োোযো বোনু
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
মযোমেেো মফিভ
মখ আব্দু োভোদ
পোমতভো মফিভ
আবু তোময
নোিযীন আক্তোয
মৃত. আতোোয আরী
নো ভো মফিভ
মভোোম্মদ োমফদ আরী
ভয োন
আফদুর অনদ
ম োমরখো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর কুদ্দুি
মভোিোোঃ আঞ্জুেোযো মফিভ
আব্দুর ফোযী
নুয োোন মফিভ
মৃত. ভমিয আরী
মভোিোোঃ ভোমরো মফওেো
এভ,এভ আরতোপ মোমন
ভভতো মফিভ
যোভ চযণ দো
ঊলো যোনী দো
মভোোঃ ভন্টু যভোন
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
মভোোঃ প লুর ে
োনফনো ইেোনভন
মভোোঃ োনফবুয যভোন
আমনোেোযো মফিভ
নভ োি নরুর োোন
নযনো োোন
োনফবুয যভোন নভেোন
লুৎনেন নোোয
আপ োর মোোইন
নুরুন নোোয মফিভ
এ,এভ তনরভ আরী
মভোিোোঃ োনদো খোতুন
মভোোঃ ভমে উনিন
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আযভোন খোরোী
বুরুমন্নিো
মভোোঃ আব্দুয যভোন
মভোিোোঃ নোনিযন মনিো
মভোোঃ এনোমুর ে মচৌদৄযী
কুরছুভ মচৌদৄযী
মভোোঃ তহুয আরী
যনভো খোতুন
মভোোঃ মভোযমদ আরভ
োননুয আক্তোয
মভোোঃ মরোেভোন মচৌদৄযী
মভোিোোঃ মযন নো মফিভ
আবুর েোমভ
আনিেো খোতুন
Page 283 of 467

24/09/1992
30/09/1989
15/03/1992
11/11/1992
27/09/1989
10/04/1987
06/03/1988
10/10/1987
21/11/1989
01/03/1988
10/10/1988
25/01/1987
12/03/1989
30/06/1988
20/05/1988
14/02/1988
30/10/1987
08/08/1987
17/06/1987
01/05/1991
18/09/1988
10/06/1990
25/12/1989
01/06/1988
13/07/1991
15/12/1992
20/06/1988
31/12/1990
07/10/1988
01/01/1988
02/03/1990
10/09/1990
20/02/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59340 আপনযন োনদেো রুভোনো

31/12/1991

59341

04/01/1990

59342
59343
59344
59345
59346
59347
59348
59349
59350
59351
59352
59353
59354
59355
59356
59357
59358
59359
59360
59361
59362
59363
59364
59365
59366
59367
59368
59369
59370
59371
59372

মভোোঃ আরভিীয মোমন
নপমযো ো মফিভ
েোনন পোয োনো
মভোোঃ আবুর েোরোভ
রোেী মপযমদৌ
অতনু আচোর্য্ি
নননখর চন্দ্র আচোর্য্ি
ননভতো আচোর্য্ি
নো মুন নোোয
মভোোঃ আবু োঈদ ভেো
োমপ ো মফিভ
মোেোইবুয যভোন যেোয
পোরুে আমভদ যেোয
োনেো খোনভ
ম্পো যোনী মদফনোথ
ননরনী নোথ
ইনত যোনী নোথ
মভোোঃ ভোমুদ আমভদ
মভোোঃ শেদ আমভদ
পন রো মফিভ
মভোোঃ ইভদোদুর োোন
মভোোঃ নরেোেত আরী
মভোিোোঃ োোনোযো খোতুন
মভোোঃ আননসুয যভোন মভোল্যো
মিোরোভ যভোন মভোল্যো
সুনপেো মফিভ
মভোযোনরন আমভদ ভোনু
মৃত. মভোোঃ আননসুয যভোন
মভমরুন মনোয
ীযো নভোং
ভয যংমখং
ভোধফী নভোং
নভটুন মবৌনভে
অভযচাঁন মবৌনভে
োনফিী মবৌনভে
ভনদুর ইরোভ
নিরোি উিীন
োযবীন সুরতোনো
মভোোঃ ভোনেজুয যভোন
মভোোঃ এভদোদুর ে
মভোোোঃ আনভনো মফিভ
মভোোঃ যীপ োরোউনিন
মভোোঃ আনিোয আরী
মভোিোোঃ ভোম দো খোতুন
মভোোঃ আ োদুর ইরোভ
মভোোঃ ফকুর মভোল্লো
আঞ্জুভোনোযো মফিভ
নোঈভো সুরতোনো
ভযহুভ মভোোঃ আরী আেফয
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ময োউর েনযভ
মভোোঃ েনরভ উল্লো
ম যোৎস্দো মফিভ
হৃদে কুভোয যোে
িদী চন্দ্র যোে
চোম্পো যোনী যোে
অনবন ৎ দো মচৌদৄযী
অমোে দো মচৌদৄযী
নৄষ্প দো মচৌদৄযী
শেদ োইনেয যভোন
মৃত. শেদ ভখনরছুয যভোন
মৃত. শেদো যোমনো মফিভ
োমর মভোোম্মদ োনযেোয
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
োনদো ফোনু
ভোমুদো আপমযো
মভোোঃ ভোবুবুয যভোন
রোেী যভোন
মভোোঃ যোনেবুর আোন
মৃত. আন োয যভোন
মৃত. তিনেনো আক্তোয
মভোোঃ ভোনমৄরুর ইরোভ তোলুেদোয মভোোঃ েননুয আরভ তোলুেদোয
নুরুন্নোোয তোলুেদোয
েন্ত সুতোয ে
নযমতোল চন্দ্র সুতোয
খুকু যোনী সুতোয
মভোোঃ নুয আরভ
মভোোঃ আব্দুয যভোন
মভোিোোঃ নভনোযো মফিভ
মভোোম্মদ োইনের ইরোভ
মভোোম্মদ মভোফোযে মোমন
মভমরুমন্নিো
োনদো আেতোয
মভোোঃ োোদোত মোমন
নুরুন্নোোয মফিভ
তোিনরভো সুরতোনো
মভোোঃ ন েোউনিন তোলুেদোয
আউনরেো মফিভ
উজ্জর কুভোয ননো
মপ্রভ নয ননো
বোযতী যোনী
মভোোঃ আব্দুয যফ
নয উিীন ভন্ডর
যোমফেো খোতুন
আনরভো আপমযো নরভো
মভোোঃ োোঙ্গীয মোমন
মভোিোোঃ োমনওেো মফিভ
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10/12/1988
01/03/1991
01/06/1987
01/01/1991
03/02/1987
25/07/1991
30/08/1988
30/01/1988
10/03/1987
02/04/1988
28/12/1990
31/12/1991
10/10/1988
31/12/1989
25/02/1991
03/03/1989
12/12/1991
29/12/1988
01/08/1988
27/06/1987
15/01/1991
07/11/1987
01/10/1990
18/09/1991
01/10/1991
30/06/1989
04/06/1990
05/03/1990
20/10/1989
18/12/1986
07/04/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59373 মভোোঃ োভীভ মোমন

25/11/1988

59374

15/10/1988

59375
59376
59377
59378
59379
59380
59381
59382
59383
59384
59385
59386
59387
59388
59389
59390
59391
59392
59393
59394
59395
59396
59397
59398
59399
59400
59401
59402
59403
59404
59405

মভোোঃ োনফবুয যভোন
মভোিোোঃ সুখীতন মনিো
মভোোঃ আেফয মোমন
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
ম োযো মফিভ
মভোোঃ আরভিীয মোমন
মভোোঃ মভোপোজ্জর মোমন
মভোিোোঃ আযন নো খোতুন
নরন দো গুিো
স্বন দো গুি
নরো দো
নুরুল্লো
আব্দুর ওেোমযি
নুরুন্নোোয
মভোোঃ ভোনযনের ইরোভ
মৃত. মদমরোেোয মোমন
মভোিোোঃ লুৎনেন মনিো
মখ মভোোঃ নযন
আোঃ ভোমরে নভেো
নুয োোন মফিভ
মভোোঃ োন্ত এরোী খোন
ভঞ্জুয মভোমিদ খোন
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ মভমদী োোন
ো আরভ খনরপো
নভনোযো োযবীন
মে.এভ. োোঙ্গীয আরভ
মভোোঃ আব্দুর িনী খাঁন
মভোিোোঃ আমেো মফিভ
খোঃ নযপোত
খোঃ আব্দুয যউপ
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ োনন মোোইন
মভোোঃ লুৎপয যভোন
তনভনো
মভোোঃ োনদুজ্জোভোন ভইূঁ েো
মভোোঃ ইভোইর ভইূঁ েো
যোনদো মফিভ
তোননেো খোনভ
আোঃ ভোন্নোন যদোয
আমযপো মফিভ
মভোোঃ নন বুর ে
মভোোঃ আোঃ রনতপ মফোযী
মভোিোোঃ রতো মফিভ
ভীয মভোোঃ মতৌনদুজ্জোভোন
ভীয মভোোঃ ফনদউজ্জোভোন
িোমরভো োভোন
মভোোঃ নপউর আরভ
মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
মভোিোোঃ সুনপেো যভোন
মখ মভোোঃ নো মুর োোন
মখ মভোোঃ রুহুর আনভন
নোোয মফিভ
মভোোম্মদ আন জুর োনেভ নরটন নূয মভোোম্মদ
োম যো মফিভ
ভোনেজুয যভোন
আব্দুয যোজ্জোে মভোল্লযো
েনযভনমনো
তোনরভো আক্তোয
মভোোঃ েোলু ভইূঁ েো
মোমনেোযো মফিভ
অীভ কুভোয যেোয
মৃত েরুনো েোন্ত যেোয
মযবো যোনী যেোয
নোনয খোন
আরোউনিন খোন
নোনিভো
োোঙ্গীয আরভ
োভত আরী
নূয োোন
ননোত োোন
মভোোঃ নিেো উনিন
নখনো খোতুন
মভোোোঃ ননভেোযো খোতুন
মভোোঃ এযোইর মোমন
মভোোোঃ মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ োন্নোন নভেো
মভোোঃ মোমন আরী
মভোিোোঃ োনিনো মফিভ
মভোোঃ োভ ইেো যীফ
মভোোঃ ফদরুর আরভ
োমেখো-নূয-োোনোত নোোয
মভোোঃ বু নভেো
মভোোঃ নুযন্নফী যেোয
মভোিোোঃ অনফযন মনিো
মভোোঃ আর-আনভন
মখ োরোর উিীন
আঞ্জুভোন-আযো-মফিভ
মভোোঃ মনরভ মোমন খোন
মভোোঃ নদুর ইরোভ খোন
মনরনো আক্তোয
মুোম্মদ িোমনোেোয ইরোভ
মুোম্মদ আব্দুর ে
এরোিো মফিভ
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
ভযহুভ নূয মভোোম্মদ যদোয
মফিভ বোনুভনত
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12/12/1988
15/11/1987
01/01/1990
10/06/1987
26/10/1987
21/11/1989
08/09/1988
30/06/1990
15/12/1989
03/01/1991
20/11/1988
25/06/1989
11/01/1992
01/01/1988
15/09/1991
01/07/1990
25/01/1988
18/01/1992
07/01/1990
01/05/1987
01/01/1991
11/05/1990
29/04/1985
15/10/1988
31/12/1988
31/12/1990
07/05/1987
30/10/1988
18/12/1987
10/10/1988
01/11/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59406 মভোোঃ ইভোইর মোমন
59407 অিন কুভোয োো
59408 োনভেো োরোউনিন
59409 যোন েো সুরতোনো ন
59410 মভোিোোঃ ম োমপোইন আক্তোয
59411 আব্দুয যভোন মুন্সী
59412 মভোোঃ মভোনভনুর ইরোভ
59413 মভোোঃ আবু োঈদ
59414 অনদো মফিভ
59415 মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন
59416 মভোোঃ এযপোনুর ে
59417 মভোোঃ ভোবুবুর আরভ
59418 মভোোঃ যভ োন মোমন
59419 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
59420 মভোোঃ ই ো আমভদ
59421 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
59422 মভোোঃ নদুর ইরোভ
59423 মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
59424 মভোোঃ িোনভউর ইরোভ
59425 নূরুন নোোয োীনূয
59426 মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
59427 োযনভন োপ্পু নযভো
59428 আনযনের ইরোভ
59429 মভোোঃ মভোস্তোননয নফল্লো
59430 মভোোঃ নযপোত মোমন
59431 মভোোঃ আমনোেোয মোমন
59432 নফরী মনোভোন
59433 মভোোঃ ইভযোন মোমন
59434 মভোোঃ ভেমরছুয যভোন
59435 মযমফেো সুরতোনো
59436 োনের আম্মদ
59437 মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে যনন
59438 মভোোম্মদ আরো উনিন

মভোোঃ লুৎপয যভোন
মভোিোোঃ নো ভো মফিভ
আনল োো
নভননত যোনী োো
মভোোঃ োরোউনিন
োভছুন নোোয
আবুর মোমন
ভোেসুদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যউপ যেোয
মভোিোোঃ ইমভতোযো মফিভ
মভোোঃ োো োোন মুন্সী
োনফনো ইেোনভন
মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
আন ো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
মভোোোঃ আনভযন মনিো
আব্দুর ফোমিদ
নযপো মফিভ
মৃত আব্দুর রনতপ োমটোেোযী
োনফনো মফিভ
মভোোঃ োভসুর হুদো
ননযেো মফিভ
মভোোঃ আফদুর োনরভ
মভোোোঃ নো ভো সুরতোনো
আব্দুর ভোমরে খন্দেোয
মোমন আযো মফিভ
মভোোঃ আেভোর মোমন
মভোিোোঃ যোনভো মফিভ
মভোোঃ আরোউনিন
পনযদো োযবীন
মভোোঃ ওফোমেদ উল্লো
মভোিোোঃ ভোোমুদো মফিভ
মভোোঃ মফরোর প্রোং
মভোিোোঃ োোনো মফিভ
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
আমরেো মফিভ
মভোোঃ আনপ উিীন
মভোিোোঃ োভসুন নোোয
মভোোঃ োভসুিীন
ভমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ খেফয আরী
মভোিোোঃ োম দো খোতুন
সুরুজ্জোভোন
োমেদো োভোন
আন জুর ইরোভ
ভোবুফো খোতুন
মভোোঃ এফোদুয যভোন
মভোিোোঃ তোনভনো আক্তোয
আব্দুর ওেোদুদ
খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ মতোপোজ্জর মোমন
ি ো মফিভ
ভন ভ
আব্দুর ভোন্নোন
োনেেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
ননযন আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর ফোযী
মভোিোোঃ আনম্বেো খোতুন
মভোোঃ মযোস্তভ আরী
মভোিোোঃ রুভী মফিভ
মভোোঃ ভোনেজুয যভোন
োরুর আক্তোয
মভোোঃ আ োোয আরী আেন
মভোোোঃ নোনিভো মফিভ
ফোচো নভেো
যোন েো মফিভ
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15/07/1986
04/09/1989
19/11/1991
01/01/1991
01/07/1987
07/05/1989
01/01/1992
02/09/1990
17/10/1990
13/01/1991
01/05/1988
12/04/1987
07/04/1987
04/03/1988
28/01/1989
25/11/1990
28/09/1991
01/03/1990
02/01/1982
20/11/1987
21/11/1987
26/07/1989
26/09/1991
01/12/1992
17/08/1992
01/06/1992
04/01/1988
01/07/1990
20/06/1990
20/01/1987
05/11/1988
02/08/1988
01/01/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59439 োভীভো নোনযন
59440 মুোোঃ োমন আরভ
59441 মভোোঃ আর ওেোনভ খাঁন
59442 েোনতিে চন্দ্র
59443 মভোোঃ ইযনত ো আোন
59444 আযোপ ননিে
59445 মভোোঃ পোরুে-ই- োভোন
59446 মভোিোোঃ ইেোিনভন আযো
59447 মভোোঃ মুনজুয আরভ
59448 মখ অনযন ইরোভ
59449 মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন
59450 মভোিোোঃ মভোীনো আক্তোয
59451 আীল নফশ্বো
59452 মভোোঃ মরোর আেন্দ রো
59453 দীে চন্দ্র মদফনোথ
59454 ন রুর ইরোভ
59455 মভোোঃ আব্দুয যনভ
59456 মভোোঃ মযভোউর ইরোভ
59457 ন .এভ. েোভরুর োোন
59458 মভোপোমজ্জর খোন
59459 মভোোঃ মভোমভন নভেো
59460 মভোোঃ নপউর ইরোভ
59461 মভোোঃ েোভরুর ইরোভ
59462 মভোোঃ আরভিীয েনফয
59463 োনফবুল্লো
59464 মভোোঃ মভোতোে আমভদ
59465 শুভ্রমদফ েভিেোয
59466 মভোোঃ মোমর
59467 োেরো োযভীন
59468 েো ী মভোনপেো োোন েো র
59469 মভমদী োোন তনে
59470 মভোোঃ মুনমপ আরী
59471 মভোোঃ নন োওরোদোয

মভোোঃ আব্দু োনদয
মখোযমদো মফিভ
মুোোঃ প লুর েনযভ
নফেোধন নফনফ
মভোোঃ োমফয উনিন খাঁন
ম োনো মফিভ
েোনরদ ভন্ডর
চোরু ফোরো
মভোোঃ আব্দুয যউপ
ম বুন্নোোয
মভোোঃ োনফবুয যভোন
ভোিরুভো আক্তোয
মভোোঃ আরভিীয যভোন
মভোিোোঃ ভননপো মফিভ
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ ম োযো মফিভ
ভযহুভ আব্দুয যোজ্জোে
ভমনোেোযো খোতুন
মখ মমেন্দোয আরী
যোনভো মফিভ
ফক্তোয আরী
োননো মফিভ
মভোোঃ মোমন আরী
মভোিোোঃ োমযো খোতুন
আকুর চন্দ্র নফশ্বো
ভোেো যোনী নফশ্বো
মৃত আমনোেোয মোমন
মনো মফিভ
ীমতন্দ্র চন্দ্র মদফনোথ
মপোরী যোনী মদফনোথ
মভোোঃ ফোদো েো ী
নভয োোন মফিভ
মৃত নপউিীন
মভোিোোঃ যনভো মফওেো
মভোোঃ আমিয আরী
মভোিোোঃ মযমফেো নফনফ
ন .এভ. পমে উনিন
মভোোোঃ পোমতভো েোভরুমন্নিো
আব্দুর িনন খোন
োনিনো মফিভ
আব্দুর ভনতন মভোল্লো
রুনেো মফিভ
মভোোঃ শতবুয যভোন
মভোিোোঃ োনভদো মফিভ
আব্দুর ব্বোয োওরোদোয
মভোোোঃ োনেেো সুরতোনো
মভোোঃ ইভোইর মোমন
ম বুন মনিো
আব্দুর নরর
সুনপেো মফিভ
মৃত নন োমুর
মভোিোোঃ ভভতো মফিভ
বীষ্মমদফ েভিেোয
ঝণ িো যোনী েভিেোয
মভোোঃ েো র নেদোয
যোনু নফনফ
সুরতোন আমম্মদ
োন্নোত আযো মফিভ
েো ী মভোস্তোনপজুয যভোন
ভোেছুদো মভোস্তোনপ
মৃত আবুর েোরোভ োভসুনিন
নোনভো মফিভ
মভোোঃ দনফরুর ইরোভ
ভমনোেোযো মফিভ
আোঃ খোমরে োওরোদোয
োননো মফিভ
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05/01/1992
01/03/1990
10/03/1990
15/02/1988
16/12/1991
31/05/1986
10/05/1989
10/10/1988
05/02/1990
27/11/1990
12/03/1987
25/10/1988
12/06/1988
25/12/1989
01/06/1987
31/12/1988
30/04/1988
15/10/1988
01/01/1991
30/08/1989
04/08/1988
20/12/1987
01/12/1989
13/12/1987
31/12/1991
31/12/1988
01/06/1989
15/09/1988
30/10/1989
16/02/1988
27/05/1989
01/06/1988
05/11/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59472 নোনদ সুরতোনো
59473 পোযোনো মপযমদৌ
59474 মভোোঃ ন োদ আরভ
59475 আমভদ োোন অনন্য
59476 মভোোম্মদ পেোর আমভদ
যেোয
59477 মভোোঃ যীনের ইরোভ পনেয
59478 োনফবুল্লো ফোোয
59479 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
59480

ীফন নোোয

59481 ভননরুজ্জোভোন
59482 আপমযো ো মফিভ
59483 মভোোঃ ভোনুেোয েোেোয
59484 মভোোঃ আর ভোমুন
59485 োথী যোে
59486 ভনসুরুর ইরোভ
59487 মভোোঃ নূময আরভ
59488 মভোোঃ আনোরুর ইরোভ
59489 মভোোঃ োমনওেো িনন
59490 মভোিোোঃ স্বপ্নো খোতুন
59491 মভোোঃ আবু োঈভ
59492 ননতযোনন্দ প্রোদ
59493 মভোোঃ নযন নফশ্বো
59494 মভোোম্মদ ো োোন
59495 মভোোঃ আমনোেোয মোমন
59496 েো ী ননেো মভোমিদ
59497 মভোোঃ রুমফর োওরোদোয
59498 ভোমুদো আখতোয
59499 তোনন ন আক্তোয
59500 সু ন চন্দ্র মদফ
59501 োন োনো েফীয শভন্তী
59502 মভোোঃ যউনে মোমন
59503 মভোোঃ নন মৃধো
59504 পোমতভো-তু - োযো

মভোোঃ নুরুর ইরোভ
েোওোয োযবীন
এ.মে.এভ. আ োদ খোন
পোমতভো আক্তোয
মভোোঃ ভেবুর আরভ
োভীভো নো
এ.টি.এভ নরুর ইরোভ
োননো মফিভ
মভোোম্মদ ওেোনরউল্লো যেোয
আমেো মফিভ
মভোোঃ আবু আনন পনেয
মফিভ নফউটি পনেয
মৃত আ িোয আরী যেোয
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোমভ
মভোিোোঃ ভনযেভ মফিভ
েনোর আমফদীন
মযোমেেো মফিভ
সুরতোন আমভদ
মভোিোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
মপযমদৌী মফিভ
মভোোঃ আরী োোন
োরভো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর কুদ্দুি আরী
মভোিোোঃ ভমভনো মফিভ
িদী যোে
নদোরী যোে
তোজুর ইরোভ
ননলুপো সুরতোনো
মভোোঃ আবুর মোমন
মভোোোঃ নূয োোন মফিভ
মভোোঃ মরোেভোন আরী
মভোিোোঃ আমফদো নফনফ
মভোোঃ ওভোন িনন
ম নভন আযো
মভোোঃ নওেোফ আরী
মভোিোোঃ যোমরো মফিভ
মভোোঃ োভছুর ে
রোইরী আক্তোয
চী মভোন প্রোদ
সুবিো যোনী
মভোোঃ ময ওেোন নফশ্বো
আভো মফিভ
মভোোম্মদ নপকুর আ ভ
লুৎনেমন্নিো
মৃত মভোোঃ মভোপোজ্জর মোমন
যনভো
েো ী নিেোন উনিন
মফমরোেোযো মফিভ
মভোোঃ পোরুে োওরোদোয
নপমযো ো খোতুন
মভোোঃ ভীন
পোমতভো আক্তোয
মভোোঃ োনফবুয যভোন
নোনযন োোন নেোযো
সুফর চন্দ্র মদফ
েল্পনো মদফ
খোেরুর েফীয
োভসুন নোোয মফিভ
মভোোঃ ফযেত আরী
মভোোোঃ োম যো খোতুন
মভোোঃ ভোম দ মৃধো
মভোিোোঃ মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ভন বুর ে
লুৎনেনমনো
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03/12/1992
01/01/1990
20/03/1990
07/09/1989
02/10/1989
20/02/1988
30/12/1988
25/03/1988
21/08/1990
30/09/1988
06/09/1988
25/12/1991
11/07/1990
21/02/1989
01/01/1990
02/12/1989
13/11/1991
27/10/1987
10/05/1987
02/12/1989
14/07/1989
01/01/1989
10/01/1990
03/02/1988
17/10/1990
12/01/1991
26/01/1986
30/12/1991
10/10/1988
28/10/1992
17/08/1989
01/06/1996
10/12/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59505 েোভোর মোমন
59506 অনুনযতো মবৌনভে
59507 মভোোঃ ইযোন মোমন
59508 পোয োনো আক্তোয
59509 নদদোয মভোযমদ
59510 মৌযব নফশ্বো
59511

োনদুর ইরোভ

59512 মভোোঃ ভনউনিন ফনিয
59513 মভোোঃ বু নভেো
59514 সুভন কুভোয ম োল
59515 ভোসুদ োযমব
59516 োনভযো নুয ন িো
59517 মভোোঃ ওেোনভ ইেফোর
59518 সুযোইেো োযবীন স্বপ্নো
59519 মভোোঃ যনফউর েনযভ
59520 মভোোঃ ইভদোদুর ইরোভ
59521 আপমযো ো সুরতোনো
59522 আফদুর েোমদয
59523 পোয োনো ইেোনভন
59524 অমৃত কুভোয ভন্ডর
59525

োনেয মোমন

59526 মভোোঃ ভোমুনুয যীদ
59527 রুভোনো মপযমদৌী নযো
59528 আব্দুল্লো মুোম্মদ কুযোইী
59529 অন্তযো ফনভ
59530 েো ী আনকুয যভোন
59531 মভোোঃ নুরুর ইরোভ
59532 মভোোঃ ভোমুদুর োোন মুন্নো
59533 মভোোঃ আযোনের ইরোভ
59534 জুমের োরদোয
59535 মভোোঃ আনযপ যেোয
59536

োনদুর আরভ ভজুভদোয

59537 আফদুয যফ আখন্দ

মভোোঃ মভোোমযপ মোমন
েননুয মফিভ
নননখর যঞ্জন মবৌনভে
অর্চ্িনো মবৌনভে
মভোোঃ আরভিীয মোমন ভোঝী
কুযনিেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যফ নেদোয
মযোেোনো মফিভ
মভোোোঃ োভোর উনিন
ভমনোেোযো মফিভ
নদন নফশ্বো
যন নো মচৌদৄযী
আবুর মোমন
মনোরুন মোমন
মৃত মভোোঃ েনোয আফদীন
আমরেো মফিভ
মিোরোভ নফী
োম দো মফিভ
সুবোল কুভোয ম োল
ভোধফী যোনী ম োল
ওেোনদুর ইরোভ
মেোননুয আক্তোয
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
েোনন ইরোভ
মভোোঃ ইউসুপ আরী
মভোিোোঃ োম যো খোতুন
মভোোঃ োনপজুয যভোন
সুমফযো মফিভ
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ননিে আমম্মদ
মভোোোঃ েননুয মফিভ
মভোোঃ আভোন উল্লো
নফরনেি আক্তোয
নন য আভদ
আনিেো খোতুন
মভোোঃ অনদুজ্জোভোন
রোনে মফিভ
নননেোন্ত ভন্ডর
ফাঁেো যোনী ভন্ডর
দনফয মোমন
আেনরভো
মভোোঃ োভোর উনিন যেোয
মভোিোোঃ ভন নি ো যেোয
মভোোঃ যতন মোমন তোলুেদোয
মেেো তোলুেদোয
মভোোঃ প লুর ে
লুৎপো ে
মভোোঃ োইনের ইরোভ
মনরনো মফিভ
েো ী আফদুর ভোন্নোন
েো ী মভোমিদো মফিভ
আব্দুর আউেোর
তোিনরভো মফিভ
মৃত মভোোঃ োনফফ নভেো
মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ নযেো উনিন
মযো ী আক্তোয
সুনীর োরদোয
ম যোৎস্দো যোনী
মভোোঃ নপমযো যেোয
মযোমেেো মফিভ
মৃত আোন উল্লো ভজুভদোয
ভমনোেোযো মফিভ
আফদুর ভন দ আখন্দ
মভোোোঃ আমরেো মফিভ
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10/10/1987
14/05/1992
07/09/1990
01/01/1989
22/01/1987
26/12/1991
16/12/1987
01/07/1992
15/10/1989
28/10/1991
01/05/1988
25/08/1987
01/01/1989
01/01/1988
25/10/1990
01/02/1988
24/12/1989
06/04/1989
15/01/1987
12/12/1987
21/04/1987
31/12/1984
10/08/1989
01/03/1988
12/03/1989
26/10/1989
20/06/1987
05/12/1991
31/12/1986
31/12/2016
25/11/1990
24/05/1987
01/01/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59538 তন্মে কুভোয োো
59539 িো ী মভোোঃ েোভোর মোমন
59540 নফথীেো যোনী ফসু
59541 োযনভন োোন
59542 ভরে কুভোয প্রোভোননে
59543 মভোোঃ োইদুর ইরোভ
59544 নুযোত-এ-ইরোী
59545 মভোোঃ োোন ভোোমুদ ভইূঁ েো
59546 মভোোঃ আইনুর েনযভ
59547 মভোোম্মদ নযদুেোনুর ে
59548 মভোোঃ আযোনের ইরোভ
59549 নভঠুন চন্দ্র দো
59550 েোভরুন নোোযীন
59551 েো র মযখো
59552 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
59553 মভোোঃ আমনোেোয মোোইন
59554 যোন ফ দো
59555 এ. এ. এভ. ভোবুবুয যভোন
59556 মযোেোনো আনভন মনট
59557 ন োন রুি
59558 এ. মে. এভ. প লুর ে
59559 োনপ ো খোনভ
59560 ভোোতোবুর ইরোভ সুভন
59561 ম্পো োরদোয
59562 ভনতেো োোন শুনচ
59563 যত্নো োর
59564 নভ োি আর মুিোমিে
59565 মভোোঃ তোইনের ইরোভ
59566

োনেেো-আর-মভোমিদো োথী

59567 আর নোনেোন
59568 মোভনোথ ভজুভদোয
59569 মভো: োোন উজ্জোভোন
59570 মভোোঃ নোঈভ আরী

তোযোদ োো
নপ্রো যোনী োো
আফদুর খোমরে িো ী
পন রোতুন মনিো
ময চন্দ্র ফসু
মৃত িীতো যোনী ফসু
মভোোঃ ো োোন আরী
মযোেোনো মফিভ
ভমনোযঞ্জন প্রোভোননে
মোবো যোনী প্রোভোননে
মভোোঃ ো আরভ আেন
নুয োোন মফিভ
প লুয যফ
োনেেো মফিভ
মভোোঃ আনভনুর ইরোভ ভইূঁ েো
নো ভো আক্তোয
মভোোঃ আবুর মোমন
ভন দো মফিভ
মভোোম্মদ ফোদো নভঞো
মভোমিনো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োভোদ
মভোিোোঃ আনম্বেো খোতুন
ীফন চন্দ্র দো
ভোেো যোনী দো
মভোোঃ মিোরোভ মোমন
পোমতভো খোতুন
ন রুর ইরোভ
ো যো নফনফ
মভোোঃ নপমযো নভেো
মভোিোোঃ ভন নি ো মফিভ
নযোজুর ইরোভ
োোনোযো মফিভ
যফীন চন্দ্র দো
নফতো যোনী দো
মভোোঃ মখোযমদ আরভ
োোনোযো মফিভ
রুহুর আনভন
োরভো মফিভ
সুহৃদ কুভোয রুি
োনু যোনী োর
োনদ উল্লো
গুর োয খোতুন
মভোোঃ োনফবুয যভোন
নেোযো োনফফ
মভোতোোয উনিন নেদোয
োোযো মফিভ
মিোোর চন্দ্র োরদোয
োনন্ত যোনী োরদোয
মভোোঃ যনপকুর োোন আখন্দ
নো ভো মোফোনী
ন্নযোী কুভোয োর
মযখো োর
নভ োি ভোমুদ মোমন
কুরসুভ দূযযোনী
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
োোনো োযবীন
মভোোঃ ভন বুয যভোন খোন
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ লুৎপয যভোন
আমভনো আক্তোয
নৃমন্দ্র কুভোয ভজুভদোয
মিৌযী যোনী ভজুভদোয
মভোোঃ ভমরভ উিীন
ভোননে োন মফিভ
মভোোঃ ইোে আরী
নফনফ পোমতভো
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31/12/1990
10/10/1989
07/10/1988
21/04/1991
01/03/1988
30/10/1990
08/10/1989
04/01/1990
30/03/1987
02/04/1988
25/01/1991
05/12/1991
29/03/1988
05/11/1990
15/07/1988
29/01/1987
01/06/1987
30/09/1987
12/07/1989
13/01/1989
25/10/1989
25/05/1992
01/01/1988
07/04/1990
21/12/1990
01/01/1990
01/10/1991
01/01/1989
10/10/1988
19/11/1990
10/01/1987
27/10/1990
23/11/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59571 ভননরুজ্জোভোন োযমব
59572 মভোোঃ োনে উনিন যেোয
59573 ভনযেভ আক্তোয
59574 ভনভতৃৎ দস্তিীয
59575 তোনন রো আপনযন
59576 সুযোইেো মোফীন
59577 ভননেো যোনী দো
59578 রোেী আক্তোয
59579 মভোোঃ সুভন
59580 নোফ আরী
59581 অনৄ সূিধয
59582 নো মু োনেফ
59583 তোনভনো আক্তোয ইবো
59584 মভোোঃ আনে যভোন
59585 মভোোঃ আবুর োমভ
59586 মভোোঃ মনেোমুর োোন
59587 মভোোঃ পোরুে মোমন
59588 মভোোঃ ওভোন িনী
59589 মভোোঃ যোোত আর োপোেোত
59590 আব্দুর আনরভ
59591 মভোোঃ নরুর ইরোভ
59592 নেনভনন মদফ
59593 মভোোঃ আব্দুর নরর
59594 শ্যোভর কুভোয দো
59595 মভোোঃ োেোনযেো খন্দেোয
59596 নভতু যোনী মোিোয
59597 নভযোজুর ইরোভ
59598 মভোোঃ আমকুয যভোন
59599 মভোোঃ এনোমেত উল্লো
59600 মভোোঃ আ োদ মোমন
59601 মভোোঃ ভন্টু মোমন
59602 মভোোভভদ নো মুর ইরোভ
59603 হুোভ উনিন

যনফউর আরভ
যোমফেো সুরতোনো
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন যেোয
মৃত স্বনো মফিভ
ভীয আনভয মোমন
মেোযো মফিভ
এ. এ. এভ. মভোওদুদ দস্তিীয
োনভভো আক্তোয
মভোোঃ আবুর েোমভ
োরুর মফিভ
মভোোঃ মমেন্দোয আরী
যোমরো মফিভ
নশু যঞ্জন দো
নেযন ফোরো দো
মভোোঃ ভন ফয যভোন
োননো খোতুন
মভোোঃ মভোমরভ ভোতুব্বয
মভোোোঃ োনপেো মফিভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
উমম্ম োরভো
ফরোই সূিধয
ফকুর যোনী সূিধয
মভোোঃ েোমেমুর ে নফশ্বো
উমম্ম োোন
োভছুর আরভ
ভভতো মফিভ
মভোোঃ লুৎপয যভোন
আঞ্জুভোন আযো মফিভ
মভোোঃ সু োফত আরী
মভোিোোঃ োওেো খোতুন
মভোোঃ ননিকুয যভোন
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ আরভিীয মোমন
মভোিোোঃ পোমতভো মফিভ
মভোোঃ মভোমরভ উিীন
আেো মফিভ
মভোোঃ ওভয পোরুে
োনভভো আভো
ওোফ আরী
মভোিোোঃ োনরভো খোতুন
মভোোঃ ফোমযে নেদোয
মভোোোঃ োোনোযো মফিভ
নননখর চন্দ্র মদফ
নফতো যোনী মদফ
মভোোঃ মভযোজুর ে
নযনো
েোনতিে চন্দ্র দো
অননভো দো
মভোোঃ আবু মুো খন্দেোয
মভোিোোঃ চোমভরী খোতুন
নদে কুভোয মোিোয
দুলু যোনী মোিোয
মভোোঃ মভোোমযপ মোমন
আনিেো খোতুন
আব্দু োরোভ মিোরদোয
আনজুভন আযো মফিভ
মভোোঃ আইয়ুফ আরী
োনদেো মফিভ
মভোোঃ োবুত আরী িো ী
মভমরুমন্নিো
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
মভোিোোঃ আমনোেোযো খোতুন
মভোোভভদ আব্দুর ভোন্নোন
পোমতভো খোতুন
অনরউয যভোন
জুমফদো খোতুন
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03/07/1991
25/12/1987
01/03/1988
02/10/1993
03/01/1990
15/12/1991
01/05/1987
10/02/1987
27/11/1990
06/03/1992
11/10/1989
15/09/1990
13/08/1989
14/11/1988
31/12/1986
04/09/1989
12/12/1988
04/04/1991
01/01/1989
03/01/1987
10/10/1991
17/10/1990
13/07/1989
12/01/1987
01/06/1990
01/01/1988
12/01/1989
01/12/1989
06/10/1987
03/11/1990
22/08/1990
10/02/1989
31/12/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59604 ভোঙ্গোর নং
59605 ইভযোন মভোল্লো
59606 নূয ইরোভ
59607 মভোোঃ ন োোন মচৌদৄযী
59608 মভোোম্মদ োোঙ্গীয আরভ
59609 মভোোঃ আনতকুয যভোন
59610 োনফফো ম নযন ননথু
59611 পোমতভো তু তোমযো
59612 শুব ফড়ৃেো
59613 মভোোঃ রুহুর আনভন
59614 মুোম্মদ পেোর ভোমুদ
59615 নযেো ভোোমুদ
59616 রুভোনো ইেোনভন
59617 মভোোঃ আব্দুর মভোমভন
59618 মভোোঃ ভোনে োয যভোন
59619 ীত কুভোয যোে
59620 স্বপ্নো যোনী যোে
59621 অনভতোব যেোয
59622 মখ োপয ভনউিীন
59623 মভোোঃ মভমদী োোন
59624 েোভরুন নোোয
59625 রূে রুি
59626 অীৎ নফশ্বো
59627 মভোিোোঃ মভৌসুভী খোতুন
59628 মভোিোোঃ সুনভতো খোতুন
59629 ভোমুন আরী
59630 পোয োনো আক্তোয
59631 নোনদ নফন আনভন নোনেোন
59632 আবু োমর মুো পেোর
59633 মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন ভইূঁ েো
59634 ইেফোর ফোোয
59635 মভোোঃ নো মুর ে
59636 মভোোঃ োনদুর আরভ

বোগ্যচন্দ্র নং
বোনু মদফী
সু োউনিন মভোল্লো
নভনো মফিভ
মভোোঃ টুকু নভেো
ভমনোেোযো আক্তোযী
মভোোঃ ো আরভ মচৌদৄযী
োভসুন্নোোয মচৌদৄযী
মভোোম্মদ েনোর আমফদীন
ভোননে োন মফিভ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
নোনপ ো মফিভ
মভোোম্মদ োনফবুয যভোন নফশ্বো
মভোোম্মৎ মযোন নো মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ পোরুে খোন
মযন েো মফিভ
ীরব্রত ফড়ুেো
সুনভতো ফড়ুেো
মভোোঃ এনোমুর ে
ভননযো
মভোোঃ ইনি আমভদ
পোনভো মফিভ
শেদ আমম্মদ
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ নূয নফী
আইনুন আযো
মভোোঃ আন োয যভোন
মুক্তো োযবীন
মভোোঃ আরতোপ মোমন
মভোিোোঃ উমম্ম মভোযমদো
ধীমযন্দ্রনোথ যোে
ভননফোরো যোে
ধীমযন্দ্র নোথ যোে
অনভতো যোনী যোে
ভমনোযঞ্জন যেোয
যীনো যেোয
মখ আব্দুর োনেভ
ওেোনদো আমনোেোযী
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
আমরেো মফিভ
আোঃ েোমদয োওরোদোয
মেোননুয মফিভ
অনোথ ফন্ধু রুি
নমুর রুি
মৃত েোনরদ নফশ্বো
ফকুর যোনী নফশ্বো
মভোোঃ আব্দুর ওেোমদ
মভোিোোঃ ন ন্নোতুন মনিো
মভোোঃ নদুর ইরোভ
মভোিোোঃ মভোমিদো মফিভ
রুমস্তোভ আরী
সুনপেো
মভোোঃ োভছুর হুদো
আমনোেোযো মফিভ
এভ, নফ, আনভন
ভভতো মফিভ
মভোমর উনিন আমভদ
োোনো আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর ওোফ ভইূঁ েো
ফকুর আক্তোয
আফদুর ভোন্নোন
মখোযমদো মফিভ
মভোোঃ মভোপোজ্জর ে
যনভো খোতুন
মৃত পমে উিীন
োোনোযো মফিভ
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15/09/1989
10/11/1991
18/10/1988
03/09/1991
01/07/1988
02/10/1987
02/01/1991
28/01/1992
27/12/1991
05/12/1992
01/01/1990
18/03/1990
17/05/1990
20/11/1988
15/03/1990
21/04/1988
12/01/1988
28/04/1992
26/12/1988
01/12/1989
12/01/1989
08/07/1989
23/08/1989
10/08/1988
10/01/1992
20/05/1989
11/11/1990
30/07/1992
18/02/1991
15/05/1989
26/11/1988
17/11/1988
09/06/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59637 মভোোম্মদ ভোঈনুনিন
59638 ইউনু আরী
59639 মভোোঃ যোনেবুর োোন
59640 মভোিোোঃ নোনিি সুরতোনো
59641 েো ী ভোসুদ যোনো
59642 নেন যেোয
59643 মভোোঃ নো মুর হুদো
59644 দীনতো নো নীন
59645 টুম্পো দো
59646 মভোোঃ ফোনত উ

োভোন নন

59647 মভোিোোঃ োনেেো সুরতোনো
59648 মভোোঃ েোওিোয োোন
59649 এ. এ. এভ. োমনওেো
59650 মভোোঃ ভোরুপ েোেোয
59651 মভোোঃ মযমদোেোন মোমন যোজু
59652 ম্পো োো
59653 মভোোঃ আব্দু োত্তোয
59654 আব্দুল্লো-আর-ভোমুন
59655 যনেবুর োোন খোন
59656 যোমদুর োোন
59657 মুোম্মদ নভনো উনিন
59658 রুমফর আমভদ
59659 মপযমদৌী যভোন
59660 রোবরী ইেোভীন
59661 ইউনু মখ
59662

শভন্তী োর

59663 মভোোম্মদ আমখরুর মভোমভনীন
59664

নরুর ইরোভ

59665 োননপ উিীন
59666 মভোোম্মদ তোনভদুয যভোন
59667 মভোোঃ যনেবুর োোন
59668 মভোোঃ ফোচ্চু যদোয
59669 তোননেো আক্তোয

মভোোম্মদ আরোউনিন
মযোমেেো মফিভ
মৃত োো োোন
মযন েো মফিভ
মভোোঃ আবু তোময
মভোিোোঃ খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ ভন বুয যভোন
মভোিোোঃ োননো মফিভ
েো ী োোঙ্গীয মোমন
নভম োননো আক্তোয
ধীমযন্দ্র চন্দ্র যেোয
নেরভনত যোনী ফোে
মভোোঃ োভসুর হুদো
নোযনিি মফিভ
আমনোেোরুর আন ভ ভজুভদোয
নো নীন নোোয
ভনীরোর দো
কুন্তরো দো
মভোোঃ আব্দুর নরর
মভোিোোঃ ভনযেভ
মভোোঃ দনফয উনিন
মভোিোোঃ মযখো ফোনু
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মৃত েল্পনো মফিভ
মভোোঃ আেমুি আরী
মনওেোরুন মনিো
মভোোঃ আেযোভ মোোইন
যনভো খোতুন
মভোোঃ ফোচ্চু খাঁন
তোনরভো মফিভ
সুকুভোয োো
চন্দনো োো
মভোোঃ আবু তোময
পোমতভো আক্তোয
মভোোঃ আব্দু োভোদ
ডনর খোতুন
মভোেোিি মোমন খোন
আনভনো মফিভ
আবুর মোমন
ভোম দো মফিভ
আবু োঈদ
যনভো মফিভ
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
রুনফনো আমনোেোয
মভোোঃ নপকুয যভোন
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
োোনোযো মফিভ
মুন বুয যভোন
আনিেো মফিভ
ডো: িন্নোথ োর
নফতো োর
মভোোম্মদ যনপকুর ইরোভ
নোনদো সুরতোনো ডোনরেো
আব্দুর ওেোোফ
নভনো খোতুন
মিোযোপ আরী
নভরো মফিভ
এ. মে. এভ. নপকুয যভোন
োননুয োযবীন
মভোোঃ আবু োপয রোন
োম যো খোতুন
মভোোঃ আনপর উিীন যদোয
রু োন মফিভ
মভোোঃ মভোমেত োওরোদোয
নোনযন মফিভ
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31/12/1987
01/02/1991
21/10/1988
20/07/1989
09/06/1989
15/03/1987
13/10/1989
14/09/1990
08/01/1993
23/12/1988
19/10/1987
12/09/1987
05/10/1989
15/12/1987
10/07/1992
02/04/1991
30/08/1988
21/09/1987
24/10/1988
04/02/1990
24/12/1989
30/10/1988
02/05/1989
01/11/1987
06/03/1988
31/12/1990
10/09/1989
12/02/1987
10/10/1988
24/05/1990
12/10/1987
11/11/1990
17/04/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59670 মভোোঃ মভোোযপ মোমন
59671 আনভনুর ইরোভ
59672 মভো: নভ োনুয যভোন
59673 নুযোত োোন
59674 মভো: নো মুর মোমন
59675 মভো: ভোমুন োযমব
59676 মভোোম্মদ যোেোন নভেো
59677 মভো: আব্দু িোরোভ
59678 মভো: রুফোমেত ইরোভ
59679 ভোউনচং মচৌদৄযী
59680 োথ ি দো যোে
59681 আন ভ উনিন
59682 মভো: োইদুয যভোন
59683 মভো: উম্মোতুর ইরোভ নেোভ
59684 মভো: োইনেরফোযী
59685 ব্র মিোোর ঢোরী
59686 আনফদো সুরতোনো
59687 মভোিোম্মৎ পোমতভো আক্তোয
59688 মভো: োনফবুয যভোন
59689 োমযোেোয মোমন
59690 এইচ.এভ. মিোরোভ যোব্বী তুনন
59691

োমেন তোননেোত আমভদ

59692 মভো: ভোবুবুয যভোন
59693 মভো: মভোস্তোনপজুয যভোন
59694 পোয োনো মপযদোউী
59695 োনখ নেদোয
59696 মভোিো: মোমরো োযবীন
59697 মে. এভ. ভোমুদুর েনফয
59698 মভো: ভনভন ে
59699 অনীে এোন
59700 মভো: আব্দু মোফোন নভেো
59701 মভো: েোভরুজ্জোভোন
59702 মভো: েোভরুর োোন

মভোোঃ আবু তোময
নপমযো ো মফিভ
োনফবুয যভোন
মযনু মফিভ
মভো: আবুর েোরোভ
পেম য মনিো
আযোপ আমভদ
নযনো আমভদ
মভো: আব্দু োরোভ
নুয োোন মফিভ
মভো: আব্দুর ওেোদুদ
ভভতো োযমব
মভো: মভোস্তপো
সুযোইেো মফিভ
মভো: ভনমিয আরী নেদোয
িনফরো মফিভ
মভো: আব্দুর োনরভ
মভোিো: রুনো রোেরো
আনৄসু মচৌদৄযী
রোম্রোচং মচৌদৄযী
সুমফোধ দো যোে
নফবো যোনী দো যোে
মভো: আবুর েোমভ
নো ভো মফিভ
এ.টি. এভ. ময োউয যভোন
যীপো মদৌরতুমন্নিো
মভো: আবু োঈদ
মযমনো োযবীন
মভো: োদ্যোেোতুরফোযী
মভোিো: োেভো ফোযী
যতন ঢোরী
রক্ষী ঢোরী
মৃত : আোম্মদ আরী
ম োমফদো খোতুন
মভোোম্মদ আবুর মোমন
মভোিোম্মৎ আনম্বেো খোতুন
মভো: ীদুর ইরোভ
মোমন আযো
যোনদুর ইরোভ
পোমতভো খোতুন
মভো: ভনপ উনিন
মোমন আযো মফিভ
ভনফন উনিন আমভদ
নভম রোেরো নোনিি
মভো: আব্দুর খোমরে
যওন আযো
মভো: ইিোে
মফমদনো আক্তোয
মখ মভো: ন ল্লুয যভোন
োন্নোতুন নোোয
মভো: আফদুর িনন নেদোয
োননো আক্তোয
মভো: আব্দুর োনভদ
রোবরী ইেোনভন
মভো: মভোোমব্বয মোমন
নভম নো নীন সুরতোনো
মভো: েোরো নভেো
মখোনোোয মফিভ
মভো: তোো উনিন
মভোিো: ভঞ্জুেোযো মফিভ
মভো: আব্দুয যনদ যেোয
মভো: োমযো মফিভ
মভো: আবুর োমভ
মযনুেো মফিভ
মভো: আব্দু োরোভ
মভোিো: েোভরুন নোোয
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01/07/1987
23/09/1988
01/01/1988
10/11/1990
03/03/1987
12/05/1990
01/02/1989
16/05/1988
10/04/1989
12/10/1988
01/07/1989
08/04/1989
21/12/1991
01/08/1989
30/10/1989
08/04/1987
16/04/1987
20/12/1987
18/02/1989
05/09/1989
01/01/1989
26/04/1988
07/02/1991
28/10/1990
31/12/1987
11/02/1990
24/12/1989
16/07/1988
12/02/1989
12/11/1989
01/06/1990
01/01/1988
10/10/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59703 নফয ভজুভদোয
59704 মভোিো: যোন েো সুরতোনো
59705 মভো: ফ লুয যভোন
59706 মভো: মভোনভনুর ইরোভ
59707 মভো: ইভদোদুর ে
59708 অনৄ কুভোয মোিোয
59709 এ.এভ আরভিীয নপউল্লো
59710 তন কুভোয যোে
59711 মভো: নভ উনিন
59712 আমেো ননিেো
59713 মভো: মভোনোমেবুয যভোন
59714 যোমরো খোতুন
59715

োওনেো োঈদ উভো

59716 মভো: আর-আনভন
59717 ডো রীন খোন
59718 মভো: আনভনুর ইরোভ
59719 মভো: ভোমুদ োোন
59720 মভো: মভোোইমভনুর ইরোভ
59721 মভো: োইনেল্লো আেন
59722 মভো: োনের আোমম্মদ
59723 তনুশ্রী চোেভো
59724 মভো: মযোেোয োোন
59725 ঝুমুয খোনভ
59726 ভনযেভ আযোপী
59727 েমল্লোর নফশ্বো
59728 মভো: প লুর েনযভ
59729 মভো: ভোমুনুয যনদ
59730 নন্টু ফড়ুেো
59731 মভো: আনযনেয যভোন
59732 মে. এভ. ভোমুদুর ে
59733 পনযদ মখ
59734 মভো: োোন আরী
59735 মোোি পনেয

নপ্রেরোর ভজুভদোয
বিফতী ভজুভদোয
মভো: নয োফ উনিন
মভোিো: োনরভো খোতুন
মভো: প লুয যভোন
ফোচোতন মফিভ
মভো: আব্দুর েোমদয মখ
মভোিো: হুযো মফিভ
মভো: ইেোকুফ আরী
ভনযেভ মফিভ
অমোে কুভোয মোিোয
স্বপ্নো যোনী মোিোয
এ. এভ োোদোত মোমন
মভোিো: আপ োলূন মনিো
নিযী কুভোয যোে
মযনু ফোরো
মভো: ভঙ্গর নভেো
খোনদ ো খোতুন
মভো: মভোতোোয মোমন
োনরভো মফিভ
মভো: ভন বুয যভোন
মভোিো: মভোমভনো খোতুন
আব্দু িোরোভ তযপদোয
োোনোযো নোনিি
মভো: োইদুর আরভ
আেো আরভ
নশু নভেো
ভমনোেোযো মফিভ
মভো: মফোযোন উনিন খোন
যওন আযো
মভো: নওময নভেো
নেোযী মফিভ
মভো: নন য মোমন
মভোিো: মভোমরভো মফিভ
মভো; োইনের ইরোভ
মভোিো: ভমনোেোযো মফিভ
মভো: আযোপ আরী আেন
নুরুন নোোয
মভো: োরুন -অয - যীদ
নপমযো ো মফিভ
ননভির ীফন চোেভো
অনুবো চোেভো
মভো: ো োোন আরী
মভোিো: নো ভো খোতুন
আফদুর োই োওরোদোয
আঞ্জুভোন আযো মফিভ
মভো: মভোোযযপ মোমন
যওন আযো মফিভ
শ্রীেোন্ত কুভোয নফশ্বো
েনফতো যোনী নফশ্বো
মভো: নফীয মোমন
মভোিো: ননযনো খোতুন
মভো: আব্দুল্লোমর েোপী
োনরভো খোতুন
নীনতনন ি ফড়ুেো
যীতো শ্রী ফড়ুেো
মৃত মভো: পনযদুর ে
মখোযমদো মফিভ
মভো: মভোমরভ উনিন
মভোিো: োনপ ো খোতুন
মবোরোই মখ
নফউটি মফিভ
মভো: মরভোন আরী
ভনভনো মফিভ
আব্দুর োনরভ পনেয
নফউটি মফিভ
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20/09/1990
30/12/1989
15/11/1987
30/06/1987
01/01/1993
08/12/1989
01/01/1994
31/12/1989
22/04/1987
01/01/1990
05/04/1989
01/06/1990
14/03/1988
09/05/1988
16/12/1987
06/11/1990
06/11/1988
28/02/1991
22/10/1993
27/12/1988
02/03/1987
21/11/1987
03/05/1990
25/12/1988
16/04/1989
11/07/1991
03/08/1987
12/04/1987
10/11/1988
07/07/1991
10/01/1989
07/05/1987
10/07/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59736 ন েোউয যভোন
59737 যতন কুভোয ঢোেী
59738 আনযনের ইরোভ
59739 নোনদেো তোফোসুভ
59740 েোভরুন্নোোয মচৌদৄযী
59741 েোভরুন্নোোয োথী
59742 মভো: আনফয োোন খোন
59743 এ.টি. এভ ইনরেোি আর ভোমুন
59744 মভো: ভনতউয যভোন
59745 েোভরুন নোোয
59746 তোনরভো আক্তোয
59747 মভো: আোন োনফফ
59748 ভোোবুফ আরভ ভজুভদোয
59749 মভো: নফপ্লফ মোমন
59750 োন েো আপনযন
59751 মভো: আননছুয যোভোন
59752 মভো: ইেফোর মোমন
59753 মভো: রুমফর মভোল্লো
59754 মভো: আনিনেয যভোন খোন
59755 মভো: ভনতউয যভোন ভইেো
59756 সুদী চন্দ
59757 মভো: ভোমুদুর োোন যোমর
59758 মভো: রুহুর আভীন
59759 মভো: ওভয পোরুে
59760 তুনন আরভ
59761 মোমর যোনো
59762 ভননরুর ইরোভ
59763 মনোর চন্দ্র দো
59764 যোমফেো মপযমদৌী
59765 মভো: মভো তফো আরী যদোয
59766 মভো: জুরনপেোয আরী যদোয
59767 মভো: জুমের যোনো
59768 োোন মুযোদ

ফ লুয যভোন
োননো
কৃষ্ণ েোন্ত ঢোেী
সুনীনত যোনন
মভো: নযোজুর ইরোভ
আমনোেোযো মফিভ
আফদুয যনভ
নো ভো আেতোয
মৃতোঃ মভো: মোমন মচৌদৄযী
মেোযো মফিভ
মভো: আব্দুয যোজ্জোে
যওন আযো মফিভ
এভ. এ ভনতন খোন
েোনন পোমতভো
মভো: ভেদোন আরী
মভোিো: মপোরী োযবীন
মভো: োভশুর আরভ
োমরো মফিভ
আব্দুয যোজ্জোে
ভনযেভ খোতুন
মভো: োআরভ ভইেো
মভোযমদো আক্তোয
মভো: আ: যনভ োওরোদোয
লুৎনেমন্নিো মফিভ
মৃত: ফ লুয যভোন
মেোযো মফিভ
মনরভ আমভদ
মভোো: োোনো মফিভ
রুহুর আনভন
ননযন আক্তোয
মভো: োইনের ইরোভ
যোমফেো খোতুন
মভো: আব্দুর ফোযী
আঞ্জুভোন আযো ফোযী
মভো: ভনি্েোয যভোন
মভনযনো মফিভ
মভো: আনতকুয যভোন খোন
োভীভো আনতে
মভো: প লুয যভোন ভুইেো
োননো মফিভ
দীে চন্দ
প্রভীরো চন্দ
মভো: প লুর ে
খোমরদো খোনভ
মভো: টিনৄ সুরতোন
মভোিো: োভছুন নোোয
মভো: আব্দুর ভোমরে
মভোো: জুনরেো মফিভ
মোফোোন আরী ভন্ডর
োোনোযো খোতুন
আক্তোয মোমন
োরুর আক্তোয
মভোনোমপ মৃধো
োমরো মফিভ
যোম শ্বয দো
িীতো যোনী দো
মভো: োনফবুয যভোন
োরভো আক্তোয
মভো: ওেত আরী যদোয
নভরো মফিভ
মভো: ওেত আরী যদোয
নভরো আমনোেোযো
মভো: োোঙ্গীয আরভ
তোনরভো মফিভ
নুরুর ে
নদররুফো মফিভ
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01/01/1988
12/08/1989
11/01/1989
21/08/1989
02/06/1985
18/12/1990
08/11/1990
01/06/1991
10/01/1989
26/12/1986
01/09/1988
02/01/1991
15/11/1988
31/03/1986
20/02/1991
07/01/1987
26/01/1991
06/08/1992
03/01/1991
02/01/1990
05/01/1991
30/11/1990
16/12/1987
20/10/1988
10/09/1990
21/06/1990
06/08/1988
01/07/1988
22/12/1990
24/01/1991
04/01/1987
16/12/1993
23/03/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59769 মভো: মভোপোমজ্জর মোমন
59770 মভোোম্মদ যনফউজ্জোভোন মৃধো
59771 মভো: আমনোেোয মোমন
59772 মভো: েোউিোয আরী
59773 মভো: আনযপ মোমন
59774 মভো: আোম্মদ আরী
59775 আর েোইোয েোভরুর
59776 ইিমভ োোন
59777 উযোতুর রোমের োযবীন
59778 স্বন চন্দ্র যোে প্রোভোননে
59779 মখ ইেফোর হুোইন
59780 যোন েো সুরতোনো
59781 েোভরুর ইরোভ
59782 মভো: মভমদী োোন
59783 নফনফ ভনযেভ মফো
59784 নো মুন নোোয
59785 মভোিো: ননোত োোন
59786 মভো: নভ োনুয যভোন
59787 মখ ভহুেো ইরোভ
59788 মভো: নপকুর ইরোভ
59789 মভোো: আপোনো খোতুন
59790 নরন যোনী
59791 ভোনসুযো খোতুন
59792 োেভো খোনভ
59793 মভো: ভনউয যভোন
59794 আফদুল্লো আর জুফোমেয
59795 আভদ আরী
59796 মভো: সুরতোন ভোমুদ
59797 মভো: েন যোনো
59798 মোেোইফ ভোমুদ
59799 মভো: োরো উনিন
59800 আব্দুয যনভ
59801 মভো: আব্দুয যউপ

তোম ভ আরী
ভোম দো মফিভ
মভোোম্মদ আিভত আনর মৃধো
আমরেো মফিভ
মভো: আপ োর মোমন
মভোিো: আনজু নফনফ
মভো: োনফবুয যভোন
মভোিো: েোে োন নফনফ
মভো: আব্দু োভোদ
মভোিো: োোনোযো মফিভ
মভো: আব্দুর িনেয
োম দো মফিভ
আযোপ আরী
োোনোযো মফিভ
মভো: ইউসুপ আরী
োনরভো খোতুন
মভো: আফদুর রনতপ
মযোমেেো মফিভ
ভুমন্দ্র নোথ যোে প্রোভোননে
নফতো যোনী যোে
মখ ওেোনরউয যভোন
মভোো: োননো মফিভ
মভো: মভো োমম্মর ে
নেযেোনুন মনিো
আব্দুর কুদ্দু
যওন আযো
মভো: মভো োমম্মর ে
মভোিো: োোনো মফিভ
মভো: ভীয উনিন
োনভদো মফিভ
নপউিীন আমভদ
ভমনোেোযো আমভদ
মভো: আনভনুয যভোন আেন্দ
মভোিো: মযোমভরো মফিভ
মভো: আব্দুয যনদ যেোয
মভোিো: ভন নি ো মফিভ
মখ মমেন্দোয আরী
যোনভো মফিভ
আব্দুর ভোমরে মভোু্ল্লো
োওেো মফিভ
মভো: ফোোয আরী
মভোো: ম োনোযো মফিভ
অনম্বেো চযন যোে
োধনো যোনী
ভননরুিীন
মুক্তো
মে. এভ. োভোন
পনযদো োভোন
মভো: িনফেোর ভন্ডর
মভোিো: পোনেযন মনিো
মভো: ভোেছুদুয যভোন
ভভতো মফিভ
মভো: ভেবুর মোমন
েননুয খোতুন
মভো: োখোওেোত মোমন
সুযফী মফিভ
মৃত িোন েোয যভোন
মভোিো: মযমনো মফিভ
মভো: িোইনের ইরোভ
মভোিো: মোমনোেোযো মফিভ
মভো: েোভরুজ্জোভোন
সুনপেো সুরতোনো
আব্দুয যভোন খোন
োমভরো মফিভ
মভো: আব্দুয যনদ
মভোিো: মভোমভনো খোতুন
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28/12/1989
25/01/1988
20/05/1990
05/04/1990
30/10/1989
01/01/1990
17/05/1990
01/12/1987
08/07/1988
15/01/1987
02/07/1990
15/03/1988
01/01/1991
21/11/1988
22/05/1987
01/08/1988
01/01/1990
11/05/1987
23/10/1987
08/02/1990
30/11/1990
28/01/1986
02/01/1991
01/07/1990
15/10/1988
23/04/2017
30/11/1989
21/02/1989
25/08/1987
30/06/1990
27/10/1987
15/12/1987
14/07/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59802 লুৎনেন নোোয
59803 মভো: আর ভোমুন
59804 মভো: আর আনভন মোমন
59805 োযনভন সুরতোনো সুভো
59806 মভো: যোমদুর আরভ
59807 পোরুকুর ইরোভ
59808 নপমযো ভইেো
59809 আেো ননিেো
59810 ননেন নভেো
59811 ভনযেভ সুরতোনো ভনন
59812 মভো: নফল্লোর মোমন মৌযব
59813 মভো: নভ োনুয যভোন
59814 ভোমুদো সুরতোনো
59815 মতোপোজ্জোর মোমন
59816 মোননেো আক্তোয
59817 এইচ.এভ রুফোইেযোৎ েোইয়ুভ
59818 মভো: ময োউর েনযভ
59819 মভমদী োোন
59820 মভো: আোন উর ে
59821 নোন েো নোপনযন
59822 ভোসুদ মখ
59823 মভো: আিোয মোোইন
59824 মভো: মভমদী োোন
59825 আপমযো ো মফিভ
59826 ভননয োোন ে
59827 মভোিো: মভমরুন মনিো
59828 মভো: ফোনেউর ইরোভ
59829 মভো: ভোমুদুর োোন
59830 নো মুন নোোয
59831 তোওীদুর ইরোভ
59832 নফ. এভ নযনের ইরোভ
59833 মভো: আব্দুর খোমরে
59834 নোন ফো নূঈযী

মভো: আব্দুর রনতপ
োম যো খোতুন
মভো: আনভনুর ইরোভ
মভোিো: পোমতভো খোতুন
মভো: আব্দু োভোদ নরোর
মভোিো: ভোনে ো খোতুন
মভো: আোদুজ্জোভোন ম োেোদ িোয
পনযদো ইেোনভন
মভো: আব্দুর িনেয
মভোিো: আনিেো সুরতোনো
মভো: ওেোরী উল্লো িো ী
পন রমতয মনো
আফদুয যীদ ভুইেো
োম যো সুরতোনো
মভো: োভছুর আরভ
মনরনো আক্তোয
িনভয উনিন তোলুেদোয
ভোম দো খোতুন
মভো: ভনপ উনিন
োোনো
মভো: যীপ উল্লো
মতোযো মফিভ
মভো: মযোস্তভ আরী ভঞো
উমম্ম োরভো
মভো: োইদুয যভোন
রনতপো নোযীন
ফোমিয ভন্ডর
োনরভো মফিভ
মভো: ো আরভ োওরোদোয
মমরনো মফিভ
আব্দুর েোইয়ুভ
েোনন ম োযো
মভো: ো োোন োওরোদোয
মমনোেোযো মফিভ
আ: ভোমরে মভোল্যো
মভোিো: নেোযী মফিভ
মভো: ফোোরুর ে
মভোিো: আনিেো খোতুন
মভো: আন ভ উনিন যেোয
ননলুপো ইেোনভন
মভো: নভ োনুয যভোন
ভোনে ো মফিভ
মভোতোোয মোমন
োম দো মফিভ
মভোোম্মদ আরী
মভোিো: যওন আযো
মভো: আব্দুর আন
োমযো মফিভ
আযোপ উনিন ভইেোু্
োননো আযোপ
মভো: সুরুজ্জোভোন
মভোিো: মোমনেো মফিভ
মভো: নিেো উনিন ভইেো
নভম মযখো মফিভ
মভো: নভ োনুয যভোন
মভোিো: োনদো মফিভ
নূরুর আনভন
নোনযন মফিভ
োনফবুয যভোন
মযোনো মফিভ
মভো: োরুন -অয - যীদ
োমযো যীদ
মভোোম্মদ আরী
খোমরদো মফিভ
আনযনের হুদো
ভভতো মফিভ
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26/01/1989
22/01/1989
12/03/1988
22/04/1988
01/10/1989
31/12/1988
05/01/1992
01/02/1987
31/12/1989
16/12/1992
31/12/1992
01/09/1992
09/07/1993
01/06/1988
05/03/1989
06/07/1990
03/06/1992
13/10/1987
15/07/1991
02/03/1989
18/09/1985
01/03/1989
22/03/1991
08/12/1988
11/09/1991
15/08/1991
10/10/1989
10/10/1987
10/11/1988
01/07/1992
01/06/1990
01/03/1989
01/01/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59835 মভো: আব্দুল্লো নর েোনপ

মভো: োভোর উিীন
আমেো মফিভ
59836 োওন আক্তোয নযভো
মভো: মমেন্দোয আরী
মেোযো মফিভ
59837 নভনু আযো মফিভ
ভ নুয আরভ
ভনু আযো মফিভ
59838 এ.এভ. তোননেো আমভদ মুকুর মভোল্লো মভো: আব্দু োমরে
োরুর োেদোয
59839 মুযোনরনো মপযমদৌ
মভো: ভেনুর ে
ননযন ে
59840 মভো: মভোস্তোইনুয যভোন
মভো: মুনসুয যভোন োরদোয
আেোতুন মনিো
59841 আশুমতোল মদফনোথ
ভমনোযঞ্জন মদফনোথ
সুননতো মদফনোথ
59842 মভোোঃ আব্দুয যফ
মভো: মিোরোভ মিৌনিয
মভোমভনো মফিভ
59843 মভো: আনযনেয যভোন
মভো: ফ লুয যভোন
মভোো: োোনোযো মফিভ
59844 শুবঙ্কয োর
অননর কুভোয োর
োনফিী যোনী োর
59845 সুভোইেো ইেোনভন
যদোয হুভোয়ুন েফীয
নোনিি মফিভ
59846 এমে. এভনড ইেোনেো
মখ মভো: ইেফোর মোমন
োনরভো
59847 মুযোযী মভোন চক্রফতী
যনফন্দ্রনোথ চক্রফতী
মপোরী চক্রফতী
59848 োন েো আপনযন
এ. এভ. মোমর উনিন
ভন দো খোতুন
59849 মভো: আনযনের ইরোভ
মভো: আব্দুর কুদ্দু মফোযী
মভোিো: মনরনো খোনভ
59850 োনদেো খোতুন
যদোয নযোজুর ে
োনরভো খোতুন
59851 মভো: েোেমেোফোদ খোন োঠোন
মভো: যতন খোন োঠোন
আেনরভো আক্তোয
59852 মভো: োঈদ োোন মনরভ
মভো: যভত আরী
রুনফেো খোতুন
59853 এ.আয.এভ. নদুর আরভ
নুরুর আরভ
ভভতো মফিভ
59854 অীভ চন্দ্র ভজুভদোয
খমিন্দ্র চন্দ্র ভজুভদোয
মদফী যোনী ভজুভদোয
59855 মভো: আবুর ফোোয
মভো: প লুর ে
নপমযো ো মফিভ
59856 আপনযন আযনফন
েো ী আবুর মোমন
পোয োনো ইেোভীন
59857
োন্নোতু োোন
মভোোম্মদ আরী োওরোদোয
পন রোতুন মনিো
59858 ভমনোেোয মোোইন
নুরুর ইরোভ ভইেো
আমভনো মফিভ
59859 মভো: ইনি আরী
মভো: মেনোন নেদোয
মভোো: ভভতো মফিভ
59860 োননো সুরতোনো
মভো: আনিোয আরী
যোনদো মফিভ
59861 খোন মভো: প মর-ই-খুদো
আরোি আব্দুর খোমরে খোন
মভোোম্মোৎ নুয োোন মফিভ
59862 মভোোঃ মোমর যোনো
আ: আন োওরোদোয
মপোরী মফিভ
59863 মভো: ভননরুজ্জোভোন
আফদুর োনেভ োওরোদোয
মভোো: নেরবোনু মফিভ
59864 মভো: ভননরুর ইরোভ
মভো: িোমদয আরী োওরোদোয
ম রেোয মনিো মফিভ
59865 মভোিো নযপোত ননযন দৃনি
মভো: এভ. এ. আোদ আরী
মভোিো: নুরুন মনিো মফফী
59866 েোভোর মোমন ভীয
মভো: রোরনভেো ভীয
নযনো মফিভ
59867 নযতন চোেভো
অভয েোনন্ত চোেভো
নের যোনী চোেভো
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22/06/1987
01/01/1988
18/05/1989
20/11/1992
06/03/1992
19/12/1987
04/11/1987
06/11/1987
14/08/1988
12/09/1989
25/12/1988
09/08/1988
26/08/1990
05/12/1990
29/01/1988
02/01/1988
26/06/1991
15/10/1989
15/10/1987
01/01/1989
15/10/1988
26/06/1989
28/11/1988
02/02/1990
20/12/1991
01/02/1989
01/01/1992
15/02/1989
28/04/1987
01/02/1987
01/04/1991
02/03/1988
10/11/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59868 মভো: হুভোয়ুন েনফয
59869 মভো: ইভন ে
59870 নপ্রো নফশ্বো
59871 মভো: োনদুর ইরোভ
59872 মভো: োনফবুয যভোন
59873 ভোনে ো খোতুন
59874 উমম্ম োরভো
59875 মভো: নভউনিন
59876 উমম্ম রুম্মোন
59877 মভো: আযোনের আরভ
59878 োনের ভোমুদ
59879 মুোম্মদ োইনেয যভোন
59880 োোদোত মোোইন
59881 মভো: যোনপউর ইরোভ
59882 মভোিো: পোয োনো পোই ো নতনথ
59883 োযনভন আক্তোয
59884 মভো: োঈমেদুর ইরোভ
59885 মেোননুয সুরতোনো রুভো
59886 নোনফরো ইযোত
59887 ম ননপোয ইরোভ
59888 নযনের ইরোভ
59889 যোমদুর ে যনফন
59890 মভো: পযোদ মোমন
59891 োেরো োযনভন
59892 পের আভদ যনী
59893 োোন ভোমুদ যোমর
59894 মভো: ময ওেোন উর েনযভ
59895 মভো: নন োমুয যনদ
59896 মভোিো: োনফফো সুরতোনো
59897 মভো: যনপে উন নফী
59898 মভোিো: আনভনো খোতুন
59899 মভো: পোযোন ে
59900 মভো: ন রুর ইরোভ

োদ আমভদ
নভনোযো খোতুন
নুয উনিন আমভদ
আমনোেোযো মফিভ
েনে কুভোয নফশ্বো
মপোরী নফশ্বো
মভো: োভছুর ফোযী
মভোিো: হুমনআযো োযবীন
মভো: যনপকুর ইরোভ
ভনযেভ নফনফ
আব্দুর খোমরে
ননযনো আক্তোয
মভো: আব্দুয যোজ্জোে
ভোমুদো খোতুন
মভো: ইউসুপ আরী
ভোশুযো মফিভ
িো ী আবুর মোমন
োোনোযো মোমন
মভো: মোোযোফ মোমন ভরদোয
মভোিো: ভভতো মফিভ
এ.নফ. এভ ভোম আরভ
ননলুপোয মফিভ
মভো: নভ োনুয যভোন
সুনপেো মফিভ
মফরোমেত মোোইন
যওন আযো মফিভ
মভো: মিোরোভ মভোস্তপো
মনরনো োযবীন
মৃত: আব্দুয যনদ যেোয
আইনুন নোোয মফিভ
মভো: োনভ উনিন
আমেো খোতুন
মভো: আখতোয মোমন
োনো োযবীন
মভো: আব্দুর রনতপ নভেো
মোমন আযো মফিভ
মভো: নুরুর আরভ
লুৎনেন্নোোয মফিভ
মভো: ন রুর ইরোভ
িনফ ইরোভ
োভোর উিীন িো ী
মপোরী খোতুন
মভো: োনভদুর ে
যওন োনভদ
োভিউনিন
মোমন আযো মফিভ
মভো: আেযোভ মোমন
মচৌদৄযী ইযোত োোন
পোরুে আভদ
োনরভো মফিভ
মভো: মিোরোভ মভোস্তপো আখন্দ
নূয োোন মফিভ
এ.মে. এভ ময োউর েনযভ
মনরনো েনযভ
মৃত োরুনয যীদ নফশ্বো
ননলুপো ইেোনভন
মভো: আব্দুর োনেভ
মভোিো: মযোমেেো মফিভ
মভো: আব্দুর োনেভ
মভোিো: মযোমেেো খোতুন
মভো: আমফদ আরী
মভোিো: যোন েো খোতুন
মভো: আোদুর ে
মভোিো: ননযনো ে
মভো: নপ উল্লো
মিোর নোোয মফিভ
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27/02/1990
25/11/1989
21/11/1990
01/01/1987
02/01/1991
13/03/1987
13/03/1987
08/08/1991
06/09/1987
05/10/1989
17/06/1991
05/03/1989
08/11/1993
20/10/1988
12/11/1989
16/10/1992
06/12/1988
01/09/1985
26/05/1992
16/02/1991
17/01/1991
22/09/1991
02/05/1991
25/11/1989
14/01/1988
15/10/1988
30/01/1987
16/02/1985
29/03/1987
12/07/1992
16/02/1991
29/12/1990
01/01/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59901 নোনদেো যওন নরভো
59902 মভো: রুম্মোন মোমন
59903 মভো: পনযদ খোন
59904 যোমর নভেো
59905 মিোরোভ মযোেোয
59906 মভো: েোইয়ূভ আরভ
59907 এ.টি. এভ আযোপোত ননিে
59908 মভোিো: ভোপরুো োযনভন
59909 মখ ন রুর ইরোভ
59910 োভীভো সুরতোনো
59911 ইপপোত আযো মপযমদৌী
59912 মভো: যোমর
59913 ফোমে ীদ ীদ
59914 রোখ নভেো
59915 মভো: নযনের ইরোভ
59916 মভো: োমন আরভ মচৌদৄযী
59917 ফনযো আক্তোয ম নভ
59918 এ.নফ. এভ ভোনেজুয যভোন
59919 মভো: যোমর নভেো
59920 োফনযনো তোনভন
59921 তভোর যোে
59922 আোদুর ইরোভ যনফন
59923 যনপকুর ইরোভ
59924 মভো: োনদ মভোমিদ
59925 মভো: োমেভ উর আরভ
59926 মভো; নো মুর োোন
59927 আপমযো ো আক্তোয
59928 মুোযযোত যনপে
59929 ইভযোন আভদ
59930 মভো: আনপ যভোন
59931

োোঙ্গীয আরভ

59932 মভো: আযোপোত যভোন
59933 উজ্জ্বর কুভোয নফশ্বো

মভো: ভোন দ ইরোভ
যনভো মফিভ
মভো: মরোর উনিন মভোল্লো
পন রোতুমন্নিো
মভো: ওেত আরী খোন
মৃত ম োমফদো মফিভ
আব্দুয যোনদ
েরোনো আক্তোয
ওমভদুর ইরোভ
রনতপো খোতুন
মভো: আরভিীয মোমন নভেো
েোভরুন মনো
মভো: আবু োয যভোন
মভোিো: িোমরভো খোতুন
মভোো: মভোেযযভ মোমন
মভোিো: মনরনো আক্তোয
মখ টুকু নভেো
মপোরী মফিভ
মভো: ো োোন আরী
নোনদ োোন
েো ী ইভোইর মোমন
মপযমদৌী ো োদী
মৃত: মভো: নুযউনিন োওরোদোয
মভোো: পোমতভো মফিভ
মভো: ীদুয যভোন
োোনোযো মফিভ
আব্দুর ভোমরে
ভোম দো খোতুন
মভো: ইভোভ মোমন
োভছুন্নোোয মফিভ
মভো: ো আরভ মচৌদৄযী
মফিভ লুৎনৄন নোোয
বুযোন আ: ভন দ
োোনোযো মফিভ
িোন আমনোেোয মোমন
খোনদ ো আমনোেোয
মভো: আ: নরর নভেো
রনতপো মফিভ
মভো: ভনউনিন
োন্নোতুর মপযমদৌ
নফ ে কুভোয যোে
ভোেো যোনী যোে
মভোোম্মদ আব্দুর ে
আনপেো মফিভ
ইভোইর োওরোদোয
নেনো মফিভ
মভো: তোজুর ইরোভ
মভোিো: মযোমেেো মফিভ
মভো: ো োোন মভোল্লো
আপমযো ো আক্তোয
মভো: ো োোন
মনরনো মফিভ
মভো: োরুনুয যীদ
আমরেো মফিভ
শেদ যনপকুন নফী
সুযোইেো খোনভ
েনোর আমফদীন
যোমরো মফিভ
মভো: আনোয আরী
োযভীন সুরতোনো
হুরুর ইরোভ
স্বপ্নো মফিভ
তনভনো মফিভ
মভো: আব্দুর ভনতন
যফীন্দ্রনোথ নফশ্বো
প্রবো যোনী নফশ্বো
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31/12/1991
19/07/1992
04/08/1988
05/05/1987
01/02/1990
01/02/1987
25/05/1990
17/01/1990
18/01/1989
22/07/1987
25/11/1987
29/05/1989
01/03/1988
10/06/1988
30/11/1991
01/01/1990
01/09/1989
07/01/1989
30/09/1990
04/12/1990
01/01/1987
15/01/1991
20/12/1991
05/01/1988
10/11/1992
28/12/1987
08/11/1988
07/07/1991
01/01/1990
30/12/1992
11/01/1988
21/10/1987
01/02/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59934 মভো: নপউয যভোন নন
59935 মভো: আরোভ োনযেো
59936 মভো: োরুন অয যনদ
59937 মভো: খোনরদ ইেফোর অননে
59938 ভোননুয আেতোয
59939 সুভন মদফ
59940 মভো: তোউনিন আরভ
59941 মভো: আব্দুয যোজ্জোে
59942 মভো: আব্দুয নূয যেোয
59943 তোনবী খোন
59944 ভনযেভ আক্তোয
59945 মভো: আব্দুর েোমদয
59946 ম োফোমেয আর ভোমুদ
59947 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন মচৌদৄযী
59948 নওমযো োঠোন
59949 মভো: োিনোইন
59950 মু. ওভোন িনন আনযপ
59951 মভো: োনন েোনদয ভইেো
59952 মযোমেেো খোতুন
59953 মভোিো: ভোপনত োোনযেো
59954 পোনভদো ননিেো রীনো
59955 সুভনো ইরোভ
59956 নো মু োনেফ
59957 মভো: পেোর মোমন
59958 মভো: ননব্বয আরভ
59959

োপনযন আেন্দ জুূঁই

59960 ভোমুদো ননিেো
59961 োমর আমভদ
59962 মভো: তো ভীয ইরোভ খোন
59963 আইনুন ননোত
59964 মভো: পোরুে োোন
59965 মভোোঃ ন েোনুয যভোন
59966 পোয োনো নেদোয

মভো: ভনউয যভোন মভোল্লযো
োোনোযো মফিভ
মভো: োেদোয আরী
নযন েো মফিভ
মভো: োমপ উনিন
িোমরো মফিভ
রুস্তুভ আরী োওরোদোয
ভমনোেোযো মফিভ
মনরভ তোলুেদোয
যনভো আেতোয
সুননর চন্দ্র মদফ
অচ িনো যোনী মদফ
মভো: আবুর েোরোভ আ োদ
নযনো মফিভ
মভো: পনযদ উনিন
ভনযেভ মফিভ
মভো: োইদোরুর ইরোভ যেোয
মভোিো: োভীভো আখতোয োোন
মভো: নোনয উনিন খোন
ননলুপোয ইেোনভন
মভো: আবুর ফোোয
োোনোযো মফিভ
মভো: আব্দুয যনদ
মভোো: যনভো আক্তোয
এনোমেত উল্লযো
জুমফদো
মভো: ফদরুজ্জোভোন মচৌদৄযী
যোনভো আক্তোয
নোনয উনিন োঠোন
ভমনোেোযো খোনভ
মভো: আবুর েোমভ
পন মরতুনমনিো
মু. োভছুর ে
রোেরো মফিভ
মভো: আফদুর রনতপ ভইেো
মনো মফিভ
মৃত নযোজুর ইরোভ
যোনদো মফিভ
মভো: মভোক্তোয মোমন
মভোিো: যওন আযো
এ. মে. এভ ননিে
নফরনে আক্তোয
মৃত: মতোপোজ্জর মোমন
োনরভো মফিভ
আরতোফ মোমন
োনো ফোনু
মভো: আভ োদ মোমন ভইেো
মভোমরভো খোনভ
মৃত মভো: আ: িোভোদ খোন
নযনো খোতুন
মভো: ওেোম দ আরী আেন্দ
নয আেন্দ
আফদুয যফ যেোয
োভছুন নোোয
মভো: আভ োদ মোমন
মনরনো োযবীন
মভো: ন রুর ইরোভ খোন
পোমতভো খোনভ
মভো: আমনোেোয মোমন
আরভ আযো োননো
মভো: ননিে মোমন
পন রো ননিে
মভোোঃ ফনদউজ্জোভোন
মৃত. খোমরেন নোোয
মভোোঃ আোঃ নরর নেদোয
ভোননুয মফিভ
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01/06/1990
01/12/1993
18/12/1989
20/02/1988
07/02/1988
02/02/1989
31/12/1988
05/08/1988
30/09/1988
01/03/1990
10/12/1991
01/01/1988
05/02/1988
23/10/1989
29/05/1991
10/01/1988
13/01/1988
04/08/1990
10/11/1988
07/12/1991
01/06/1988
12/08/1991
15/01/1990
31/12/1988
05/04/2017
03/11/1989
02/04/1987
01/01/1990
19/09/1989
14/01/1989
05/04/1984
07/01/1988
01/10/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

59967 এ, মে োনভয মোোইন
59968 ভননযো োযবীন
59969 মভোোঃ মুযোদুর ইরোভ
59970 মভোোঃ মুযোদ আরভ ভননয
59971 নতথী যোনী োো
59972 মযৌনোযো োন্নোত রুম্পো
59973 মভোোঃ ভোমুন অয যনদ
59974 প্রফীয কুভোয দো
59975 মোোনী তোনীভ
59976 মভোোঃ সু ন ভইূঁ েো
59977 মভোোঃ নভপতোহুর োন্নোত ভোরুপ
59978 মভোোঃ োোন ময ো
59979 ভোবুফো যোঈেোন নভল্কী
59980 মভোোঃ আদনোন িোনরফ
59981 মভোোঃ নফল্লোর মোমন
59982 মভোোঃ ভনপজুর ইরোভ
59983 মভোোঃ ন েো উনিন
59984 মভোোঃ পেোর আম্মদ
59985 সুনপেো আক্তোয
59986 মভোোঃ োরো উনিন পনযদ
59987 মভোিোোঃ োভছুন্নোোয
59988 মভোিোোঃ লুফোনো ইেোিনভন নর ো
59989 োনফো আেতোয
59990 োীনো
59991

োনেয মোমন

59992 যনপে-আর-েনফয
59993 মভোোঃ ন রুর ইরোভ
59994 শুফম যোনত যোে
59995 মভোোঃ যোজু আমভদ
59996 নুনৄয আেতোয
59997 উমম্ম ইভোভো ফোননন
59998 মভোোঃ ন রুর ইরোভ
59999 ম নভন আক্তোয

এ,মে আব্দুর রনতপ
মফিভ মযোমেেো
মুকুর োো
ভোেো োযবীন
মখ আভ োদ মোমন
আনফদো মফিভ
মভোোঃ মখোযমদ আরভ
ভভতো আরভ
দুরোর চন্দ্র োো
সুনচিো যোনী োো
মভোোঃ যোন উয যভোন
মভোিোোঃ গুরযোেোন
মভোোঃ োখোওেোত মোমন
মভোিোোঃ োনফফো খোতুন
নচত্তযঞ্জন দো
প্রনতভো যোনী দো
নো মুর মোমন
িোমদেো তু ম োযো
আরী আক্কোি
মতোযো মফিভ
মভোমর উনিন আমভদ
নফরনেি আন
মভোোঃ আব্দুর িনেয
োনরভো খোনভ
মিোরোভ নেফনযেো নভল্কী
নভতো ম যীন
মভোোঃ আব্দুর েনযভ নফশ্বো
মভোিোোঃ মনরনো ফোনু
মভোোঃ ওোফ নভেো
োমদো মফিভ
আব্দুর আন নেদোয
ননযন আক্তোয
নোনয উনিন
পোমতভো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোমভ
নপমযো ো মফিভ
ইভোইর মোমন
নভরো মফিভ
মভোোঃ োরোর উনিন
আনম্বেো খোতুন
মভোোঃ নো মুর হুদো
মযোমেেো খোতুন
মভোোঃ লুৎপয যভোন
মভোিোোঃ নেোযো খোতুন
ভীয মোরোেভোন
নউরী মফিভ
মভোোঃ ইরোভ উনিন োির
মভোিোোঃ িোমযো মখোতুন
আবু ফক্কয ওদোিয
হুযো খোতুন
আবুর মোমন
আনম্বেো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
মভোিোোঃ োনপ ো খোতুন
নফধোন যোে
নখো যোনী যোে
সুরু নভেো
মৃত. মযোনো মফিভ
আব্দুর ফোনযে নভেো
খোনদ ো মফিভ
ীভ উনিন আভদ
োোনো েনযভ
মভোোঃ আইউফ আরী যদোয
নুয োোন মফিভ
মভোোঃ ীদুর ইরোভ োওরোদোয
মভোোম্মৎ খোনদ ো মফিভ
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10/01/1988
05/07/1990
10/08/1987
31/03/1988
01/01/1992
25/08/1991
31/05/1989
15/12/1989
06/04/1992
01/01/1988
27/05/1989
11/04/1987
21/02/1992
10/11/1985
21/03/1990
02/04/1990
30/06/1987
20/07/1988
31/12/1989
25/09/1992
16/12/1988
15/02/1989
09/09/1987
22/12/1991
15/03/1987
06/04/1988
18/11/1990
23/03/1989
01/01/1990
12/10/1989
01/02/1990
17/01/1990
01/01/1993

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60000 মভোোঃ ো আব্দুয যনভ নুরুন্নফী
60001 ন ন্নত মোমন
60002 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
60003 আনযপ আমভদ
60004 ইযোনপর আরভ
60005 মভোোঃ োোন ভোমুদ
60006 মভোোঃ আর-আনভন
60007 মভোোঃ োফীবুল্লো খোন
60008 সুরতোনো োোনোযো খোনভ
60009 মভোোোঃ ইযোত োোন
60010 মভোোঃ যনেবুর ইরোভ
60011 তোনবীয আমভদ পেোর
60012 মভোোঃ আবুর োোনোত
60013 ভননরুজ্জোভোন আ োদ
60014 মরোেভোন োনেভ
60015 মভোোঃ আেযোভ মোমন
60016 োোন মভোোম্মদ মমোফোমেয
60017 মভোোঃ আনযনেজ্জোভোন
60018 োজু েোনন্ত দো
60019 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভনতন
60020 আর-আনভন
60021 মোমর যোনো
60022 মভোোঃ আবুর েোমভ
60023 ওেোনদ োমফয েোঞ্চন
60024 পেোর মোমন
60025 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
60026 আোদুজ্জোভোন
60027 মভোোঃ নোনদরুজ্জোভোন খোন
60028 নফপ্লফ চন্দ্র ম োল
60029 ধ্রুফ ভন্ডর
60030 মভোোঃ োনযেোয োযমব
60031 ইভত আযো মোননেো
60032 মভোোঃ ইব্রোীভ খনরর

মভোোঃ ো োোন
মভোিোোঃ োনরভো মফিভ
ভমে উনিন
িবুযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ওেোদুদ
আেনুন নোোয
নুয মভোোম্মদ
োম যো মফিভ
আফদুর ফোনযে
আমভনো মফিভ
মভোোঃ আেফয আরী
মভোিোোঃ োিনো খোতুন
আব্দুর খোমরে খনরপো
মোনোবোনু
মভোফোমশ্বয আরী খোন
পনযদো আক্তোয
নদুর ে খোন
নোনিভো আক্তোয
মভোোঃ আরতোপ মোমন
নফরনে মফিভ
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
মভোিোোঃ নুয োোন খোতুন
এভ,এ িনেয
োভীভো নোনিি
মভোোঃ ভমদ উনিন আভদ
পোমতভো মফিভ
নো মুর ইরোভ আভদ
োমরো আক্তোয
আবু তোময
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
মভোিোোঃ চম্পো খোতুন
মভোোঃ োনভদুয যভোন
পনযদো োযবীন
মভোোঃ োনপজুয যভোন
মভোিোোঃ মনরনো মফিভ
অন ত কুভোয দো
োনন্ত যোনী দো
মভোোঃ মিোরোভ ভতুি ো
োোনো মফিভ
মভোোঃ োভছুর ে
ম োহুযো খোতুন
আবুর খোমেয
যোমফেো খোমেয
মভোোঃ ইভোঈর মোমন
োমযিো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর োনরভ খোন
মনরনো আযজুভোন্দ ফোনু
মভোোঃ নদিোয মোমন
োোনোযো খোতুন
মভোোঃ োভসুয যভোন
োযবীন আক্তোয
পোরুকুজ্জোভোন
নোনিভো মফিভ
মভোোঃ মরোর উনিন খোন
নযনো খোন
নফশ্বনোথ ম োল
নফনো যোনী ম োল
মনোর চন্দ্র ভন্ডর
েভরো যোনী ভন্ডর
মভোোঃ দনফয উনিন
িোমরো খোতুন
মভোোঃ ফোনন ইযোইর
তোমযো মফিভ নিনন
মভোোঃ ভন বুয যভোন পনেয
মভোোোঃ যোনী মফিভ
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22/08/1990
15/05/1990
06/02/1989
10/11/1987
20/01/1990
20/12/1988
15/09/1986
24/10/1990
29/12/1988
07/10/1988
20/12/1987
31/12/1992
28/02/1989
01/01/1992
14/04/1987
18/09/1987
02/06/1988
01/01/1990
30/12/1987
03/01/1988
16/07/1989
06/09/1987
10/06/1991
25/09/1989
22/10/1989
28/10/1990
25/11/1991
14/10/1988
01/12/1990
15/12/1990
12/01/1987
16/01/1988
10/10/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60033 সুব্রত কুভোয নফশ্বো

প্রোন্ত কুভোয নফশ্বো
মপোরী যোনী
60034 মভোোোঃ মুক্তো খোতুন
ইোোে আরী
মভোোোঃ মপোরী খোতুন
60035 রো যেোয
মৃত. নৄথ্বী যেোয
মযখো যেোয
60036 মভোোযম্মদ ভোোমুদুর োোন
মভোোম্মদ: ভোোমুদুর োোন
মভোিোোঃ খোনদ ো মফিভ
60037 মভোোঃ চাঁন নভেো
মভোোম্মদ ফোবুর নভেো
সুনপেো মফিভ
60038 মভোোম্মদ আপতোফ মোোইন
আব্দুয যনদ
যওন আযো যনদ
60039 মভোোঃ মভমদী োোন
মভোোঃ মভোতোদোইমেন
মভোিোোঃ ভোমরেো মফিভ
60040 মভোোঃ মরোর উনিন
নূয মভোোম্মদ
আমভনো মফিভ
60041 পনযদ যদোয
মোমন যদোয
নযনো মফিভ
60042 মভোোঃ মূনঈভ মভমমদী
মভোোঃ মনরভ উিীন
োনপ ো সুরতোনো
60043 মভোোঃ আরী আক্তোয
মভোোঃ িনেয উনিন
মভোিোোঃ োনরভো খোতুন
60044 মুোম্মদ আইয়ুফ আরী
মুোম্মদ আব্দুর োনরভ
আংকুমযয মনিো
60045 মভোোঃ আবুর োোন
মভোোঃ আন জুয যভোন
োননো খোতুন
60046 মভোোঃ োনবুয যভোন
মৃত. ো োোন আরী
মখোমদ ো খোতুন
60047 ইেোনভন আক্তোয
মভোোঃ এেযোমুর ে
োরুর ে
60048 মভোোঃ ওেোমদুয যভোন তোলুেদোয মভোোঃ আব্দুর ফোনয তোলুেদোয
মভোিোোঃ েনোফ ফোনু
60049 মভোোঃ আর আনভন
মভোোঃ ভনপজুর আরভ
োরভো োযবীন
60050 মভোোঃ নেফনযেো খোন
আোঃ িোমদে খোন
েোভরুয নোোয
60051 মভোোঃ োনেবুর োোন ন ফ
মভোোঃ দুরোর নভেো
োমেদো আক্তোয
60052 োভীভো নোনযন
মভোোঃ মোযোফ আরী
নুরুন্নোোয
60053 মভোোোঃ োীন সুরতোনো
মভোোঃ মভোপোজ্জর মোমন
মভোোোঃ আমেো নিীেো
60054 মভোোঃ মনরভ োনদ
মভোোঃ লুৎপয যভোন
োরভো খোতুন
60055 সুভন কুভোয
নফ ন কুভোয যেোয
চোেনো যোনী
60056 মভোোঃ ওেোনদুজ্জোভোন
মভোোঃ মোযোফ মোমন
সুনপেো মফিভ
60057 চন্দ্র মখয
সুবোল চন্দ্র যেোয
সুফোরো যোনী
60058  ীফ চন্দ্র যোে
মৃত. নফমনোদ যোে
যোনী যোে
60059 আব্দুল্লো-আর-ভোমুদ
নোফ নূয মভোোম্মদ
নোফ োোনোযো আক্তোয
60060 আফদুল্যো আর ভোমুন
শিেদ আোম্মদ
মযোনো আক্তোয
60061 মভোোঃ মনরভ ময ো
মভোোঃ আব্দুয যনভ
মভোিোোঃ আমরেো মফিভ
60062 শেদ ভোমুদুর োোন
শেদ মভোোঃ মোরোেভোন
শেদ ম বুন মনিো
60063 োভীভ আোমম্মদ
আোঃ োত্তোয
োীনুয মফিভ
60064 মভোোঃ োরুন অয যনদ
মভোোঃ ইন্তো আযী খাঁন
োনফফো
60065 সুীর চন্দ্র দো
ননতোইচন্দ্র দো
ন্ধ্যো যোনী দো
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22/11/1988
10/10/1992
01/01/1990
15/09/1992
01/10/1990
02/12/1992
02/02/1988
08/09/1988
07/01/1987
15/03/1991
27/02/1990
01/01/1988
15/03/1989
10/12/1987
10/07/1989
01/03/1987
23/11/1989
18/12/1992
27/10/1989
15/01/1989
01/02/1989
11/10/1987
31/03/1989
18/11/1987
09/02/1990
15/09/1988
01/11/1987
01/01/1989
20/03/1989
01/01/1991
12/11/1989
25/12/1988
10/08/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60066 মভৌসুভী খোনভ
60067 যীপ নো মুর হুদো
60068 মভোোঃ যোজু আমভদ
60069 েচ ভন্ডর
60070 এ,এভ আ ভ মোমন
60071 প্রীনত সুন্দয নফশ্বো
60072

িন্নোথ েভিেোয

60073 সুোন্ত যেোয
60074

েমদফ োর

60075 আব্দুল্লো-আর-ভোমুন
60076 সুীর চন্দ্র যোে
60077 মভোোঃ মভোখমরছুয যভোন
60078 ইভনতেো আমভদ খোন
60079 পোযো নফনমত ওেোনদ
60080 নফনু ফননে
60081 মতৌনেয আমভদ
60082 মভোোঃ মতোেোবুয যভোন
60083 ো মভোোঃ েোওোয মেোযোইী
মচৌদৄযী
60084 নযোজুভ মুননযো ননোত
60085 নোতোো োনফফ
60086 মভোোোঃ ফনয উনিন
60087 নোনিি পোমতভো
60088 োনের
60089 োভীভ আোমম্মদ
60090 মভোোঃ োভসুর আনভন
60091 রুমফর নেদোয
60092 নরন নফশ্বো
60093 মভোোঃ মভোপোজ্জর মোমন
60094 এ,এভ ওেোনেলুজ্জোভোন
60095 মভোোঃ ওভয পোরুে
60096 ন রুর ইরোভ
60097 অীভ কুভোয মন
60098 মভোোোঃ ম নভন আক্তোয

খোন ফোদো নভেো
নোনিি োভোন
মৃত. যীপ মভোোঃ ভোবুবুন্নফী
তোনরভো মফিভ
মভোোঃ নভনো উনিন
মযমনো মফিভ
ধীমযন্দ্রনোথ ভন্ডর
োনন্ত রতো ভন্ডর
এ,এভ আবুর মোমন
ননযনো মফিভ
ঞ্চোনন নফশ্বো
ইনত যোনী নফশ্বো
নবুদ েভিেোয
যস্বতী েভিেোয
সুবোল চন্দ্র যেোয
আন্নো যোনী যোে
ন মতন্দ্র নোথ োর
ন্ধ্যো যোনী োর
মভোোঃ আফদু োরোভ
ভম দো মফিভ
বিেোন্ত যোে
নফভরো যোে
মভোোঃ আব্দুর আন মভোড়র
আপমযো ো খোতুন
নভ. িোমর আমভদ খোন
নভম আেো আখতোয খোনভ
মভোোঃ ওেোনদুর আরভ
নযতুন মনিো
বিীযথ ফননে
ীতন ফননে
মভোোঃ ভেবুর আরভ
মভোিোোঃ নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ োইনের ইরোভ
মভোিোোঃ শতেফো মফিভ
ো আব্দুর ভোমরে মচৌদৄযী
মভোোোঃ রোেরো আযজুভোন আযো
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
োভীভ আযো
মভোোঃ োনফবুয যভোন
নোনভো মফিভ
মৃত. এনোমুর ে
মভোোোঃ যী মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যনভ
মযোনো মফিভ
নন োভ উনিন
নরনর
আব্দুর মনরভ
োনভদো
মভোোঃ হুয আভদ
োযবীন আক্তোয
নূরুর ইরোভ নেদোয
রোবরী মফিভ
নোযোেণ চন্দ্র নফশ্বো
মযখো যোনী নফশ্বো
মভোোঃ মরোেভোন মোমন
োন্নোতুর নোোয
এ,এভ ন রুর ইরোভ
খুনিদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর কুদ্দু
মভোিোোঃ যনভিো খোতুন
আফদুর নদ
ভমনোেোযো মফিভ
নযভর কুভোয মন
ঝণ িো মন
মভোোঃ পনযদ উনিন
নভম মেোযো মফিভ
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15/10/1986
20/10/1987
18/12/1988
21/01/1989
01/07/1987
18/02/1991
24/10/1990
15/09/1987
15/07/1989
20/06/1988
14/02/1987
01/01/1989
06/04/1987
02/07/1991
01/03/1993
12/10/1989
10/10/1987
04/10/1987
24/06/1990
25/10/1990
29/12/1989
10/01/1988
10/10/1987
11/01/1989
31/10/1988
15/12/1989
25/11/1991
10/01/1991
07/11/1991
22/09/1989
15/09/1987
15/05/1984
13/07/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60099 তনভনো আপমযো
60100 মভোোঃ পমে উল্লো
60101 মভোোঃ নযো উনিন
60102 মযমফেো সুরতোনো
60103 আফদুর েোইয়ুভ
60104 মভোোঃ ভীন আরী
60105 মভোোঃ েনফয মোমন
60106 মভোোঃ আযমপ যব্বোনী
60107 মভোোঃ আর মফরুনী নফন েোমে
60108 মভোিোোঃ পোযোনো োন্নোত োথী
60109 মভোিোোঃ রুনভ আভো
60110 আপযীন মপযমদৌন
60111 গুরভোনে ো
60112 ভননরুজ্জোভোন
60113 মভো: োনপজুয যভোন
60114 নভঠুন যেোয
60115 মভো: োইনেনিন
60116 এ. এ. এভ আনযপ
60117 সু ে নফশ্বো
60118 মভো: আমনোেোয মোমন
60119 মভো: ইব্রোনভ মোমন
60120 মভোো: মভমনো

োন্নোত

60121 োোদোৎ মোমন
60122 ভোইন উনিন
60123 োভসুর আরভ
60124 মখ োইনের ইরোভ
60125 আভোতুল্লো োমেযো
60126 আমভদ তোনযপ
60127 মভো: োভসুমিোো
60128 এ.এভ তোনযকুজ্জোভোন
60129 মভো: আব্দুর মভোমভন
60130 অনভত কুভোয চন্দ
60131 মভো: োইনের ইরোভ

মভোোঃ আব্দুর োনেভ
োমরো মফিভ
মভোোঃ আফদুর রনতপ
মখোযমদো মফিভ
মভোোঃ মভোমরভ উনিন
মভোিোোঃ যনভো খোতুন
মভোোঃ মযোস্তভ আরী
মভোিোোঃ রুনভ মফিভ
নরুর ইরোভ
ভোমুদো খোতুন
মভোোঃ েনোর আমফদীন
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ োনপজুয যভোন
চম্পো মফিভ
মভোোঃ ন েরুর আরভ
মভোিোোঃ মভোমযপো মফিভ
মভোোঃ ইভরুর েোমে
মফিভ ম নভন আযো
মভোোঃ আব্দু োত্তোয
মভোিোোঃ োোনোযো খোতুন
মভোোঃ আবু মুো
মভোিোোঃ োম যো খোতুন
ভন বুয যভোন
যোইোনোযো মপযমদৌন
ফোচোগুর ভীয মভোো: োওেোি
োনদো মফিভ
আব্দুর ফোযোে
ভোমরেো মফিভ
মভো: ভনপ উিীন
মভোো: যোনফেো নফনফ
নৎ কুভোয যেোয
অঞ্জনো যেোয
মভো: েোভোর উনিন
পনযদো ইেোনভন
মভোোম্মদ আব্দুর ভনতন
োনন দো মফিভ
অরুন কুভোয নফশ্বো
নীরো যোনী নফশ্বো
আরতোপ মোমন নফশ্বো
মযমনো োযবীন
আব্দুর িনণ ভোনঝ
দুধ মভময
মভো: মভো োফ্পয যভোন
মভোো: ভন নি ো মফিভ
আব্দুর ভোন্নোন
রোইরী মফিভ
ন রুর ইরোভ
মযৌনোযো মফিভ
মভোোম্মদ আরী
োনেো খোতুন
আব্দু োভোদ মখ
আমরেো মফিভ
মভো:পমেজুয যভোন নভেো
োরভো আক্তোয খোনভ
মভো: তোজুর ইরোভ
যোনদো ইরোভ
মভো: আননছুয যভোন
মভোিো: যোন েো খোতুন
মভো: নপকুজ্জোভোন
মভোিো: আঞ্জুেোযো মফিভ
মভো: আব্দুর ভোমরে
আমনোেোযো মফিভ
নদরী কুভোয চন্দ
যত্নো যোনী চন্দ
ননিকুয যভোন
আমনোেোযো মফিভ
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12/03/1987
10/12/1989
01/01/1989
20/01/1987
25/08/1991
07/05/1989
31/12/1988
30/11/1987
10/03/1988
23/11/1990
12/03/1991
29/12/1990
31/12/1992
20/01/1991
02/01/1988
22/09/1988
25/05/1988
19/05/1988
20/05/1987
03/11/1987
17/12/1987
10/12/1988
12/01/1987
12/06/1987
16/06/1988
29/12/1989
03/08/1989
01/12/1992
13/12/1988
15/12/1990
05/05/1990
02/11/1988
01/01/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60132 মভো: আনযনের ইরোভ

মভো: আব্দুর আউেোর
লুৎপন নোোয
60133 মুোম্মদ ইপমতখোয আরভ নযপোত মভো: আব্দুয যোজ্জোে
আন ো মফিভ
60134 মভো: োমদকুয যভোন
মভো: আব্দুর ওোফ ভোস্টোয
মভোো: ভোম দো মফিভ
60135 উনভিরো যোে
আশুমতোল যোে
ফীনোোনন যোে
60136 আবু োননপ মনোভোন
আব্দু মোফোন মভোল্লো
নুরুন নোোয
60137 োথীেো যোনী যেোয
বীভ চন্দ্র যেোয
সু রো যোনী যেোয
60138 মভোিো: মনরনো আেতোয ম্পো
মভো: িোমফদ আরী যেোয
মভোমিনো মফিভ
60139 োরভো নোযীন
মভো: আব্দু োরোভ
োনদো আক্তোয
60140 মভো: আোদুজ্জোভোন
মভো: মযোন উনিন
মভোিো: আমভনো খোতুন
60141 মভো: নরুর ইরোভ
মভো: নযো নভেো
মনমযো মফিভ
60142 মভো: ভনজুরুর ইরোভ
মভো: আব্দু িোত্তোয নভেো
মুকুর মফিভ
60143 আমেো খোতুন
আমনোেোযো মোমন
মযমনো মফিভ
60144 মভো: োইনেনিন যোমদ
মভো: আমনোেোয মোমন
যোনদো আক্তোয
60145 আনফ োমতভ
আবু তোমরফ
মোমন আযো
60146 মভো: মভোস্তোনপজুয যভোন
মভো: আইনুর ে
ভনযেভ খোতুন
60147 ওেোপো নুযোত
মভো: ওভয পোরুে
োযবীন আক্তোয
60148 েো র ফভিন
মৃত ফফোী ফভিন
মৃত নফভরো যোনী
60149 ভোনে ো আক্তোয
মভো: আব্দুর োনরভ
আনভনো খোতুন
60150 মভো: ভোমুনুয যনদ
মভো: আব্দু োরোভ
মমরনো খোতুন
60151 পযোদ েনফয
পোরুে মোমন
োোনোযো খোতুন
60152
োনেয মোমন
ভভতো উনিন ভোস্টোয
োোনোযো মফিভ
60153 মভো: ভোমুদ োোন
মভো: প রোয যভোন খোন
মভোিো: েননুয খোতুন
60154 মভো: মযদুেোন
এনোমুর ে
সুমরখো আক্তোয
60155 েভর কুভোয যোে
প্রভনয যোে
প্রনতভো যোে
60156 অনন্যো মন টুম্পো
অঙ্কুয মন
নেতো মন
60157 নভরটন চন্দ্র যোে
যফীন্দ্রনোথ যোে
নভরন যোনী যোে
60158 মফল্লোর মোমন
মভোেমিদ আরী
বুরনী মফিভ
60159 মভোো: নোনযন সুরতোনো
মভো: ভউনিন নেদোয
মভোো: ভোমুদো খোতুন
60160 মনরভ ভোমুদ
আব্দুর রনতপ
আমেো খোতুন
60161 িোনব্বয আভদ
ফনয আভদ
মযোমেেো মফিভ
60162 েো ী মভো: যনফউর ইরোভ
মভো: নুরুর আরভ
পোমতভো খোতুন
60163 মভো: খোনরদ মভোোযপ
ভযহুভ আওরোদ মোমন
ভযহুভ ভমনোেোযো মফিভ
60164 মে. এভ আবু োরোভ
মে. এভ মযোস্তভ আরী
পোমতভো খোতুন
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12/03/1990
26/09/1990
15/02/1990
25/11/1992
14/12/1990
22/11/1991
27/12/1987
06/06/1989
11/04/1991
26/12/1988
08/09/1987
23/01/1989
01/01/1988
01/12/1990
24/01/1987
31/03/1990
01/12/1987
05/08/1991
04/04/1987
12/01/1990
01/02/1989
10/02/1987
31/12/1988
20/05/1988
04/01/1987
10/10/1990
12/08/1988
28/12/1987
11/01/1990
15/08/1989
11/05/1990
16/05/1989
01/01/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60165 মনওেো মভো: ভনউনিন
60166 তোনযকুজ্জোভোন
60167 মভোোম্মদ মভমদী োোন
60168 ধমভিন্দ্র নফশ্বো
60169 মভো: মভোোযপ মোমন
60170 মভোিো: মভোোমিেো মপযমদৌী
60171 মভো: োনেয মোোইন
60172 মভো: নো মুর আরভ পোোদ
60173 নো মুন নোোয
60174 তভোর কুভোয োো
60175 নফি কুভোয যোে
60176 চন্দ্রমভোন যেোয
60177 মভো: আনতে মভোযমদ
60178 বুনদ্ধভন্ত যোে
60179 প্রীনতেনো শফশ্য
60180 মভো: আর জুরনপেোয ইরোভ
60181 মভো: আর আনভন মচৌদৄযী
60182 মভো: ন ফ
60183 মভোিো: উমম্ম োনফফো
60184 মোমরী োযনভন
60185 সুনিতো ইযোত
60186 মিোনফন্দ চন্দ্র মদ
60187 ময োউর ইরোভ
60188 মভো: আনতকুয যভোন খোন
60189 ওনদুর ইরোভ
60190 মভো: নোফ সুরতোন
60191 তয নপ্রে মবৌনভে
60192 নিনোথ ফোরো
60193 মভো: ইভরুর োোন
60194 মভো: মুননরুজ্জোভোন
60195 মভো: আযজু আমভদ
60196 মভো: োইদুর ইরোভ আনোযী
60197 ভঞ্জুরুর ইরোভ

খোমরে মনওেো ভনন
ভোনভদো ইরোভ
আোদুজ্জোভোন
োনভদো খোতুন
মভোোম্মদ নিেো উনিন
আমভনো মদওেোন
স্বন নফশ্বো
নৄতুর নফশ্বো
মভো: চোন উনিন মভোল্লো
আনিেো খোতুন
মভো: ভননয উনিন
মভোিো: মেোননুয মফিভ
মভো: আ: আরী
মযন েো আক্তোয
মভো: আব্দুর ফোমদ
োনরভো মফিভ
মভো: ন রুর ে খন্দেোয
তোমযো খোতুন
ন মতন্দ্রনোথ োো
ম্পো যোনী োো
ফোবু নকুমরশ্বয ফভিন
বোযতী যোনী
মৃত: যোভধন যেোয
মযনুফোরো যেোয
মভো: আরী মোমন
নপমযো ো সুরতোনো
ক্ষুনদযোভ যোে
অঞ্জরী যোে
মৃত েনে েোনন্ত শফশ্য
ফো যোনী শফশ্য
মভো: নুরুর ইরোভ
মভোিো: আনিোযো ইরোভ
মভো: আব্দুর েনযভ মচৌদৄযী
মভোিো: োমদো মচৌদৄযী
মভো: ইউনু মনিোফোন
মভোো: োনভদো মফিভ
মৃত নদূর ইরোভ
ভোনদো খোতুন
আব্দুি িোভোদ
আনপেো িোভোদ
মভো: পোরুে যেোয
োযবীন আক্তোয
ননতযরোর মদ
প্রনতবো যোনী মদ
মভোেনেয আরী
োনভদো খোতুন
মৃত আরোভ খোন
োননো মফিভ
নওেোফ আরী মখ
মযোমেেো মফিভ
মভো: মভোতোোয আরী
মভোিো: ননযনো আেতোয
নযভর চন্দ্র মবৌনভে
কৃষ্ণো মবৌনভে
সুনীর ফোরো
আরতী ফোরো
মভো: নপউর আরভ
আমনোেোযো মফিভ
মভো: আমনোেোরুর ইরোভ
মৃত: ভোমরেো োযবীন
আবুর োমভ
োভছুন নোোয মফিভ
মভো: নযোজুর ইরোভ আনোযী
মোমন আযো মফিভ
মভো: যভ োন আরী
ভতুি ো মফিভ
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27/06/1988
03/01/1989
05/10/1992
17/10/1989
25/12/1987
07/09/1991
01/03/1990
15/12/1987
10/12/1988
09/05/1989
12/04/1988
17/10/1987
27/11/1987
14/08/1988
20/06/1989
01/08/1988
28/11/1987
10/01/1987
25/12/1987
20/12/1990
15/10/1989
12/09/1989
17/02/1991
28/09/1987
10/06/1990
31/12/1987
06/03/1989
19/11/1987
10/06/1987
27/10/1987
16/04/2017
27/12/1992
15/12/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60198 োনপেো তোনীভ িোন ভো

মভো: আব্দুর েনযভ
পোমতভো আপমযো ো
60199 মোোনো আক্তোয যোনু
মভো: য ফ আরী
নভনোযো খোনভ
60200 নযনের ইরোভ
মভো: ভেবুর মোমন
োননুয মফিভ
60201 ইব্রোীভ মোমন মচৌদৄযী
আওরোদ মোমন মচৌদৄযী
অরুনো মচৌদৄযী
60202 মভো: মভোেোমজ্জভ মোমন যেোয মভো: নুরুর আভীন যেোয
নভনো মফিভ
60203 নননখ নফশ্বো
নননখর চন্দ্র নফশ্বো
ফকুর যোনী নফশ্বো
60204 মভোোম্মদ যনপে
যনদ আভদ
োননো খোতুন
60205 প্রদী কুভোয ভোনঝ
বফযঞ্জন ভোনঝ
শুবিো যোনী ভোনঝ
60206 মভো: নোনয উিীন
মভো: মুন ফয যভোন
নোনিভো খোতুন
60207 োীন আরভ
আব্দুর কুদ্দুি
মযোমেেো মফিভ
60208 োেভো োোন
মভো: ো োোন
োরভো োোন
60209 মভোোম্মদ মোরোেভোন খনরপো
আব্দুর োনভদ খনরপো
ভনতেো মফিভ
60210 মুখতোয আভদ
ভনযি উদদীন
পেজুন োন্নোত
60211 মুনতোনিয
আব্দুর খোমরে
তনভনো
60212 নো মুর আরভ যেোয
আব্দু োরোভ যেোয
যোনভো মফিভ
60213 মভোোম্মদ োনেভ ভজুভদোয
মভো: মদমরোেোয মোমন ভজুভদোয
মভোোম্মৎ ফোনু
60214 মভো: োইনের ইরোভ
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন মুন্সী
মভোিো: িনেনো খোতুন
60215 মভো: আখতোরুজ্জোভোন
মভো: োময পনেয
আনিেো মফিভ
60216 তোফোসুভ পোনযেো
মভো: আব্দুর নরর
মখোমদ ো মফিভ
60217 মভো: আফদু োময
সুরতোন আম্মদ োওরোদোয
নযন েো মফিভ
60218 তনযকুর ইরোভ
নোন্নু ভীনো
সূম িেোযো মফিভ
60219 মভো: যনফউর ইরোভ
এ.মে. এভ নুরুর ইরোভ
োভসুন নোোয
60220 মতৌনেয আমভদ
মভো: ওেোম দ আরী
োোনোযো মফিভ
60221 মভো: যোজু আমভদ
মভো: আনযনেয যভোন
মযোন পো খোতুন
60222 মভো: আনযপ মোমন
মভো: ওেোন উল্লো
খোমরদো আক্তোয
60223 আরী মোমন
মভো: আবুর মোমন নভন
যোমনোযো মফিভ
60224 ইভনতেো মভোোম্মদ তনৄ
মভো: মভো োোয আরী োওরোদোয
পোমতভো মফিভ
60225 মভোোম্মদ তোনন লুয যভোন
মভোোম্মদ যনভ উিীন
ম োযো মফিভ
60226 োচ্চু মোমন
আন ভনিন মভোল্লো
োম যো খোতুন
60227 তরূো ননো
যোধোনোথ ননো
ব্র মভোননী ননো
60228 মভো: নভযো মোমন
মভো: আরী আেফয োওরোদোয
মভোো: যওন আযো মফিভ
60229 মভোোঃ আনযনেয যভোন নোঈভ
মভো: আরোউনিন ভোসুভ
মভোো: খোনদ ো মফিভ
60230 ভোেসুদো আেতোয
মৃত: ভোনে োয যভোন
আমেো খোতুন
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01/05/1988
12/01/1989
25/06/1993
01/01/1988
10/12/1987
10/02/1986
03/09/1990
03/05/1989
05/01/1987
30/12/1987
13/04/1991
02/01/1987
06/01/1988
01/01/1993
25/11/1990
21/06/1988
25/03/1987
14/11/1990
18/09/1991
08/02/1986
21/09/1988
08/10/1991
11/12/1991
19/03/1989
01/01/1992
01/01/1991
27/12/1990
12/09/1987
02/04/1991
01/01/1991
01/11/1990
12/09/1991
11/10/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60231 মভো: আনতকুয যভোন

মভো: আবুর েোমভ
মদমরোেোযো মফিভ
60232 মভো: নোনরুর ে
মভো: নো মুর ে
মভোো: মতোহুরুন মনো
60233 খন্দেোয মভমদী োোন
খন্দেোয নপউনিন
সুনপেো মফিভ
60234 মভো: যোন ফ মভোড়র
মভো: আনতেোয যভোন
আক্তোযী মফিভ
60235 তোনবীয নোনপ
মভো: আফদুর ভোমরে
গুরনোোয
60236 মুক্তো খোতুন
মভো: েনফয ভীয
যনভো খোতুন
60237 মভো: মদমরোেোয মোমন ভজুভদোয মভো: আফদু োরোভ ভজুভদোয
আঞ্জুভোন আযো োরোভ
60238 নোনদেো নভতো
মভোোম্মদ আবুর েোরোভ যদোয
মভোোম্মৎ মভমরুন মনিো
60239 মভো: মতৌনদুর মনওেো
মভো: ো মনওেো োটওেোযী
োভসুন নোোয
60240 মভো: আব্দুর ভনতন
মভো; নোমদয ফে
মভোিো: খোমদ ো মফিভ
60241 মভৌসুভী সুরতোনো
মভো; ভননরুর ইরোভ
নো ভো মফিভ
60242 মভো: মোমর যোনো
মৃত : আ: রনতপ
োরভো মফিভ
60243 অন্তযো চোেভো
মৃত মিোরে নফোযী চোেভো
নননৄননেো চোেভো
60244 অিন দো
স্বিীে যনন ৎ কুভোয দো
যত্নো যোনী দো
60245 অিনম যোনত নিনৄযো
নোিযনফন্দু নিনৄযো
দেোরভনত নিনৄযো
60246 ন ননেো োযবীন
মভো: ভব্বত আরী
যোন েো খোতুন
60247 সুরতোন ভোমুদ
মভো: নূরুর আনভন
আেনরভো মফিভ
60248 মভো: মপযমদৌ আরভ
নভ োনুয যভোন
মপযমদৌী
60249 ন নোত মপযমদৌ
মভো: আফদুয মযজ্জোে
নূয নোোয মফিভ
60250 মভো: োইনের আনভন
মভো: নপকুর আনভন
োননো খোতুন
60251 মযোেোইেো সুরতোনো
ওফোমেদ উল্লো োমদে
োভীভো নোিনযন
60252 নুযোত আযো ইরোভ
মভো: নুরুর ইরোভ
নদরোযো মফিভ
60253 মভো: নোনদ ভঞাঁ
মভো: আব্দুয যনভ ভঞো
যোনদো মফিভ
60254 এ.এভ মতৌনপকুর আরভ
এ. এ. এভ ো আরভ
তো ী তোনীভ আরভ
60255 নফ ে ভনল্লে
তন ভনল্লে
নযনো ভনল্লে
60256 নূময ভোনযেোভ মম যোনত
মভো: আব্দুর ভোন্নোন
যওোন আক্তোয অনরনবেো
60257 মভো: যোন ফ খোন
আব্দুয যোজ্জোে খোন
মযনু নফনফ
60258 যনফন যেোয
সুবোল যেোয
নভতো যোনী যেোয
60259 মভোোঃ যোেোন ইরোভ
মৃত. মভোোঃ োভোর উনিন
োনো মফিভ
60260 মভোোঃ ভনউনিন
মভোোঃ ো আরভ
আনভরুন মনিো
60261 মুনন্ন মফিভ
নূয মভোোম্মদ োওরোদোয
েননূয মফিভ
60262 ভোনযেো সুরতোনো
মখ ভোসুদ আরী
গুরোন আযো
60263 যনী কুভোয
নফভর চন্দ্র যেোয
েো রী যোনী
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10/11/1988
30/06/1990
10/10/1988
25/12/1990
28/01/1991
15/09/1987
17/12/1991
02/03/1990
25/12/1989
01/10/1987
04/01/1988
01/01/1988
25/12/1989
05/04/1991
12/07/1990
23/06/1991
30/11/1988
01/03/1991
20/12/1987
31/12/1988
10/01/1994
14/07/1992
17/12/1988
04/08/1987
27/12/1989
13/11/1992
09/10/1992
09/02/1990
31/12/1991
11/05/1990
01/01/1991
28/10/1990
21/09/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60264 রো োো
60265 মভোোম্মদ ভনউনিন
60266 আোদুজ্জোভোন ন তু
60267 মভোোঃ যোমদুর ে
60268 ভোনযেো যভোন
60269 মভোিোোঃ তো মনোয মফিভ
60270 মভোোঃ োনদুর ইরোভ
60271 সুভোইেো খোতুন
60272 মভোোঃ োনদুয েনযভ
60273 মভোোঃ পনযদ উনিন ভোউদ
60274 তোননবয পেোর
60275 মভোোঃ ইেোনিয আযোপোত োনের
60276 ভঈনুিীন আর ভোমুন
60277 রো ভজুভদোয
60278 মভোোঃ আনতকুয যভোন
60279 আইনযন সুরতোনো
60280 মভোিোোঃ োভসুন নোোয
60281 ননতয যঞ্জন দো
60282 মভোোঃ োীন নভেো
60283 মভোোঃ ফোপ্পোযো
60284 মভোোঃ আরী োোন
60285 নফধোন যোভ ীর
60286 মভোোঃ তোনযকুর ইরোভ
60287 ননৄ যেোয
60288 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
60289 ইমভত ম যীন
60290 মভোোঃ ভোইদুর ইরোভ
60291 মভোোঃ োোফ উনিন
60292 উফোইদুয যভোন
60293 তনরভো ভোমুদ
60294 মভোোঃ আোন োফীফ
60295 ীদুর ইরোভ
60296 মমোেোযো মফিভ খুনে

নফনে োো
আযনত োো
মভোোম্মদ োরুনুয যনদ
মযৌনোযো মফিভ
মভোোঃ নুরুজ্জোভোন
েোনন পোমতভো
মভোোঃ আমখরুজ্জোভোন
মভোিোোঃ যোমফেো মফিভ
মভোোঃ ভন বুয যভোন
মফিভ রুনভ োোন
আব্দু মোফোোন
মযোমেেো মফিভ
োপয আমভদ
নো ননন আক্তোয
মভোোঃ ো োোন আরী
ম নভন
মভোোঃ পেজুর ইরোভ
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ মতোপোজ্জর মোমন
পনযদো খোতুন
ইউনু আরী
োমযো ফোনু
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
ভোমুদো োভোদ
নোনয আমভদ
নোনযন আক্তোয
প্রদী কুভোয ভজুভদোয
রীরো যোনী ভজুভদোয
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
মভোিোোঃ আনজুভোন আযো
মভোোঃ ফ লুয যভোন
মভোিোোঃ ম যোৎস্দো মফিভ
মভোোঃ োভসুর হুদো
মপযমদৌন হুদো
ধীমযন্দ্র চন্দ্র দো
মৃত. রনরতো যোনী দো
মভোোঃ আননচোয যভোন
মভোিোোঃ োমদোযো ফোনু
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
মভোিোোঃ ভননযো মফিভ (ডনর)
মভোোঃ আপ োর মোমন
মভোিোোঃ আমনোেোযো খোতুন
ফরযোভ ীর
স্বণ িো যোনী
মভোোঃ এনোমুর ে
মভোিোোঃ হুযো খোতুন
হৃনলমে যেোয
ভনরনো যেোয
মভোোঃ আব্দুর োনেভ
নপমযো ো খোতুন
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
নোযীন আক্তোয
মভোোঃ আব্দু োভোদ
োমেদো নফনফ
মৃত. আব্দুর োনরভ যদোয
মৃত. চোন্দনী খোতুন
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
মুনরভো মফিভ
মিোর ভোমুদ খোন
সুনপেো খোনভ
মভোোঃ আবু োপয নিীে
নভম খোমরদো োযবীন
েোওোয আরী
যোমফেো মফিভ
এ.মে োভিউনিন আমভদ
আনিেো খোতুন
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02/02/1992
01/01/1988
28/01/1988
22/10/1987
17/03/1989
01/07/1987
10/11/1991
30/06/1991
10/09/1988
02/02/1987
02/03/1987
04/11/1988
18/03/1987
15/12/1988
30/11/1987
17/07/1987
25/11/1990
05/04/1988
09/06/1991
31/01/1991
01/12/1990
25/11/1990
30/12/1987
01/01/1988
10/12/1992
25/12/1989
09/10/1991
25/04/1987
05/03/1990
31/10/1987
17/09/1988
05/06/1990
25/02/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60297 সুভন কৃষ্ণ োর
60298 আরীভো আক্তোয
60299 ম্পো ম োল
60300 মিীতভ কুভোয নফশ্বো
60301 মভোোঃ আব্দুর নরর
60302 মভোোঃ ইভযোন মোমন
60303 ওভয আরী
60304 মভোোঃ আনযপ মোমন
60305 আনযনের ইরোভ
60306 মভোোঃ আব্দুর োনরভ
60307 মভোোঃ মফনন য আভদ
60308 মভোোঃ এযোদ আরী ভন্ডর
60309 মভোোঃ মিোরোভ যব্বোনী
60310 মভোিোোঃ মযখো সুরতোনো
60311 মভোোঃ ো োোন আরী
60312 যোভকৃষ্ণ ম োল
60313 মভোোঃ েনপর উিীন
60314 োযভীনো আরভ
60315 মতৌনপে আন
60316 মভোোঃ আর আনভন
60317 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
60318 মভোোঃ োরুন-অয-যনদ
60319 সুপর কুভোয োর
60320 মভোোোঃ আনপো সুরতোনো
60321 মভোোঃ োইনের ইরোভ
60322 মভোোঃ লুৎপয যভোন
60323 মভোোঃ ভোদী োোন
60324 আবু েোউোয-ই-নূয
60325 মভোোঃ যোমদুজ্জোভোন
60326 নো ভো খোতুন
60327 টুটন কুভোয োর
60328 মভোোঃ আব্দুর আোদ নফশ্বো
60329 ভননেো সুরতোনো

সুবোল চন্দ্র োর
েভরো যোনী োর
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
োসুন্নোোয
অযনফন্দু ম োল
সুনচিো ম োল
মিোোর চন্দ্র নফশ্বো
দুরোরী যোনী নফশ্বো
মভোোঃ ভোবুর ে
জুমরখো খোতুন
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
মভোিোোঃ ভোম দো খোতুন
নফীন ভন্ডর
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ নফল্লোর মোমন
সুনপেো মফিভ
নযোজুর ইরোভ
ঝণ িো
মভোোঃ আব্দুর েোমদয যেোয
মভোোোঃ আমভনো খোতুন
মভোোঃ মিোরোভ যোব্বোনী
োনোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যনভ ভন্ডর
গুয নোোয মফিভ
মভোোঃ তনভয উনিন
মভোিোোঃ মযোমেেো খোতুন
মভোোঃ ভোযত আরী ম োেোদ িোয
মভোিোোঃ যোমরো মফিভ
আব্দু োত্তোয ভন্ডর
োোনোযো খোতুন
যোধোদ ম োল
স্মৃনত যোনী ম োল
মভোোঃ আব্দুয ভনতন
মভোিোোঃ োোনো আক্তোয
ো আরভ
মেোযো আরভ
মভোোঃ আব্দুর আন
মভোিোোঃ মযমফেো যোেোন
মভোোঃ নযেো উনিন
মদোরনো খোতুন
মৃত. মভো: মভো োমম্মর ে
যনভো মফিভ
মভোোঃ হুরুর ইরোভ
মভোিোোঃ মযভো মফিভ
োধন কুভোয োর
প্রনতভো যোনী োর
মভোোঃ োনফবুয যভোন
মভোোোঃ োম যো মফিভ
মভোোঃ আবু োননপ
োমযো খোতুন
মভোোঃ ইভোভ মোমন
োভছুন্নোোয
মভোোঃ মভোখনরছুয যভোন
মুনরভো োযবীন
এ এ এভ নূরুল্লো
শেদো োনো খোতুন
মৃত. নরেোেত আরী
মভোিোোঃ মযভো খোতুন
মভোোঃ ভোমরে নফশ্বো
মনরভো মফিভ
ননতোই চন্দ্র োর
নভীতো যোণী োর
মৃত. আফদুর ভন দ নফশ্বো
মভোিোোঃ নূযো োন মফিভ
মভোোযপ মোমন
আভো মফিভ
Page 313 of 467

05/07/1990
01/03/1988
21/09/1988
01/01/1988
01/01/1992
05/11/1990
1০/11/0991
10/12/1987
06/06/1991
01/12/1990
01/01/1992
22/11/1993
30/12/1991
18/06/1992
03/11/1987
08/07/1991
01/01/1991
26/12/1988
30/01/1993
25/02/1990
25/01/1988
09/05/1992
22/04/1991
17/04/1989
20/08/1990
15/02/1988
01/01/1990
07/06/1988
01/01/1988
25/11/1991
03/04/1987
28/12/1989
29/06/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60330

োনেয মোোইন

60331 মভোোঃ আব্দুল্লো-আর-আনভন
60332 োন খোনভ
60333 মভোোঃ আবু োঈদ
60334 যোমদুর েনফয
60335 গুনীভে চোেভো
60336 মযোভোনো আপমযো
60337 এ,নফ,এভ েোউিোয আমভদ
60338 মভোোঃ আবু িোমরে
60339 মভোোঃ ফদরুর আরভ
60340 ধীয কুভোয মুস্তোপী
60341 মভোোঃ নো মুর োোন
60342 দনফয উনিন
60343 আনযনেজ্জভোন
60344 শ্রী সু ন কুভোয
60345 মভোোঃ মনরভ ময ো
60346 মভোোঃ মভৌনন আমভ
60347 মভোোঃ নভরন মখ
60348 মভোোঃ যভোতুল্লো
60349 পেোর আমভদ
60350 মভোোঃ নযেোদ মোমন ভইেো
60351 মভোোঃ োোনুজ্জোভোন
60352 মভোোঃ এনোমুর ে
60353 মভোোঃ যোমর ইরোভ
60354 মভোোঃ আরভিীয মোমন
60355 মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
60356 মভোোঃ তিনরভ উনিন জুমের
60357 মভোিোোঃ ম নভন আক্তোয
60358 ইভযোন ভোমুদ
60359

েন্ত যঞ্জন নফ েনৄযী

60360 রো চন্দ্র েভিেোয
60361 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
60362 মভোোঃ সু ন ভোমুদ

ভভতো উনিন
োমরো মফিভ
মভোোঃ ভোবুবুয যভোন
িোমযো খোতুন
মভোোঃ োই খোন
নউরী খোনভ
মভোোঃ ইেোকুফ মোমন
মভোিো: োম যো খোতুন
মিোরোভ মভোস্তপো
মযমফেো খোতুন
ফনচন্দ্র চোেভো
সুনীনত ফোরো চোেভো
নূরুর ইরোভ
োীন আক্তোয
েনপর ঊনিন আমভদ
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ফ রোয যভোন
মভোিোোঃ িোভছুন নোোয
মভোোঃ নরুর ে
োমেদো মফিভ
েোনোইরোর মুস্তোপী
মোবো যোনী মুস্তোপী
মভোোঃ নযেোজুর ইরোভ
মভোিো নো মুন মনোয
আফদুর রনতপ
ভোনফেো মফিভ
ইোোে আরী
ভোন নি ো মফিভ
সুময ম োেোিিোয
সুনচিো যোনী
মভোোঃ ময োউর েনযভ
রুভোরী মফিভ
মৃত. আব্দুয যোজ্জোে মভোল্লো
নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
মভোিোোঃ নভনো মফিভ
মভোোঃ মভোোতোফ আরী
মভোোোঃ যনভো খোতুন
মভোোঃ পোরুকুর ইরোভ প্রধোন
মযোেোনো মফিভ
আব্দুয যনেফ ভইেো
োনপেো মফিভ
মভোোঃ নভ উনিন মভোড়র
োন যো মফিভ
মৃত. িোমফয আরী
মভোিোোঃ আনিেো মফিভ
মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
যোনদো ইরোভ
মৃত. মভোোঃ নপকুর ইরোভ
মৃত. সুনপেো মফিভ
মভোোঃ োো োোন আরী
ননলুপো খোতুন
মভোোঃ োন্নোন নভেো
মভোিোোঃ আনিেো মফিভ
মভোোঃ োমফদ আরী
মভোিোোঃ মেোননুয মফিভ
মতো োমম্মর মোমন
নো ভো সুরতোনো
সুযঞ্জন নফ েনৄযী
োধনো নফ েনৄযী
নফীন চন্দ্র েভিেোয
প্রবো যোনী েভিেোয
এ,এভ আব্দুর খোমরে
মভোিোোঃ ভোমুদো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োরোভ
নভম আনভনো খোতুন
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20/02/1988
01/01/1988
02/03/1990
20/10/1990
21/12/1989
14/04/1989
07/05/1987
08/12/1989
31/12/1987
01/05/1991
19/10/1989
16/07/1991
02/06/1989
22/07/1989
27/11/1989
01/01/1989
23/11/1988
15/09/1992
25/10/1987
20/06/1990
05/01/1988
12/04/1989
25/07/1989
18/04/1990
11/11/1988
01/01/1985
15/12/1991
18/11/1988
31/12/1989
22/11/1988
20/11/1989
27/02/1990
10/06/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60363 নযোজুর ইরোভ
60364 মুন্সী মভোোঃ ভনভনুয যভোন
60365 মভোোঃ মোমর যোনো
60366 মভোোঃ নূয মোমন
60367 মভোতোনিভ নফল্লো
60368 সুব্রত োো
60369 মভোোঃ যনফউর ইরোভ মভোল্লো
60370 মভোোঃ ভোবুদ আেন্দ
60371 নফপ্লফ যোে
60372 মভোোোঃ মনরভ উিীন
60373 সুভন ম োল
60374 মভোোঃ ইউসুপ
60375 মভোোম্মদ নফল্লোর মোমন
60376 শফোখী বট্রোচোর্য্ি
60377 মভোোঃ ভঞ্জুরুর েনযভ
60378 মভোোঃ মভমদী োোন জুমের
60379 এনোমুর ে
60380 মভোোঃ ম োফোমেয মোমন খোন
60381 মভোঃ এভযোন োোন
60382 ীভো যোনী মদ
60383

হুরুর ইরোভ

60384 মভোোঃ যীনের ইরোভ
60385 যোনেবুর োোন যীপ
60386 মভোোঃ ভোবুফ আরভ খোন
60387 োনদসুয যভোন
60388 নপ্রন্স নফশ্বো
60389 খোইরুন মনো তুনর
60390 মভোোঃ মুকুর আমম্মদ
60391 মভোোঃ রনতনেয যভোন
60392 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
60393 োীভ-আর-ভোমুন
60394 আনপেো আপোনো
60395

োনদুর ইরোভ োনদ

মভোোঃ নুরুজ্জোভোন
োময োোন
মুন্সী মভোোঃ ভন ফয যভোন
মভোিোোঃ ভভতো যভোন
মভোোঃ ফোদো নভেো
মভোিোোঃ োোযফোনু মফিভ
মভোোঃ আম্বোয আরী
নূয মনরভো
ভনতউয যভোন
আমরেো মফিভ
সুধীয োো
রক্ষী যোনী নোো
মভোোঃ আনযপ মভোল্লো
আনভনো মফিভ
মৃত. আপো উনিন আেন্দ
মভোিোোঃ মভৌলুদো খোতুন
সুননর যোে
চঞ্চরো যোে
মভোোঃ তনযকুর ইরোভ
মভোোোঃ চোমভরী মফিভ
যরোর ম োল
অিনো ম োল
মভোোঃ আব্বোি উিীন
পোমতভো মফিভ
মভোোম্মদ ো োোন নভেো
মভোোম্মৎ নেোযো মফিভ
যনন ত বট্রোচোর্য্ি
োন্তনো বট্রোচোর্য্ি
মভোোঃ আবু ইউসুপ খোন
েোভরুন্নোোয
মভোোঃ নোনয উনিন
ভন নি ো মফিভ
মভোোঃ োরোভ
নো ভো
মভোোঃ োনফবুয যভোন খোন
মভোিোোঃ ভতুি ো মফিভ
মভোোঃ মতৌনদ আরী
নোযিীি মফিভ
নোযোেন চন্দ্র মদ
দীনি মদ
দোউদ মোমন
সুনপেো খোতুন
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
নভম আমেো ইরোভ
মভোোঃ আবুর োমভ
মযোমেেো মফিভ
আব্দুয যনদ খোন
খোেরুমন্নিো
আবুর েোরোভ মুন্সী
োননো মফিভ
ভননন্দ্র নফশ্বো
বুরবুরী যোণী
মভোোঃ আবু খোমেয ভইেো
মভোনরভো খোতুন
মভোোঃ আব্দু োভোদ
নফউটি মফিভ
আরী আেফয
ভোমরেো মফিভ
যইশুনিন
মভোোোঃ োইযন মফিভ
আব্দুর আন
যোমদো মফিভ
মভোোঃ আপ র নভেো
আভো আক্তোয
মভোোঃ লুৎপয যভোন
িোমযো মফিভ
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01/06/1989
23/11/1989
21/10/1988
08/08/1987
01/01/1992
02/01/1991
20/08/1988
28/06/1987
27/05/1994
04/01/1987
13/01/1989
31/01/1988
12/12/1989
13/06/1990
25/02/1991
10/06/1989
01/01/1992
30/12/1992
05/06/1987
01/06/1991
01/01/1990
26/12/1989
05/08/1989
01/01/1991
01/03/1990
08/01/1989
10/08/1989
16/09/1988
10/10/1987
15/01/1990
12/05/1988
01/01/1992
12/03/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60396 আমভনো ভোয োন
60397 মভোোঃ পোরুে মোোইন
60398 যীপ নপউর আ ভ
60399 মভোিোোঃ ভোনে ো োযবীন
60400 মভোোঃ ভোইন উনিন োআদ
60401 মোোি চন্দ্র দো
60402 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
60403 ভোরুপো মপযমদৌন
60404 মুমপেো ইেপোৎ নন
60405 মভোিোোঃ পনযদো আক্তোয
60406 মভোোঃ ভোবুবুর ে
60407 ফোন্তী যেোয
60408 মভোোঃ নভনো উিীন
60409 পোনভদো মতু
60410 মভোোঃ ভোবুবুয যভোন
60411 মভোোঃ আোন োফীফ োমেভ
60412 মভোোঃ নোনদ মোমন
60413 এপ.এভ.মমোফোমেয ে
60414 নওফো নোিনযন
60415 মভোোঃ মতোো োোন মোমর
60416 দুরোর কুভোয
60417 মভোোঃ ন োদুর ইরোভ
60418 োনেরো আক্তোয
60419 ভোনেজুয যভোন
60420 মভোোঃ যোনেবুর োোন
60421 মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
60422 পোমতভো োযনভন
60423 আর-নেযেোন
60424 মভোোঃ ীভ উনিন
60425 োনফনো মফিভ
60426 রোইরোতুন নূয
60427 সুোন্ত োো
60428 মভোোম্মদ ননিকুয যভোন

মভোোম্মদ ো আরভ
োমভদো আরভ
মভোোঃ আবুর মোোইন
োমনো মফিভ
যীপ আব্দু োরোভ
যীপ মযোমেেো োরোভ
মভোোঃ ইেোনিন আরী
মভোিোোঃ োোনো মফিভ
মভোোঃ ভনউনিন োরুন
েননুয মফিভ
ংেয চন্দ্র দো
নভনর যোনী দো
মভোোঃ আব্দুর ভন দ োওরোদোয
মফিভ মযোমেেো
মভোোঃ মভো োপপয মোমন
মপযমদৌন মফিভ
মৃত. রুহুর আভীন যেোয
মযমনো যেোয
মভোোঃ োইেোদোয যভোন
মভোিোোঃ ভনযেভ মনিো
মভো োমম্মর ে
যোনফেো মফিভ
সুনীর যেোয
মমোিভোেো যেোয
মভোোঃ আনমিয আরী
মফদো মফিভ
মভোোঃ ন ন্নো
পনযদো ন ন্নো
মভোোঃ োইনের ইরোভ
সুনপেো োযবীন
মভোোঃ আব্দুর োই নভেো
মভোিোোঃ মনরনো
মভোোঃ োভোর মোমন
নোযনি মফিভ
এপ.এভ. নূরুর ে
োভসুন্নোোয ে
আোন োফীফ
আেনরভো খোতুন
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
পোমতভো মফিভ
েভর কুভোয ম োল
ননন িভো যোনী ম োল
মভোোঃ মুনভনুর ইরোভ
েোভরুন মনিো
মভোোঃ আব্দুর ভোমরে
োভীভো আক্তোয
নূরুর ইরোভ
ভনল্লেো
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
ননঞ্জযো মফিভ
মভোোঃ ইনি নভেো
ভনযেমভয মনিো
মভোোঃ ো আরভ ভইূঁ েো
নযীন আরভ
আেযোভ মভোল্যো
মযনু মফিভ
আফদুর িনেয
আনম্বেো মফিভ
োভসু নভেো
আেোতুন মনিো
োোবুনিন ভুইঁেো
মৃত সুযোইেো মফিভ
খমিন্দ্রনোথ োো
নভনতী যোনী
মভোোঃ োপয আরী
কুরসুভ মফিভ
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03/03/1987
15/12/1989
14/12/1990
03/12/1988
16/04/1990
31/12/1987
15/06/1987
14/07/1989
05/11/1989
21/06/1989
20/02/1990
05/01/1991
10/12/1988
23/01/1988
08/12/1991
05/05/1988
31/12/1989
04/10/1991
14/01/1987
10/12/1987
15/03/1989
02/09/1991
12/04/1987
29/06/1987
01/10/1987
05/10/1987
15/10/1990
28/10/1987
02/01/1988
05/02/1990
30/04/1989
04/09/1989
09/06/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60429 ম োনন আযো োযবীন
60430 মভোোঃ োনদুর ইরোভ
60431 ননো চক্রফত্তী
60432 মভোোঃ মফরোমেত মোমন
60433 আবু োন্নোন
60434 রুনফনো আক্তোয
60435

ীভ উিীন মচৌদৄযী

60436 মভোোঃ মোমর যোনো
60437 োিোভ মোমন
60438 মভোোঃ ভোশুে আরভ
60439 নেন কুভোয যোে
60440 মদওেোন মভোোঃ ইভোইর মোমন
60441 োযভীন সুরতোনো
60442 মভোোঃ আব্দু িোভোদ
60443 মভোোঃ জুমের যোনো
60444 মভোোঃ আনভরুর ইরোভ
60445 মভোোোঃ তোনযপ আেোইদ
60446 ো মভোোঃ ভোমুদুর োোন
60447 মভোোঃ মখোযমদ আরভ
60448 আনফদো সুরতোনো
60449 মভোোঃ োনপউর ইরোভ
60450 মভোোঃ নোনভ
60451 েোভরুন্নোোয মেেো
60452 মভোযমদ আরভ
60453 মভোোঃ ভনতউয যভোন
60454 নফজ্ঞোন যঞ্জন নেদোয
60455 এভদোদুর ে
60456 মভোোঃ নেন নেদোয
60457 মভোোঃ রুহুর আনভন
60458 মভোোঃ যোনেফ োোন যোনো
60459 এ.নফ.এভ মিোরোভ োযওেোয
60460 মভোোোঃ োজ্জোদ আরী
60461 মভোোোঃ েোভরুর ইরোভ

মৃত মভোোঃ হুরুর ইরোভ
ভোমুদো খোতুন
মভোোঃ আবুর মোোইন
হুযো মফিভ
সুমফোধ কুভোয চক্রফত্তী
োধনো চক্রফত্তী
মভোোঃ োোফ উনিন
োযবীন োোনোযো মফিভ
আবু োভত আরী
োনরভো আক্তোয
নোনিয উনিন
ভোনে ো মফিভ
ভনউনিন মচৌদৄযী
যোনদো মচৌদৄযী
মভোোঃ আভ োদ মোমন
মভোোোঃ মযোওনোযো মফিভ
োরোর উনিন
এমভরী
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
ন নুেোযো
প্রোন্ত কুভোয যোে
েল্পনো যোনী যোে
মদওেোন মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
মভোোম্মৎ মনরনো মফিভ
মভোোঃ মোমন নভেো
যোমফেো আক্তোয
িোনরে নভেো
েনফ নফনফ
মভোোঃ মভো োমম্মর হ্ে ভন্ডর
মভোিোোঃ আক্তোরুমন্নিো
মভোোঃ মভোতোমরফ মোমন
মভোিোোঃ চোেনো মফিভ
মভোোোঃ মভোপোজ্জর ে
মভোোোঃ নো নযন আখতোয
মভোোঃ আভীয খরু
ননযনো আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর রনতপ
িোমযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ফোযী
ভোনে ো মফিভ
মভোোঃ ভীন আরী
মভোিোোঃ সুযোইেো ইেোনভন
মভোোঃ আবু ফেয
োমভনো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর েোমদয
মভোিোোঃ েনফ মফিভ
মৃতোঃ আব্দুর খোমরে
মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ োরোরউনিন
যোন েো সুরতোনো
ফীমযন্দ্রনোথ নেদোয
সুমরখো নেদোয
প লুর ে
ভন তো আক্তোয
আব্দুর আরীভ নেদোয
সুনপেো নেদোয
মভোোঃ োরোর উনিন
যওন আযো
আব্দুর রনতপ োওরোদোয
নেরফরু মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
োমনো মফিভ
মভোোোঃ শেদ আরী
োেভো আরী
মভোোোঃ আব্দুর োই
যনভো মফিভ
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01/01/1989
13/04/1991
10/03/1991
30/07/1987
03/02/1987
15/10/1990
02/01/1988
23/08/1987
15/01/1992
05/01/1990
18/10/1987
16/01/1990
31/10/1987
03/05/1987
25/05/1989
01/03/1991
20/12/1991
31/01/1987
31/12/1989
30/06/1991
01/01/1990
28/01/1991
10/10/1991
05/05/1987
01/06/1988
10/05/1991
11/01/1989
31/12/1988
03/05/1988
15/03/1988
11/12/1988
09/08/1990
01/11/1992

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60462 মিোটন ভজুভদোয
60463 মভোোঃ মিোরোনেয যভোন
60464 মভোোঃ ভোইদুর ইরোভ
60465 অননমভল দোগুি
60466 ইভযোন মোোইন
60467 শ্যোভরী
60468 নভটুর দো
60469 মভোোঃ আনযনেয যভোন
60470 মভোোঃ যোনদুর ে
60471 মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
60472 নূরুর আরভ োভীভ
60473 মভোোঃ আনযপ মোমন
60474 মুোম্মদ মভোেতোনদয নফল্লো
60475 মভোোঃ আর-আনভন
60476 ভন বুয যভোন
60477 মভোোঃ োনফয মোমন
60478 মভোোঃ ইনরেো
60479 এ,এভ,োনবুর ে
60480 মভোোঃ আবু যোেোন
60481 মুোোঃ নপউর আরভ
60482 ভোবুফো মুতোযী
60483 মভোোঃ ইভন আরী
60484 মভোোঃ মতোপোমজ্জর মোমন
60485 ভওদুদ আমভদ
60486 মভোোঃ নপউর ইরোভ
60487 মপৌন েো যভোন
60488 মভোোঃ মভোপোজ্জর মোমন সুভন
60489 নযেোজুর ইরোভ
60490 উমম্ম পোমতভো নিীেো
60491 মভোোঃ েোনভনূয ইরোভ
60492 খোনদ ো ইরোভ
60493 মভোোোঃ োনযেোয োভোন
60494 মভোোঃ আরোউনিন

ঊলো যঞ্জন ভজুভদোয
অনৄর ভজুভদোয
মভোোঃ এখরোছুয যভোন
েোভরুন নোোয
মভোোঃ নন য মোমন
মভোিোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
আশুমতোল দোগুি
যীনো দোগুি
োো োন আরী
খোেরুন নোোয
নফষ্ণুদ
ম যোস্দো যোনী
ফনঙ্কভ চন্দ্র দো
দীনি যোনী দো
মভোোঃ প লুয যভোন
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োই
যোন েো আক্তোয খোতুন
মভোোঃ মোনোর মখ
মভোিোোঃ যনভো খোতুন
আব্দুর আন ো যো
নূযন্নোোয
মভোোঃ খনরলুয যভোন
মভোিোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
মুোম্মোদ আরোউিীন তোলুেদোয
নুরুন নোোয
মভোোঃ মভোেোযভ মোমন
রুনেো মফিভ
আ িয আরী
নভনোযো
মভোোঃ ভোত্তোয মোমন
যোমফেো মফিভ
আফদুর েোমদয
োোনোযো মফিভ
আন জুর ে নযন
সুরতোনো আন
মভোোঃ আব্দু িোত্তোয আেন্দ
মভোিোোঃ আঙ্গুযী খোতুন
মৃতোঃ মভোোঃ আবুর োমভ
তোমযো মফিভ
মভোস্তপো েোভোর
নো ভো সুরতোনো
মিোরোভ মভোোম্মোদ
নখনো মফিভ
মভোোঃ রুস্তভ আরী খোন
যওন আযো মফিভ
মভোোঃ ওফোেদুল্লো
নদনোযো মফিভ
মভোমরভ উিীন মভোল্লো
খোনদ ো মফিভ
েো ী মিোরোভ যভোন
নফরনে আপমযো ো
মভোোঃ মভোোযপ মোমন
মভোিোোঃ মপোেোযো মফিভ
মভোোযযপ মোোইন
োমরো মফিভ
আবু ফক্কয নিীে
ভনঞ্জর আযো মযো ী
মভোোঃ ওেোত আরী
আনভনো খোতুন
মভোোঃ আবুর মোমন
ম নভন মফিভ
মভোোোঃ আব্দুর রনতপ
মভোোোঃ োমফযো মফিভ
মৃতোঃ যনপকুর ইরোভ
আেযো মফিভ
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01/01/1989
08/01/1987
30/10/1989
05/10/1990
05/01/1988
26/08/1988
15/02/1988
10/09/1990
01/01/1988
21/10/1988
31/12/1990
30/05/1989
15/02/1988
20/01/1991
25/01/1989
10/02/1987
15/05/1987
05/04/1990
15/08/1988
01/02/1991
05/07/1988
25/11/1988
12/08/1987
21/01/1988
05/02/1990
03/01/1991
21/06/1989
01/02/1989
17/10/1989
20/04/1989
28/11/1992
01/06/1989
12/05/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60495 োনের আমভদ
60496 মভোোঃ োরোউিীন আমভদ
60497 মভোোঃ আোন োফীফ
60498 রুনফ খোতুন
60499 অননে মচৌদৄযী
60500 যোমর দো
60501 রুভোনো ইেোনভন
60502 যোনো মুৎসুিী
60503

োনদুর ফোোয

60504  ীফ ফড়ুেো
60505 মভোোম্মদ আরী যেোয
60506 মভোোোঃ েোনযভো খোতুন
60507 মভোোঃ আযোদ মোমন
60508 মভোোঃ ভোেছুদুর ে
60509 মভোোঃ আর-ভোমুন
60510 নভরন চন্দ্র দো
60511 মভোোঃ োইদুজ্জোভোন
60512 আেতোযো ফোনু
60513 মভোোঃ আর ইভযোন
60514 মভোিোোঃ োন্নোতুর মপযদোউ
60515 এ,এভ,ন েোউর ে
60516 ঈোন মদফ
60517 মুোোঃ ফদরুমিো ো
60518 যোজু মদওেোন ী
60519 মভোোঃ তনযকুর ইরোভ
60520 তোন ীফ মোমন
60521 ভোরুপ মভোল্লো
60522 নদদোরুর আরভ
60523 অ ে তযপদোয
60524 মভোিোোঃ ভোম দো খোতুন
60525 মভোোঃ মোমর ইভনতেো
60526 মভোোঃ খোেরুর ফোোয
60527 মভোোঃ ভোনেজুয যভোন

মভোোঃ পমে উনিন মভোল্লো
এভটি.যওনোযো নফনফ
মভোোঃ শতমুয আরী
মভোোোঃ োনদো খোতুন
মভোোঃ আবু তোমরফ
মভোিোোঃ যোমদো মফিভ
মভোোঃ যীনেজ্জোভোন
োমরো মফিভ
যতন মচৌদৄযী
অঞ্জনো মচৌদৄযী
নফভর দো
ফোনো দো
নযনেজ্জোভোন
োমরো মফিভ
ভমনো মুৎসুিী
আরনো মুৎসুিী
আবু োপয
োমরো খোতুন
ভমনোযঞ্জন ফড়ুেো
শ্যোভরী ফড়ুেো
মভোোঃ ব্দয আরী যেোয
যংভোরো মনিো
মভোোঃ আবু ফোক্কোয ননিে
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আন জুর ে
মখোমদ ো মফিভ
মভোোঃ যোমদুর ে
মভোিোোঃ ভোেছুদো মফিভ
মভোোঃ নওময আরী িো ী
ভভতো মফিভ
মৃত যমিোনফন্দ দো
যোনী ফোরো দো
মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
মভোোোঃ োনফনো খোতুন
মভোোঃ আনভনুর ে
মভোিোোঃ মপযমিৌন আযো
মভোোঃ আব্দুয যভোন
মভোোোঃ মুনরভো খোতুন
মভোোঃ ভনন আরী
মভোিোোঃ ভভতো মফিভ
মভোোঃ মভোমরভ উনিন যেোয
গুরোনআযো মফিভ
মৃদুর মদফ
যোখী মদফ
মুোম্মদ আফদুল্লো
নভনোযো
তন মদওেোন ী
অঞ্জু মদওেোন ী
মভোোঃ আব্দুর ব্বোয নফশ্বো
ভভতো মফিভ
এ,এভ, ওেত আরী
মচভন আযো মফিভ
আফদুর আউেোর মভোল্লো
ভনযেভ আক্তোয
আফদুর ভোন্নোন
আমরেো মফিভ
অতুর কৃষ্ণ তযপদোয
বিফনত তযপদোয
মভোোঃ মভো োমম্মর ে যেোয
মভোিোোঃ নখনো মফিভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
োভসুন নোোয
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
নোনদযো আক্তোয
মভোোঃ খনরলুয যভোন
ভোমুদো আক্তোয
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03/01/1988
19/03/1991
05/02/1992
26/09/1988
07/08/1987
08/12/1989
11/12/1989
15/08/1987
06/11/1992
25/10/1989
03/06/1987
18/11/1988
01/11/1989
27/10/1991
04/12/1987
05/05/1990
20/10/1987
05/11/1986
25/09/1988
01/01/1990
26/03/1987
20/11/1987
04/01/1987
19/01/1988
02/02/1987
26/10/1989
05/05/1987
01/04/1986
21/06/1987
03/12/1992
21/01/1991
21/10/1988
21/10/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60528 ইপপোত আযো উনভি

মভোোঃ ন রুর ইরোভ
োরভো মফিভ
60529 নঝন্টু দো
যনন ৎ দো
নফরোন দো
60530 মভোোঃ োনেবুর ইরোভ চোেরোদোয মভোোঃ ন রুর ইরোভ চোেরোদোয
আনজুভোন আযো
60531 উমম্ম োনফফো
মভোোঃ নদুল্লো োটওেোযী
ভোননুয আক্তোয
60532 মভোোম্মৎ েোভরুন নোোয
এ.এভ.নুরুর েোইয়ুভ মচৌদৄযী
মযোমেেো মফিভ
60533 আফদুর ভোন্নোন
মভোোঃ আরেোি উনিন ভইেো
োভছুন্নোোয
60534 ফোপ্পো মদ
নযভর মদ
সুপ্রীনত মদ
60535 আনন্দ কুভোয যেোয
যতন যেোয
মোোিী যোনী
60536 মভোোঃ যওন আরভ
মভোোঃ ইোে আরী
মভোিোোঃ মযনু খোতুন
60537 শভিী চোেভো
প্রমভোমত চোেভো
োনন্তযোনী চোেভো
60538 নদরোযো আপমযো
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
নুরুন নোোয
60539 মভোোঃ নূরুজ্জোভোন
মভোোঃ োনপজুর ইরোভ
মভোোোঃ তোনরভো মফিভ
60540 নতরে বট্টোচোর্য্ি
নযদ বট্টোচোর্য্ি
িীতো বট্টোচোর্য্ি
60541 মভোোঃ োীন
মভোোঃ মনরভ খোন
মভোোোঃ োনদো
60542 মভোোঃ আব্দুয যউপ
মভোোঃ আবু োভো
সুনপেো মফিভ
60543 মোননেো োযনদ নযনন
মভোোঃ যনপকুর কুদ্দু
গুরনোোয মফিভ
60544 োযনভন মফিভ
মভোোঃ োোদোৎ আরী
আমনোেোযো মফিভ
60545 মভোোঃ োভসুয যভোন
মভোোঃ মদরওেোয মোমন
মভোিোোঃ িোমরো মফিভ
60546 েল্যোন কুভোয যোে
সুবোল চন্দ্র যোে
ননমযোদো যোনী যোে
60547 মভোোঃ ন রুর ইরোভ
নুরুর আরভ
মেোযো মফিভ
60548 পোমতভো োভোন
মভোোঃ ফনদউজ্জোভোন
আমভনো মফিভ
60549 নফনদত মচৌদৄযী
নফমফেোনন্দ মচৌদৄযী
নূনৄয মচৌদৄযী
60550 যনপকুয ময ো আভদ
মভোোম্মদ আফদুর োই
োনরভো আক্তোয খোতুন
60551 মভোোঃ মভোতোমরফ মোমন
মভোোঃ নুয মোমন মখ
নফরনে মফিভ
60552 মভোোঃ ভোমুন নভেো
আব্দুর ব্বোয
োযবীন আক্তোয
60553 মভোোঃ মপযদোউ োোন
মভোোঃ আননছুয যভোন
যোনভো
60554 মভোোঃ মভোপোমচ্ছর ে
মভোোঃ মফোযোন উিীন
আমেো খোতুন
60555 উমম্ম আেভোন েোভী
এভ. মভোস্তপো েোভোর
আমেো আক্তোয মচৌদৄযী
60556 মভমদী মভোোম্মদ রো
মভোোঃ মভোতোোয মোমন
আপমযো ো মফিভ
60557 মভোোঃ মযোে-নুজ্জোভোন
মভোোঃ ভোম দুয যভোন
যোমফেো খোতুন
60558 নো মুর োোন
এভ. এ ভোন্নোন
নো ভো ভোন্নোন
60559 নর ো আক্তোয
অবুর ফোোয মভোল্লো
আমরেো আক্তোয
60560 মভোোঃ আবু সুনপেোন
মৃত. মভোোঃ নপউল্লো
োম দো মফিভ
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01/11/1990
22/10/1989
10/10/1989
01/06/1990
05/02/1993
21/08/1987
20/10/1987
25/12/1988
28/10/1990
05/06/1989
11/01/1989
02/01/1990
15/11/1988
18/11/1989
17/01/1992
12/02/1989
16/10/1989
18/11/1989
15/11/1988
01/01/1991
04/03/1988
10/10/1989
01/01/1988
20/02/1993
10/09/1991
25/12/1992
10/02/1988
18/12/1992
07/06/1992
20/10/1988
01/10/1991
20/06/1988
01/02/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60561 মভোোঃ তোনযনের ইরোভ
60562 মভোোঃ ইভযোন মোমন
60563 মভোোঃ যোনেফ
60564 ননলুপোয ইেোনভন
60565 তোইমেফো নফনমত োীন
60566 োযনভন আেতোয
60567 মভোোঃ ইভোভ মোমন
60568 নৄতুর নফশ্বো
60569 মভোোঃ মভমদী োোন
60570 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
60571 রুনফ আক্তোয
60572 মভোিোোঃ যভনন
60573 ন . এভ. যোনেফ
60574 শ্রোফণী যেোয
60575 ন েো উনিন আভদ
60576 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
60577 মভোোঃ আবু োেীদ
60578 মভোোঃ যোেোনুর আোন
60579 মুোম্মদ মোমেফ আর োইপ
60580 মভোোঃ ময ওেোনুর ইরোভ যনন
60581 আতোউয যভোন উজ্জ্বর
60582 ফোরুর ইরোভ
60583 মভোোঃ োনভউর আখতোয
60584 শুবোন যেোয
60585 মভোোঃ আোঃ মভোনভন
60586 ভননরুর ইরোভ
60587 োনো আক্তোয
60588 মভোোঃ মুক্তোরুর ইরোভ
60589 মভোোঃ োিয আরী খোন
60590 মভোোঃ োনদ োোন
60591 মভোোঃ োনদুর োোন
60592 মভোোঃ যোমর মোমন
60593 ভোঝোরুর ইরোভ

মভোোঃ োইনের ইরোভ
ন নেয োোন
মভোোঃ মভোফোযে মৃধো
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ প মর এরোী
োোনোযো মফিভ
নভ োনুয যভোন
মভোমিদো মফিভ
আবু মতোেোবুয যভোন
উমম্ম োীনো
নযপ মোমন
নোনিভো মফিভ
মভোোঃ তনভ উিীন
মযোেোনো
অনোথ নফশ্বো
েল্পনো নফশ্বো
মভোোঃ অন েোয যভোন
আমরেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুি িোরোভ
ভোমুদো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
আনম্বেো মফিভ
মভোোঃ োোদোৎ মোমন
োনদো মফিভ
আব্দুর িনেয
যোমফেো মফিভ
মৃত নভরন যেোয
মুনক্ত যেোয
নফী মনওেো
ননলুপো মফিভ
মভোোঃ ওফোেদুয যভোন
মখোযমদো মফিভ
মভোোঃ আবু োময ভোনঝ
পনযদো মফিভ
মভোোঃ মভোেছুদোয যভোন
মভোিোোঃ মযমনো আক্তোয
োইনেিীন আখতোয
েোভরুন নোোয
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
নভম যনভো ইরোভ
মভোোম্মদ ভন বুয যভোন
ননলুপো খোতুন
আব্দুর িনেয িো ী
আেো খোনভ
মভোোঃ নো মুর আখতোয
োযনভন মফিভ
সুমফোধ চন্দ্র যেোয
মযণু ফোরো যেোয
মভোোঃ নইমুনিন মখ
মভোিোোঃ োভসুন্নোোয মফিভ
মিপোত আরী
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ োোবুনিন োওরোদোয
মভোোোঃ োরভো মফিভ
মভোোঃ আবু ফেয
মভনযনো মফিভ
মৃত- আব্দুয যনভ খোন
মভোিোোঃ োমরো খোতুন
মভোোঃ মফল্লোর প্রোভোননে
মভোিোোঃ ভন যন মফিভ
মভোোঃ চোন নভেো
যওন আযো
আোঃ যোজ্জোে মচৌনেদোয
মভোোোঃ ভোমুদো মফিভ
আবুর হুিোইন
িোনফেো খোতুন
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25/01/1992
04/06/1987
29/08/1991
15/04/1990
01/01/1990
17/03/1989
15/08/1990
05/08/1989
01/02/1989
19/09/1991
01/08/1989
22/10/1988
01/10/1993
16/08/1988
10/10/1987
05/07/1991
02/03/1990
01/09/1989
20/03/1992
20/10/1988
05/12/1990
22/01/1989
23/01/1989
15/07/1987
30/11/1988
01/02/1990
06/08/1989
01/12/1990
15/06/1990
29/09/1993
02/02/1990
12/07/1989
12/07/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60594

নরুর ইরোভ

60595 ভোমুদ োোন
60596 এ, এভ, নভনো েোনদয
60597 ভননযো ইেোনভন
60598 মভোোঃ োভসুমজ্জোো সু ন
60599 আোঃ যউপ
60600 মভোোঃ ভোমুন-অয- যনদ
60601 নফউটি
60602 মভোোঃ যোেোন নফন আব্দুর েোপী
60603 মভোোঃ নভনো উনিন
60604 মভোোঃ পনযদ মোোইন
60605 খোনদ ো নফনমত ভোমুদ
60606 মোমর
60607 মভোোঃ আর - আনভন
60608 সুননেো আক্তোয
60609 মভোোঃ ভোোবুাবুয যভোন
60610 মতৌনদুয যভোন নোনদ
60611 আপ োর মোমন
60612 মভোোঃ ইপমতখোয উনিন
60613 মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
60614 োমদ েোভোয
60615 মভোোঃ েোনফর উনিন
60616 মভোোঃ আননছুয যভোন
60617 মভোোঃ আমনোেোয মোমন
60618 মভোোঃ আযোপোত যভোন
60619 অনন্যো দো
60620 রোেরো খোমরদো নযনভ
60621 মভোোঃ আনতকুয যভোন
60622 মভোোঃ খনরলুয যভোন
60623 োযনভন আক্তোয
60624 মভোিোোঃ োযনভন আক্তোয
60625 নভনথর আযো নতো
60626 তোননেো যভোন তৃনি

সুরতোনুর আরভ
কুরসুভ
মখ আব্দুর ভোম দ
োনিনো মফিভ
খোইরুর ইরোভ
োনো
আবু োনদ ভঞ্জুরুর ে
োনরভো ে
মভোোঃ ো োোন আরী
মোমন আযো খোতুন
পম য আরী
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ োনফক্স
নভম. ম বুনমনিো মফিভ
মভোোঃ তোনিয
োনরভো
মভোোঃ আব্দুর েোপী
মভোিোোঃ ভোনে ো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
মভোোোঃ নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ প লুর ে
মভোিোোঃ নযপো মফিভ
োোন ভোমুদ
নোনিি মফিভ
আবু মফোযী
যোোতুন
মভোোঃ আনিোয উিীন
মোমনেোযো
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ ভনতউয যভোন
নুয োোন মফিভ
মভোোঃ আরী ভোতুব্বয
নুরুন্নোোয মফিভ
ফ লুয যভোন
আমভনো মফিভ
মভোোঃ োভোর উনিন
োীন আক্তোয
মভোোঃ আন জুর ে
মিোমরিোন মনিো
এনোমেত উল্লো
যোন েো সুরতোনো
মভোোঃ োরোর উনিন
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ আফদুর োত্তোয
আমেো মফিভ
মভোোঃ েনফয আমভদ
মভোিোোঃ োনভদো মফিভ
মভোোঃ ভন ফয যভোন
মভোোোঃ আরতো মফিভ
অরু কুভোয দো
নভনু দো
নদুল্লো মভোল্লো
ভন নি ো খোতুন
আরী আমম্মদ
োোনো মফিভ
মভোোঃ নফোফ নভেো
মভোিোোঃ নো ভো আক্তোয
মভোোঃ মিোরো নভেো
ম োফোেদো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর োই
সুনপেো সুরতোনো
মভোোঃ ভনতেোয যভোন
আঞ্জুভোন খোতুন
এ. এভ শতেবুয যভোন
পনযদো ইেোনভন
Page 322 of 467

25/01/1991
30/05/1987
06/07/1992
11/12/1988
18/01/1990
18/06/1989
14/07/1987
22/12/1988
05/08/1991
01/10/1988
25/11/1987
17/12/1993
01/09/1987
01/02/1991
05/11/1989
15/05/1988
23/10/1989
10/06/1990
25/02/1993
01/01/1988
01/03/1991
03/01/1991
02/02/1990
30/12/1988
30/11/1989
31/12/1988
26/04/1988
01/01/1988
01/01/1990
08/12/1989
05/12/1991
27/12/1988
15/05/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60627 মভোোঃ ইপমতেোয আরভ মচৌদৄযী
60628 মভোোঃ আনতকুজ্জোভোন
60629 মিোরোভ োমযোেোয
60630 শ্রীেোন্ত োর
60631 শেদ মভোযমদুর ে
60632 পযোদ মোমন
60633 আব্দুল্লোহ্- আর- মনোভোন
60634 নমৄল চন্দ্র যোে
60635 মভোোম্মদ অনরউল্লো
60636 ভনল্লেো মভৌসুভী
60637 আবু ফেয মভোোম্মদ মভোনত
60638 মভোোঃ োইদুয যভোন
60639 মভোোঃ মোেোমেফ
60640 মভোোঃ আনযনেয যভোন
60641 তোী যোনী যেোয
60642 েো ী তোভোন্নো মপযমদৌ
60643 মভোোঃ োনবুর মোোইন োন্ত
60644 নদুর ইরোভ
60645 মভোোঃ ভোনদুর ইরোভ ভোননে
60646 যো কুভোয নফশ্বো
60647 ভনজুয মোমন
60648 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
60649 যনন ত কুভোয
60650 নো ভো খোতুন
60651 তোননেো খোতুন
60652 আর- মরোর
60653 জুমের ভন্ডর
60654

োনেেো আপমযো

60655 োমপ মুোম্মদ তো উনিন
60656 মভোোঃ োরুন অয যনদ
60657 োরোউনিন আমম্মদ
60658 আন জুয যভোন
60659 োরোহ্ উনিন

মভোোঃ আবুর ফোযী মচৌদৄযী
অরুনো মচৌদৄযী
মভোোঃ োভসুর ে
মভোিোোঃ আনিেো খোতুন
মু. যনপকুর ইরোভ
িোমরো ইরোভ
মিৌযদ োর
নভননত োর
শেদ ভোমুদুর ে
ভোমুদো আক্তোয
মভোোঃ নোন য উনিন
পোইভো খোতুন
মভোোঃ ভনব্বয যভোন
আিভো যভোন
ননভির চন্দ্র যোে
দুরোযী যোণী যোে
মভোোম্মদ ফ লুয যনভ
মভোোম্মৎ উমম্ম কুরসুভ
মভো োমম্মর ে মচৌদৄযী
োযবীন ে
মভোোঃ ন ল্লুয যভোন
মভোমভনো মফিভ
মভোোঃ আইয়ুফ উমিৌরো
মভোিোোঃ মনরনো মফিভ
মভোোঃ আফদুি িোরোভ
োনুপো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর নরর
মভোিোোঃ মযোমেেো খোতুন
মন্তোল চন্দ্র যেোয
প্রবোনলণী যোনী যেোয
েো ী মভোোঃ খনরলুয যভোন
েো ী যনপকুন নোোয
মভোোঃ োরুন অয যনদ
পোমতভো মফিভ
োনপ উনিন
োনদো মফিভ
মভোোঃ েনোর আমফদীন
মভোিোোঃ োনভরো মফিভ
ভোধফ চন্দ্র নফশ্বো
স্বপ্নো যোনী নফশ্বো
মৃত. আতোউয যভোন
মৃত. যোমফেো মফিভ
মভোোঃ মভোখমরছুয যভোন
আেনরভো মফিভ
তুরী যোভ
োনন্ত যোনী
মভোোঃ োন্নো নভঞো
আমনোেোযো মফিভ
নদেোনত আরী খোন
মযোেোনো োযবীন
মদমরোেোয মোমন
নূময ো মফিভ
প্রদী ভন্ডর
সুননতো ভন্ডর
মভোোঃ োোঙ্গীয মোমন
আমভনো খোতুন
আব্দুর মভোনোপ
োহ্ োোন মফিভ
মভোোঃ ভনপ উিীন
মভোিোোঃ পোনতভো মফিভ
আরী আমম্মদ
মভোিোোঃ সুনপেো মফিভ
ইব্রোীভ নভেো
শেদো ফোনু
যনভ উনিন
মেোননূয
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10/09/1991
01/12/1984
01/09/1988
07/05/1989
18/07/1987
12/08/1987
30/10/1993
12/06/1985
05/01/1990
13/09/1987
02/02/1987
14/06/1988
01/01/1988
23/06/1987
01/11/1988
22/05/1989
17/04/1989
12/11/1989
30/06/1989
15/10/1987
12/01/1987
07/02/1990
01/01/1988
07/11/1989
02/10/1987
13/05/1987
17/12/1991
20/10/1987
01/01/1992
15/11/1989
13/09/1987
02/02/1987
28/10/1993

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60660 ভোনি যোনী খোন
60661 আমভনো আক্তোয তৃনি
60662 মভোোঃ োভসুমিোো
60663 মভোোঃ োীন আরভ
60664 েোনন পোমতভো
60665 খোমরদ মোোইন
60666 মভোোঃ ো োরোর মোোইন
60667 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
60668 োযনভন পোমতভো ঊনভি
60669 মভোোইনভন - উর- েনফয
60670 োরোউনিন যোপোমের
60671 মভোোঃ আনযনেয যভোন
60672 মভোোঃ আরভিীয োোন সুভন
60673 মভোোঃ ইভনতেো উিীন
60674 মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
60675 আব্দুয যভোন
60676 মিৌতভ ভনল্লে
60677 মভোোঃ ইেফোর মোমন
60678 পোযোনো যভোন
60679 মভোোঃ ভোইনুয যভোন
60680 অচ িনো যোনী যেোয
60681 মভোোঃ তোনন মুর ইরোভ
60682 মভোোঃ নরুর ইরোভ
60683 মোমর যোনো
60684 দীঙ্কয কুভোয তরো োি
60685 ইভোইর মোমন
60686 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
60687 মভোোোঃ খোনদ ো আক্তোয
60688 মভোোঃ ভোসুদ োযমব
60689 মভোোঃ োরুন-অয-যনদ
60690 শ্রোফনী বট্টোচোর্য্ি
60691 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
60692

নী যোভ সুীর

সুবোল চন্দ্র খোন
ভোরতী যোনী খোন
মভোোঃ আইয়ূফ আরী
িনেনো ইেোনভন
মভোোঃ আোঃ আন
হুিমন আযো
মৃতোঃ েনু নভেো
আমনোেোযো োযবীন
মভোোঃ আমখরুজ্জোভোন
মভোিোোঃ ননলুপো ইেোনভন
োরোউনিন
তোনভনো
মভোোঃ ভনপজুর ইরোভ
রোইরী মফিভ
মভোোঃ শতেফ আরী
মভোিোোঃ মযোমেেো মফিভ
মখ মভোোম্মদ মভোোযযপ মোমন
যোনদো আরভ
মভোোঃ ভোবুফ উর নফী
মভোিোোঃ েননূয আখতোয
আব্দুর মনেভ
মপযমদোী আক্তোয
মভোোঃ আব্দু িোভোদ
মভোিোোঃ আম্বীেো আক্তোয
মভোোঃ মভো োপপয মভোল্যো
ভননযো খোতুন
মিোরোভ মভোোম্মদ
মনরনো আেতোয
মভোোঃ আরী
ইরোভ খোতুন
মভোোঃ আযজু নভেো
োরভো সুরতোনো
নফযোট চন্দ্র ভনল্লে
িীতো যোণী ভনল্লে
মভোোঃ আব্দুর নরর
মভোিোোঃ ইমভতোযো
লুৎপয যভোন
মমনর ইরোভ
মভোোঃ মভোতোোয উনিন
ভননযো মফিভ
নযধন চন্দ্র যেোয
রক্ষ্মী যোনী যেোয
মভোোঃ আন োয যভোন
মভোিোোঃ ভন নি ো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ফোযী
হুযো খোতুন
আব্দুর ভন দ
োননো মফিভ
ীমত চন্দ্র তরো োি
ইনত যোনী তরো োি
ম োয আরী
োনরভো মফিভ
মভোোঃ ইভোইর নভেো
নপমযো ো আক্তোয
মভোোঃ আফদুর ফোমদ তদোয
নুয োোন মফিভ
মভোোঃ আবুর ফোোয
ভোরতী মফিভ
মভোোঃ আব্দুর নরর
যোেোনো মফিভ
নফ ন কুভোয বট্টোচোর্য্ি
রুভো চক্রফতী
মভোোঃ োনপ আমভদ
মপেোযো মফিভ
নভরন েোনন্ত সুীর
নচনু যোনী সুীর
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31/12/1988
26/10/1989
15/12/1992
31/07/1988
27/01/1993
01/09/1988
10/05/1989
30/10/1991
24/05/1988
22/12/1991
25/01/1991
18/08/1987
03/06/1988
31/05/1991
10/02/1988
07/10/1989
19/08/1987
31/12/1987
11/11/1988
08/10/1987
16/07/1992
05/10/1988
07/01/1992
05/08/1987
02/07/1990
31/12/1990
15/12/1991
18/07/1989
24/10/1991
01/01/1988
14/08/1990
16/02/1988
05/02/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60693 আনযনের ইরোভ

আমে উনিন
োনরভো মফিভ
60694 মভোোঃ ভোমুন নভেো
আব্দুর ফোমযে
আনিেো খোতুন
60695 নদদোরুর আরভ
মভোোম্মদ ইনরেোি
নদলুেোযো মফিভ
60696 মভোোঃ ফখনতেোয আরভ
মভোোঃ োমন আরভ
োনপ ো খোতুন
60697 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
আবুর েোরোভ আ োদ
সুনপেো মফিভ
60698 মভোোঃ মমোফোমেয ইরোভ
মভোোঃ নপকুর ইরোভ
মভোিোোঃ েোওিোয আক্তোয োোন
60699 মভোোঃ ভঞ্জুরুর ইরোভ
মভোোঃ মোমন আরী
োনরভো মফিভ
60700 মভোিোোঃ োনেেো সুরতোনো
আব্দুর োময ভইূঁ েো
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
60701 োনন দো ভোমুদ
মভোমেত উনিন ভোমুদ
োননো মপযমদৌ আযো
60702 মভোোঃ োোদোত নেদোয
মভোোঃ আব্দুয যনদ নেদোয
োমরো মফিভ
60703 োীন নভেো
সুরতোন উিীন
সুযোইেো মফিভ
60704 োীন আরভ
আব্দুর ভোমরে
আমভনো মফিভ
60705 মভমদী োোন
মভোোঃ লুৎপয যভোন
মভোিোোঃ যোমফেো খোতুন
60706 মভোোঃ নযেোজুর ইরোভ
তোজুর ইরোভ
োভছুন নোোয
60707 মভোোঃ োইমুন যভোন
মভোোঃ োেতুন নফী
মভোিোোঃ োনরভো খোতুন
60708 প্রফীয চন্দ্র দো
নৄনীর চন্দ্র দো
িোেো যোনী দো
60709 আব্দুল্লো-আর ভোছুভ
ভন বুয যভোন
নুয নোোয
60710 মভোোঃ আব্দুয যউপ
মভোোঃ আব্দুয যনদ
মভোিোোঃ ভোম দো মফিভ
60711 মভোিোোঃ নরো খোতুন
মভোোঃ আনরভ উনিন
মভোিোোঃ মযমনো মফিভ
60712 েো ী মভোোঃ োমফর ভোমুদ
েো ী মভোোঃ শতেফ উল্যো
মপযমদৌী মফিভ
60713
োেোনযেো মভোোঃ নযনের ইরোভ মভোোঃ ইব্রোীভ মুন্সী
নোনভো মফিভ
60714 যো ীফ নভেো
আব্দুয যভোন
যোন েো মফিভ
60715 মভোোঃ োইনের আ ভ
মভোোঃ নদুল্লো যদোয
মভোিোোঃ পোমতভো খোতুন
60716 মভোিোোঃ নুয োোন খোনভ এো
মভোোঃ এযোে আরী খোন
যোমফেো খোনভ
60717 মভোোঃ োইনের ইরোভ
মভোোঃ আব্দুর ফোমযে
নুরুন নোোয মফিভ
60718 মভোোঃ মখোযমদ আরভ
মভোোঃ আব্দুর আন
মখোমদ ো খোতুন
60719 মভোোঃ ভনউয যভোন
মভোোঃ আব্দুর ভনতন
মভোিোোঃ ভনযেভ মফিভ
60720 মভোোঃ ফোবু
মভোোঃ রুহুর আভীন
মভোিোোঃ নযপো খোতুন
60721 মভোোঃ োভীভ োোন
মভোোঃ নযোজুর ে খোন
নভম োনভদো মফিভ
60722 মভোোঃ নযন আরী
মভোোঃ ভন বুয যভোন
োযন নো মফিভ
60723 ল্লফ কুভোয কুন্ডু
অমোে কুভোয কুন্ডু
যঞ্জনো যোনী কুন্ডু
60724 মভোোঃ যোনেবুর ইরোভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
ভমনোেোযো মফিভ
60725 এইচ,এভ োনের আমভদ
এইচ,এভ আযোদ আরী
োভছুন্নোোয
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15/01/1989
16/10/1989
23/12/1988
05/02/1991
31/12/1989
05/08/1990
01/07/1990
30/01/1987
06/09/1989
04/12/1990
01/01/1990
30/12/1990
12/10/1989
01/01/1988
23/03/1987
02/10/1988
15/10/1990
01/07/1988
01/06/1992
15/07/1992
01/12/1987
05/07/1986
09/07/1989
11/01/1990
06/06/1990
08/09/1988
03/01/1987
07/10/1988
06/09/1990
15/11/1990
25/08/1990
12/02/1990
01/01/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60726 তোনপে আউেোর
60727 মভোোঃ মভোোযপ মোমন
60728

োন্নোতুর মপযমদৌ

60729 ন নোত মপৌন েো
60730 মভোোঃ মভোফোযে আরী
60731 সুদীি ভজুভদোয
60732 মভোোঃ আবুফেোয নিনিে
60733 মভোোঃ ইব্রোীভ
60734 মভোোঃ ভো োরুর ইরোভ
60735 অনভত কুভোয োর
60736 মভোোঃ োনভনুর ইরোভ
60737 আভো যভোন
60738 নভতোরী োো
60739 সুভন চন্দ্র মবৌনভে
60740 মভোোম্মদ আফদুর আ ী
60741 মভোোঃ যনেবুর ইরোভ
60742 মভোোঃ তোনবীয ইরোভ
60743 ীমত কুভোয োো
60744 োনন দো আপনযন
60745 আপোনো যভোন
60746 মচৌদৄযী মভোোঃ খোেরুর ফোোয শুব
60747 মভোোঃ আনযনেয যভোন
60748 মভোোঃ আনযনের আরভ
60749 মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
60750 মভোস্তপো নোনদ নফন োোন
60751 োনফবুয যভোন
60752 েোনন পোনতভো
60753 নো মুর ইরোভ
60754

োোন-ই-গুরোন

60755 ভোতোফ খোন ভ নর
60756 ভোবুফ আরভ যেোয
60757 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
60758 মভোোঃ োননুয ইরোভ

আব্দুর আউেোর
মোমন আযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
মভোমিদো
মভোোঃ নপউর ইরোভ
সুযোইেো মফিভ
মভোোঃ োরুন-অয-যনদ
যোঙ্গো যনদ
মভোোঃ ো োোন
ভভতো মফিভ
ফোদর ভজুভদোয
ভঞ্জু ভজুভদোয
মৃত: মভোোঃ আপমিয আরী খাঁন
জুমরখো মফিভ
আবুর োমভ োওরোদোয
মভোিোোঃ নযফোনু
মভোোঃ প লুর ে
নভম োননো মফিভ
অনফ ি কুভোয োর
মযনু যোনী োর
মভোোঃ োম দোয যভোন
মভোিোোঃ নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ ভনপজুয যভোন
নভম মযোনো মফিভ
ভোননে রোর োো
ভোেো যোনী োো
মরোেনোথ চন্দ্র মবৌনভে
চরো যোনী মবৌনভে
মভোোম্মদ আফদুর েোমদয
নযন েো খোতুন
এ.এভ যনপকুর ইরোভ
যনভো ইরোভ
মভোোঃ তোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ মনরনো আক্তোয
সুনীর োো
সুমরখো যোে
মভোোঃ আব্দুর আওেোর
ভোনে ো আওেোর
মভোোঃ আপ োলুয যভোন
নপমযো ো মফিভ
মৃত: এভ,এ ভঈন মচৌদৄযী
খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যভোন
আমফদো োোন
মভোোঃ আরতোপ মোমন
আেনরভো মোমন
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
নেযো মফিভ
মভোস্তপো োোন ইভোভ
েো ী নোনিভো আক্তোয
আভম দ আরী
মনরনো খোতুন
যহুর আনভন
নফরনে মফিভ
মভোতোমরফ খোন
নোযনি আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর ভন দ
োনো খোতুন
মভোেমজ্জভ মোমন খোন ভ নর
নোনিি খোন ভ নর
মভোোঃ প লুর ে
নুরুন নোোয মফিভ
মভোোঃ আভ োদ মোমন
মভোিোোঃ োনফনো মফিভ
মভোোঃ আোঃ রনতপ
মভোিোোঃ োমযো মফিভ
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14/09/1988
11/01/1988
05/11/1989
18/05/1990
25/12/1987
01/10/1989
11/02/1987
12/06/1988
09/06/1988
30/12/1989
22/08/1987
01/10/1989
01/07/1990
08/08/1987
20/02/1988
11/06/1990
19/03/1993
05/06/1987
01/05/1987
19/03/1990
01/01/1993
01/01/1993
19/12/1987
03/09/1987
01/01/1991
03/12/1988
02/12/1989
31/12/1991
04/07/1987
10/12/1988
01/07/1986
02/02/1989
02/10/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60759 জুমরখো আক্তোয
60760 মভোোঃ ো সুরতোন ভোমুদ
60761 ভওদুদ আমভদ
60762 মভোোঃ আবু যোেোন
60763 মভোোম্মদ ভোসুদ যোনো
60764 মুোম্মদ পনযদুর ইরোভ
60765 ভোবুবুয যভোন
60766 মভোোঃ আযোনের ে
60767 মভোোঃ েনোর আমফদীন খোন
60768 মভোোঃ োোদত মোোইন
60769 েোভরুন নোোয
60770 ওেো োোত নূয
60771 ভীয ো মভোোঃ ভমবুল্লো
60772 মভোোঃ যোন বুর োোন
60773 মভোোঃ আমনোেোরুর ে
60774 যভতউল্লো
60775 এভ এভ ইভযোন
60776 মভোোঃ োনযেোয ইরোভ
60777 তোন ীনো আপমযো ো
60778 আ.ন.ভ োনপউল্লো
60779 নোনদেো নূয তন্নী
60780 মভোো: ইব্রোীভ খনরর
60781 যোন ভোমুদ
60782 মভোোঃ েোনন ননিেী
60783 তোিনরভো নয বী
60784 মভোোঃ নো মুর আরভ
60785 মভোোঃ োভীভ আ ভ
60786 নোঈভো আক্তোয
60787 মৌমভন মবৌনভে
60788 োথী ম োল
60789 োভোরুখ োফোফ
60790 মোননেো আক্তোয
60791 মভোোঃ মনোভোন মুন্সী

মভোোঃ রুিভত আরী
যোমফেো খোতুন
মভোোঃ আবু তোমরফ (ভওরো)
মভোিোোঃ নভনোযো মফিভ
মভোোঃ ভনযউিীন
মভোিোোঃ নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
মভোিোোঃ মভোননো খোতুন
মৃদ. আব্দুর োনেভ
পনযদো আেতোয
ওেোনদুর ইরোভ
পোমতভো আক্তোয
ন রুর ইরোভ
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ আন জুর ে
পোমতভো আন
মভোোঃ োনভ উনিন খোন
ভনপজুমন্নিো
মভোোঃ আবু যোেোন
মভোোোঃ মখোমদ ো মফিভ
আবুর েোমভ
আমরেো েোমভ
এ,মে,এভ ওেোনরউল্লো
নোনপো খোতুন
মুত: ভীয ো আরী ময ো
মভোিোোঃ োনরভো খোতুন
মভোোঃ আবুর েোমভ
যোমরো মফিভ
মভোোঃ এনোমুর ে
নো মুন নোোয
মভোক্তোয মোমন খোন
মনরনো মফিভ
এ এভ নোঈভ
ভোনে ো নরনর
মভোোঃ নদুর ইরোভ তোলুেদোয
মযফোেো আইনুন নোোয
মভোোম্মদ নিেোউনিন
মভোোোঃ ভোেসুদো খোনভ
আ.ন.ভ ীদুল্লো
নোনিি আেতোয
মভোোঃ নূরুর ইরোভ যেোয
ননলুপোয ইরোভ
মভোো: আব্দুর খোমরে
মভোোোঃ পোনতভো মফিভ
মভোোঃ সুরতোন ভোমুদ
রোইরী ভোমুদ
মভোোঃ ভনউনিন ননিেী
মভোিোোঃ োনপ ো ননিেী
মভোোঃ আব্দুর আউেোর নয বী
লুৎপো নয বী
মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
নো ভো মফিভ
মভোোঃ ইভোইর মোমন
মভোিোোঃ োম দো খোতুন
োমর উনিন
মযনুেোযো মফিভ
ফোবুর মবৌনভে
মডইন মবৌনভে
উজ্জ্বর ম োল
অনুভো ম োল
মভোোঃ প লুয যভোন
নো মুন নোোয
আব্দুর আউেোর
নুযনোোয মফিভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ মুনী
োোনোযো মফিভ
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03/01/1989
15/12/1989
11/10/1990
18/02/1990
01/09/1987
11/01/1991
21/02/1991
24/05/1988
28/09/1987
23/11/1989
17/11/1989
27/09/1992
10/08/1991
01/12/1988
09/10/1991
15/10/1988
01/10/1991
01/02/1989
30/08/1988
01/02/1989
22/07/1990
01/03/1990
01/01/1988
17/05/1989
01/11/1990
26/07/1988
18/09/1989
15/01/1990
01/10/1989
23/08/1991
23/12/1991
01/09/1989
01/01/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60792 মভোোম্মদ আবু নোঈভ
60793 মভোোঃ যীনের ইরোভ
60794 মভোিোোঃ শ্রোফনী আক্তোয
60795 ফোেীনফল্লো
60796 প লুর ে
60797 মুোম্মদ আবু ইউসুপ
60798 তোননেো ইেোিনভন
60799 মভোোঃ যীপ মোমন
60800 মভোিোোঃ আমেো নিনিেো
60801 সুনভ আক্তোয
60802 োখোওেোত
60803 আমভনো আক্তোয
60804 নুরুন্নফী
60805 উমম্ম োন্নোত মতু
60806 মভোোঃ ইউসুপ োনভর
60807 নোনপো নো নীন ে
60808 এনোমুর ে নফপ্লফ
60809 মভোোঃ এভদোদুর ে
60810 মভোোঃ মপোমেত মোমন নোফ
60811 োযনভন আক্তোয
60812 প্রবোল চন্দ্র েভিেোয
60813 মভোোঃ নূয নফী
60814 পোনভদো যভোন
60815 নভঠুন মিোস্বোভী
60816 মভোোঃ ভোসুভ নভেো
60817 মভোোঃ মপযমদৌ খোন
60818 আবু োঈদ োীন
60819 আনফদো সুরতোনো
60820 মভোোঃ মফরোমেত মোমন
60821 আতোউয যভোন
60822 তৃষ্ণো ধয
60823 ো োোন আরী
60824 নযোজুর ইরোভ

ভযহুভ আমনোেোয উল্লো
ভযহুভো মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ ো োভোর
মভোিোোঃ যোমফেো খোতুন
োভীয মোমন
যোনদো খোতুন
আফদুয যীদ
নেরমভময
আন জুর ইরোভ
মখোমদ ো খোতুন
মুোম্মদ আন জুর ে
নভম োযবীন আক্তোয
ো োোন নভেো
নেোযো মফিভ
মভোোঃ আমনোেোয উল্যো
আনিেো খোতুন
মভোতোে আমভদ
ভভতো
এভ,এ শেদ
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ োভসুর ে
মোমনেোযো
িো ী আব্দুয যউপ
আমরেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
নুয োোন
মভোোঃ মনরভ মৃধো
োনফনো ইেোনভন
মভোোঃ খনরলুয যভোন
রুপো খোতুন
মভোোঃ নোন মুর ে
নো ভো ে
আনভয মোমন
মমনোেোযো মফিভ
আব্দু োরোভ
োভসুন্নোোয
এ,মে,এভ মদোমেতুর ইরোভ
োভসুন্নোোয
মভোোঃ খনরর মভোল্লো
ভভতো মফিভ
নফশ্বনোথ চন্দ্র েভিেোয
আিভনন ফোরো
অনর উল্লো
মোমনেোযো মফিভ
ন .এভ ভোমুনুয যভোন
ভোবুন মনিো
মিৌযোঙ্গ মিোস্বোভী
ভীযো যোনী মিোস্বোভী
মভোোঃ মভোমরভ মফোযী
োভসুন্নোোয
মভোোঃ নুরুর ইরোভ খোন
মযোনো ইরোভ
মৃত. মভোোঃ আবুর েোমভ
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আবুর মোমন
যোনদো আক্তোয
মভোোঃ আব্দু োময
মযন েো মফিভ
মভোোঃ যোন উনিন
মভমরুন মনো
মতম ন চন্দ্র ধয
ভীযো ধয
েোনিভ উনিন
আমনোেোযো
মভোোঃ ইিফ আরী
জুমরখো খোতুন
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01/01/1992
11/12/1990
16/10/1991
03/02/1989
27/10/1988
11/02/1988
10/11/1988
01/01/1991
09/09/1991
21/09/1989
12/01/1988
01/01/1989
01/01/1988
01/03/1990
08/02/1988
17/12/1987
27/08/1990
04/10/1988
16/07/1990
03/10/1990
26/12/1988
01/01/1989
07/10/1991
30/06/1988
03/03/1989
04/06/1989
01/02/1990
12/10/1990
01/02/1989
17/11/1989
05/01/1990
05/07/1987
01/01/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60825 ম ড.এ শেদ আোনুর আমন্নোভ শেদ মুযতু ো আরী
মভোিোোঃ োনভদো খোতুন
60826 োীন আরভ
ো োোন আরী
োনপ ো মফিভ
60827 মোননেো আমযনপন
মভোোঃ আব্দুর েোনদয
ইভত আযো
60828 আব্দুল্লো-আর-োপী
আরভিীয ভইূঁ েো
পনযদো আক্তোয
60829 োনফনো ইেোনভন
মভোোঃ আব্দু িোত্তোয
মুন্নু োন খোতুন
60830 মভোোঃ ভোনন মোমন
মভোোঃ োনদ মোমন
েোনন সুরতোনো
60831 এ,এভ আর-মুভতোীনো
এ,এভ আর-ভোমুন
োনো োযবীন
60832 মভোোঃ আনকুজ্জোভোন
মভোোঃ ওেোম দ আরী
যনভো মফিভ
60833 এ,এ,মে তোনবীয আমভদ
খন্দেোয োভসুয যীদ
ইেোনভন সুরতোনো
60834 মভোোঃ েনপর উিীন
মৃত. মভোোম্মদ আরী
আপমযো ো আরী
60835 মভোোঃ যোনেবুর আরভ সুভন
মভোোঃ োনদয উনিন
সুনপেো খোতুন
60836 সুভন কুভোয ীর
মখয চন্দ্র ীর
নযনো যোণী ীর
60837 পোনযেো ে নরন্ডো
মভো োমম্মর ে
নফরনে ফোনু
60838 মভোোঃ মভমদী োোন
আব্দুর েোমদয
মভোিোোঃ মযমনো খোতুন
60839 মভোোঃ আনতে ওেোদুদ
মভোোঃ নদদোয মোমন
মভোিোোঃ নউরী খোতুন
60840 মভোোঃ োমফয পোরুে
মভোোঃ যভত আরী
োোনোযো খোতুন
60841 আবু ওফোেদো মভোোঃ োমর
মভোোঃ য ফ আরী
আভো খোতুন
60842 দীো োরদোয
ভীযন োরদোয
উলো যোনী োরদোয
60843 মভোোঃ মভোযমদুর োোন
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মভোিোোঃ মভোমিদো খোতুন
60844 যো ন ভজুভদোয
নযভর ভজুভদোয
যো রক্ষী ভজুভদোয
60845 ভোসুদুর োোন
আফদুর নরর
পেজুমন্নিো
60846 মভোোঃ আদনোন মোমন
মভোোঃ এভোযত মোমন
মপযমদৌ আযো
60847 মখ োনেয মোমন
মখ শেদ আরী
োমেযো মফিভ
60848 মভমদী োোন
আবুর োোন
মমফেো খোতুন
60849 ম নভন আযো বুফরী
মভোোঃ ইেোনিন
ভমনোেোযো মফিভ
60850 রো কুভোয োো
অননর কুভোয োো
িনফ যোনী োো
60851 যো ীফ যদোয
যোভচন্দ্র যদোয
ফোন্তী যোনী যদোয
60852 নযন কুভোয োো
নফষ্ণু দ োো
ন্ধ্যো োো
60853 োযনভন সুরতোনো
মৃত যীেত উল্যো
তোোনভনো খোনভ
60854 োফনযনো ম নযন খোন
পনযদ মভোোম্মদ খোন
সুনপেো খোন
60855 মভোোঃ নোনেফ আনোয
মভোোঃাোঃ ভোবুফয যভোন
মভোিোোঃ নুযন নোোয যভোন
60856 মভোোম্মদ আনযনের ইরোভ
মভোোম্মদ লুৎপয যভোন মুনন্স
পোমতভো মফিভ
60857 মভোোঃ আনযপ মোমন
মভোোঃ ফোদো নভেো
সুযোইেো মফিভ
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02/11/1991
01/11/1989
30/09/1987
17/03/1989
10/11/1987
04/04/1992
31/08/1991
05/03/1990
03/02/1987
10/11/1989
01/11/1989
24/11/1989
08/01/1989
20/04/1988
01/01/1988
03/01/1988
12/02/1990
16/06/1993
13/11/1992
15/10/1988
02/02/1989
17/04/1992
09/06/1988
20/06/1991
01/06/1991
24/05/1988
25/11/1987
20/01/1988
21/10/1989
30/06/1991
26/03/1987
02/09/1987
19/05/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60858 রুকুন উিীন তোমযে
60859 ভনর আক্তোয
60860 মভোোঃ েোউিোয আরভ
ূঁ ো
60861 মভোোঃ মুযোদ ভঞ
60862 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
60863

োনদুয যভোন োভোর

60864 মভোোঃ অনদুজ্জোভোন
60865 যতন যোে মচৌদৄযী
60866 মভোোঃ োনফবুয যভোন
60867 মভোোঃ আর আনভন
60868

োন্নোতুর ভোওেো

60869 ইযোত োোন
60870 সু ন ফোরো
60871 আবু িোমর মভোোঃ ভোছুভ
60872 মভোোঃ আরভিীয মোমন
60873 মভোোঃ আর-আনভন
60874 মভোোঃ মভোফোযে মোমন মচৌদৄযী
60875 মুন ফ োোনযেোয
60876 মুোম্মদ ইভযোনুয যভোন মচৌদৄযী
60877 মভোোঃ পোরুে মোমন
60878 মেোননুয আক্তোয
60879 ভোবুফ উর আরভ
60880

োন্নোতুর মপযমদৌ

60881 আক্তোয মোমন
60882 তোনন য হুোইন
60883 মভোোঃ ময োউর েনযভ
60884 আর-ফোনয
60885 মভোোঃ মফরোর মোমন
60886 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
60887 মভোোঃ যোনভদুর োোন
60888 ইেফোর োোন
60889 োনফকুননোোয
60890 আব্দুল্লো আর োভীভ

পমে উল্লো
ভননযো মফিভ
মতোপোজ্জর আরী োওরোদোয
ভভতো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন নভঞো
িোমরো মফিভ
মভোোঃ পজুরয যভোন
এভ. টি. ভোনযেো মফিভ
মভোোঃ আব্দু িোত্তোয
মভোিোোঃ সুনখ মফিভ
নূযউিীন োরত
আঞ্জুভোন মফিভ
মভোোঃ ইভোন আরী যদোয
মভোিোোঃ আমরেো খোতুন
ননতোই যোে মচৌদৄযী
যস্বতী যোে মচৌদৄযী
আোঃ খোমরে
যোনী মফিভ
মভোোঃাোঃ আ ভত আরী
আযন নো মফিভ
মভোোঃ রুহুর কুদ্দুি
পোমতভো মফিভ
মভোোঃ ীদুর ইরোভ
োরভো মফিভ
ভমনোযঞ্জন ফোরো
যোনী ফোরো
মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
উমম্ম তোনভভো আেতোয
মভোোঃ আব্দুর মভোতোমরফ
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ননিকুয যভোন
োরুর মফিভ
মভোোঃ পনযদ নভেো মচৌদৄযী
মভোোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ মভো োরু ে
মপযমদৌ আযো মফিভ
মুোম্মদ োোবুনিন আমভদ
নেনেেো খোনভ
মভোোঃ মনরভ নভেো
মযনু আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর রনতপ
মতোযো মফিভ
নপমযো যেোয
ননলুপো মফিভ
ওেত মোমন
এভ. এ. পোয োনো
মু োফ্পয মোমন
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ যোেোন উিীন যদোয
তোনিভো সুরতোনো
মভোোঃ আপোয আরী
মভোিোোঃ মযন েো নফনফ
ভনজুরুর ে তোলুেদোয
নোনভো সুরতোনো
মভোোঃ লুৎপয যভোন
মভোিোোঃ কুনর নফনফ
মভোোঃ ো োোন নযো
নভম মপোরী নযো
মভোোঃ আভ োদ মোমন
োনযকুননোোয
ভনময আরী
সুনপেো
োভসুর ে
োইনেননোোয
মভোোঃ োনফবুয যভোন
োইদো োফীফ
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01/04/1989
26/08/1987
01/01/1988
26/07/1987
16/06/1989
01/07/1991
04/04/1987
06/05/1988
03/05/1989
20/09/1990
26/10/1991
12/04/1989
15/04/1987
26/12/1988
12/10/1991
15/11/1988
01/12/1991
30/01/1989
31/12/1993
12/05/1988
07/10/1988
06/03/1989
10/10/1992
12/09/1989
29/07/1990
28/12/1990
15/09/1987
01/11/1989
17/09/1989
21/10/1988
15/12/1992
01/01/1989
08/09/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60891 নূরুর ইরোভ
60892 তোনবীয আমভদ
60893 মভোোঃ আবু তোময
60894 তন কুভোয মচৌদৄযী
60895 আভো খোনভ
60896 নৄরে কুভোয োরদয
60897 মভোোঃ নো মুয মোোইন
60898 নভঠুন কুভোয নফশ্বো
60899 ননউটন িোইন
60900 খন্দেোয আব্দুর আোদ
60901 নেন নেদোয
60902 ন . এভ. েোভরুজ্জোভোন
60903 মভোোঃ যনেবুর ইরোভ খোন
60904 মভোোঃ োইনেনিন  ীফ
60905 মভোোঃ নো মুর হুদো
60906

োনেেো আপনযন

60907 এ. এভ. ন েোদ
60908 দীঙ্কয যোে
60909 যথীন্দ্র কুভোয নফশ্বো
60910 মুঞ্জুরুর আরভ
60911 মভোোম্মদ ভননবুয যভোন
60912 মভোোঃ নরুর ইরোভ
60913 মভোোঃ ইভোইর মোমন
60914 মভোোঃ আননের োোন মচৌদৄযী
60915 পোমতভো মুনমুন
60916 ভোসুভো আেতোয
60917 এ. এভ. োভসুনিন
60918 োমদো োযবীন
60919 নভঠু ম োল
60920 মোোইন মভোোম্মদ োনপ
60921 োযভীন আক্তোয
60922 মভোোঃ মভমদী োোন মভনন
60923 মভোোঃ পোরুে মোোইন

আবুর েোমভ
পোমতভো মফিভ
মভোোঃ েোভোর ভনল্লে
সুরতোনো ভনল্লে
মভোোঃ োনফবুয যভোন
োরুর মফিভ
নফভর কৃষ্ণ মচৌদৄযী
নদোরী মচৌদৄযী
স্বোভী-মভোোঃ োনদুর ইরোভ
োরুর মফিভ
সুননর চন্দ্র োরদোয
রনরতো যোনী োরদোয
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
মভোিোোঃ আমফদো খোতুন
যমভ চন্দ্র নফশ্বো
ননযোরো যোনী
িদী িোইন
তন্দ্রো িোইন
মৃত খন্দেোয োভসুর ে
োনফো খন্দেোয
আেতোয মোমন নেদোয
নখো মফিভ
মভোোঃ আরভ িো ী
োোনোযো আক্তোয
মভোোঃ মুক্তোয আরী
মভোিোোঃ রূবোন খোতুন
মভোোঃ োোবুনিন
মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ মভোখমরছুয যভোন
নো ভো খোতুন
মভোোঃ োভসুনিন আরতোভো
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ মফল্লোর মোমন
ম নভন মফিভ
ংেয চন্দ্র যোে
অননভো যোনী যোে
যনন ৎ কুভোয নফশ্বো
িীতো যোনী নফশ্বো
োোদোত নেদোয
নূয োোন মফিভ
মভোোম্মদ োনফবুয যভোন
যনভো মফিভ
মৃত মভোোঃ নোম ভ আরী মৃধো
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ ফোদেোয যভোন
োম যো মফিভ
মভোোঃ মপযমদৌসুর আরভ মচৌদৄযী
ভযন েো মফিভ
মভোোঃ জুরনপেোয আরী
আইনুন নোোয
মভোোঃ মভোপোজ্জর মোমন
রোেরো আযজুভোন ফোনু
আবুর ফোোয
ননযন সুরতোনো
মভোোঃ ইউনুি োওরোদোয
গুরোন আযো
নোযোেন ম োল
নভনর ম োল
আব্দুয যোজ্জোে
মযোমেেো মফিভ
োোজুনিন প্রোভোননে
মৃত োম দো খোতুন
মভোোঃ ভনতেোয যভোন
নভম ননিেো োোন
মভোোঃ আবু ফক্কয নিনিে
মভোিোোঃ পোমতভো মফিভ
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24/10/1988
05/10/1989
12/11/1989
01/08/1986
10/07/1991
11/08/1989
20/09/1987
01/12/1989
03/01/1989
01/04/1985
07/10/1989
01/08/1990
01/10/1990
23/01/1990
06/02/1991
01/07/1987
28/09/1989
28/11/1986
02/01/1987
10/11/1989
15/01/1989
25/10/1977
03/06/1987
01/06/1991
01/12/1987
01/07/1987
04/06/1992
30/01/1988
07/09/1990
20/02/1990
01/07/1987
03/05/1992
10/12/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60924 সুব্রত কুভোয ভন্ডর
60925 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
60926 োনফো মফিভ
60927 মোমর যোনো
60928 মভোোঃ নদুর ইরোভ
60929 োনদেো আপনযন
60930 মভোোঃ ভোোবুফ নেদোয
60931 েোন ন ভোন েি ো
60932 মভোোঃ যোমদুর োোন
60933 নস্দগ্ধো দো
60934 নুযোত োোন তন্নী
60935 মভোোঃ ভোঈনুর োোন
60936 মভোোঃ ভসুতোনেভ নফল্লো
60937 প্রোন্ত কুভোয দো
60938 মভোোঃ মুস্তোনপজুয যভোন
60939 খন্দেোয মোোি
60940 নোযোত োোন প্রীনত
60941 মভোোঃ তোমযে যভোন
60942 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোমুন
60943 আবু োমর
60944

োনদো নফনমত ইরোভ

60945 মভোোঃ ইভোভ মভমদী
60946 মভোোঃ প লুর ে
60947 মভোোঃ আব্দুল্লো আর আনযপ
60948 মভোোোঃ ননোত মভোস্তোনপ
60949 যীনের ইরোভ
60950 ভোননে মমোমপ েস্তো
60951 মভোোঃ মরোর অয যোমদ
60952 মভোোঃ নযেোজুর েনযভ
60953 ভীয আযোনের ে
60954 সুভনো োযনভন
60955 আব্দুর নরর
60956 মভোোঃ যোনেবুর ইরোভ

যতন কুভোয ভন্ডর
রক্ষী যোনী ভন্ডর
মভোোঃ মভোিোমিকুর ভোওরো
নুয োোন মফিভ
মভোোঃ আবুর েোমভ
োমরো খোতুন
েনফয মোমন
োম দো মফিভ
মভোোঃ নভেোয উিীন
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ নমফ উনিন
মভোিোোঃ মযোফোইেো খোনভ
মৃত মভোোঃ আবু োঈদ নেদোয
মযোমেেো মফিভ
নোনয আমম্মদ
আমরেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
যওমোন আযো
যফীন্দ্রনোথ দো
ঊলো যোনী
মভোোঃ নেীবুয যভোন
োযবীন সুরতোনো
এভ. এ. োরোভ
নুপো মফিভ
মভোোঃ আইয়ুফ আরী
নভম ভোযোভো মফিভ
মৃত দীমন কুভোয দো
মৃত ভনন যোনী দো
ভযহুভ পনযদুর ইরোভ
মভোিোোঃ োম যো খোতুন
খন্দেোয আবুর ভোমরে
সুযোইেো আক্তোয
মভোোঃ যোেোন উনিন
নো ভো মফিভ
মভোোঃ নদুর ইরোভ
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
মভোোঃ ময োউর ে
মৃত োরভো মফিভ
আফদু োত্তোয োওরোদোয
মভোোোঃ খোনদ ো োত্তোয
োনদুর ইরোভ
নদররুফো আক্তোয
মভোোঃ ইউসুপ নভেো
মভোোোঃ আমভনো মফিভ
খনরলুয যভোন
কুরছুভ মফিভ
মভোোঃ োনেয মোমন
ইেোনভন আযো
মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
মভোোোঃ োোনো মফিভ
নরেোেত মখ
ভমনোেোযো মফিভ
প্রবোত েস্তো
মভযী নড েস্তো
এ. মে. এভ. এ. নরর
নযন েো খোতুন
মভোোঃ খনরলুয যভোন
োভসুন্নোোয মফিভ
আপতোফ উনিন আমভদ
খোমতমুন মনিো
মভোোঃ মিোরোভ োেোনযেো
োোনযন নোনযন
নপয উনিন
ন ন্নোতুন মনিো নফনফ
মভোোঃ োনফফোয যভোন মভোু্ল্যো
মভমরুন মনিো
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25/05/1988
01/06/1987
25/09/1991
14/09/1990
18/10/1988
05/04/1989
02/04/1988
02/03/1988
21/11/1988
22/09/1988
03/01/1992
11/07/1989
28/12/1987
05/10/1988
15/08/1989
10/09/1989
27/12/1989
11/05/1990
20/06/1988
10/04/1989
25/11/1987
02/06/1990
28/01/1987
13/09/1988
07/07/1991
10/07/1987
22/07/1986
05/03/1988
03/03/1991
01/11/1988
25/10/1991
18/01/1988
26/10/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60957 মভোোঃ রুম্মোন আ োদ
60958 েননেো োর
60959 নোঈপো আেতোয
60960 এ. নফ. পোয োন ইভনতেো
60961 মভোোঃ আনযনেয যভোন
60962 পেোর আমভদ
60963 োইনের ইরোভ ন রোন
60964 মভোোঃ নভিোয আরী
60965 প্রোনমতোল চন্দ্র যেোয
60966 োইদুয যভোন
60967 মভোোঃ আফদুর ফোমতন নরংেন
60968 মভোোঃ োইনের ইরোভ
60969 উজ্জ্বর চন্দ্র দো
60970 মভোোঃ এনোমুর ে
60971 মভোোঃ োইনের ইরোভ
60972 জুযেোনন-আর-মযপোই
60973 আরীভ আর  ীফ
60974 মভোোঃ আব্দুর ভোমরে
60975 মভোোঃ নো মুর মোমন
60976 ম নভন আক্তোয
60977 ভনসুয আমভদ
60978 ন েোউয যভোন
60979 ইি আরী
60980 মুোম্মদ পখরুর ইরোভ
60981 মভোোঃ োোদোমত মোমন
60982 পোয োনো আক্তোয সুনভ
60983 মভোোঃ আবু োমর
60984 ইপমতখোয আমভদ
60985 মভোিোোঃ আপমযো ো খোতুন
60986 মুোম্মদ আননসু োভোন
60987 মভৌসুভী আক্তোয
60988 মভোোঃ আবু তোময
60989 মভো োমম্মর ে

মভোোঃ আব্দু োভোদ
মভোিোোঃ আভো খোতুন
নফভর োর
ভনজু যোনী োর
হুভোয়ূন েফীয
োনরভো েফীয
এভ. এ. োোন
মপোরী খোতুন
মভোোঃ ওেোম দ আরী দপদোয
মভোিোোঃ ভমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ নযো খোন
নো ভো মফিভ
মভোোঃ নযেোজুর ইরোভ
মনরনো মফিভ
মভোোঃ ভনতউয যভোন
আপমযো ো মফিভ
গুরুদো যেোয
নেন তোযো যেোয
নভ োনুয যভোন
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আফদু োত্তোয
নো ভো মফিভ
মভোোঃ আতয নভেো
ভোমুদো মফিভ
মফদু দো
নত যোনী দো
মভোোঃ আব্দুর ভনতন
মভোিোোঃ োনদো মফিভ
মভোোঃ মনরভ নভেো
যনভো মফিভ
এ. মে. এভ. ইপমতখোরুর ইরোভ
পনযদো ইেোনভন
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ ওন পো ফোনু
মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
মভোিোোঃ ভোমরেো মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
মভোোোঃ নোনদযো মফিভ
মভোোঃ চাঁননভেো েোভোর
খোনদ ো আক্তোয
ভননয মোমন
রোইরী আক্তোয
নুরুর আরভ
োমভনো মফিভ
মখোযমদ আরভ
মযোমেেো মফিভ
মুোম্মদ নযোজুর ইরোভ
নভম োোনোযো মফিভ
ন মভোোম্মদ
নফরনে আয মফিভ
ভনতউয যভোন োমযং
ভোসুদো মফিভ
মভোোঃ আ োয আরী
ভমনোেোযো মফিভ
েোভোর আমভদ
খোনদ ো আক্তোয
মভোোঃ আেেো আনর
মভোিোোঃ ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ আব্দুর েদ্দুি
োোনোযো আক্তোয
লুৎনেয যভোন
নভনোযো মফিভ
মভোোঃ োনপ উনিন
মখোযমদো মফিভ
মপৌজুর েনফয
লুৎপয ননিো
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29/11/1994
12/10/1988
11/03/1991
10/10/1991
10/02/1991
26/08/1988
28/08/1988
01/09/1989
01/01/1989
04/06/1989
11/10/1988
10/08/1990
01/05/1988
20/01/1987
01/03/1991
15/02/1988
28/01/1992
15/07/1989
25/11/1988
31/10/1990
20/06/1988
05/06/1991
25/05/1989
01/01/1990
15/01/1991
10/04/1991
01/05/1990
21/03/1990
01/01/1990
01/12/1988
18/05/1989
02/06/1987
10/06/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

60990 মভোোঃ আনযপ মোমন
60991 জুরেোয নোঈন
60992 আননেো োভোন তোনীভ
60993

ে যোে

60994 পোমতভো আক্তোয
60995 তোনেো তোভোন্নো
60996 নোনদো আক্তোয
60997 যোমফেো োযবীন
60998 মভোিোোঃ মযমনো আক্তোয
60999 মযত োম যো
61000 আনতকুর ইরোভ
61001 ভনজুরুর োোন
61002 আ োরুর ইরোভ
61003 োনদো আক্তোয
61004 নফধোন চন্দ্র নেদোয
61005 অনচন্তয যঞ্জন দো
61006 মোনযন তোনীভ
61007 েোনন পোমতভো
61008 উমম্ম োরভো
61009 মভোোঃ ভোসুদ যোনো
61010 মুোম্মদ আযোনেজ্জোভোন োমদ
61011 মখ োনন দো
61012 মভোোঃ মোমর যেোয
61013 নপ্রেোংেো মন গুিো
61014 ভননেো নোনযন
61015 পোমতভো-তু - হুযো
61016 যোমর ফননে
61017 মভোোম্মোদ উল্লো
61018 োযমব আমম্মদ
61019 মভোোঃ আরভিীয েফীয
61020 শ্যোভর চন্দ্র মচৌদৄযী
61021 মভোিোোঃ োোনো োযবীন
61022 ওফোেদুয যভোন নযেো

মভোোঃ আফদুর ভোমরে যেোয
ভমনোেোযো মফিভ
ভনসূয আভোদ নভঞো
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
মভোোোঃ নফরনে খোনভ
শ্যোভর যোে
সুণ িো যোে
মভোোঃ আব্দুল্লো
মনরনো আক্তোয
মভোোঃ এ ো মোমন
োননভো
এ.মে.এভ নূরুন্নফী
নপমযো ো মফিভ
আব্দুর মভোতোমরফ নেদোয
মদমরোেোযো মফিভ
মভোোঃ ননিে মখ
মভোিোোঃ ভোম দো খোতুন
মভোোঃ আোঃ কুদ্দু মভোল্লো
নভমোঃ োোনোযো মফিভ
আব্দুয যীদ
আনজুেোযো খোতুন
মভোোঃ হুরুর ইরোভ নভঞো
োনদো আেতোয
মভোোঃ মতো োমম্মর মোমন
মভোিোোঃ ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
খোনদ ো মফিভ
নফমফে চন্দ্র নেদোয
োন্তো যোনী
ভমনোযঞ্জন দো
রোী যোনী দো
ভোইনুনিন আমভদ
তোনন ন আমভদ
মভোোঃ োইনেিীন
নদলু আযো মফিভ
আবুর মোমন
মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ ইেোদুর ইরোভ
মভোিোোঃ ভোম দো খোতুন
নুয মভোোম্মদ
ম নভন আেতোয
মখ েোমদরুজ্জোভোন
ভভতো মফিভ
মভোোঃ ো-েোরোভ যেোয
মভোিোোঃ মরীনো খোতুন
সুবোল েোনন্ত মন গুিো
োন্ত্বনো মন গুিো
আব্দুর ভোমরে
মপযমদৌী আযো খোতুন
মভোোঃ নয উনিন
হুজুযো খোতুন
অননর ফননে
িীতো ফননে
মুোম্মোদ মুনব্বল্লো
মেনফ
মভোোঃ োজ্জোদ মোমন
মভোিোোঃ মযখমিোনো খোতুন
মভোোঃ আরোউনিন
মফিভ মযোমেেো
নৃমন্দ্র চন্দ্র মচৌদৄযী
সুননত যোনী মচৌদৄযী
মভোোঃ আবুর মোমন
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ ইনিছুয যভোন
োম দো মফিভ
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01/10/1990
17/09/1989
11/12/1992
20/12/1988
22/06/1987
19/11/1988
12/09/1991
31/12/1991
08/03/1991
30/04/1990
12/08/1990
16/02/1991
21/03/1988
03/12/1987
12/03/1989
25/11/1989
02/01/1990
11/11/1988
22/12/1989
27/11/1990
01/01/1992
15/08/1989
16/06/1988
25/10/1988
03/12/1991
01/01/1988
01/12/1990
15/02/1988
28/12/1990
25/07/1990
12/08/1989
20/03/1988
25/06/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61023 নুযোত োোন
61024 মভোোঃ নুরুর আনভন
61025 মুম্মদ ভোসুভ মোমন
61026 মভোোঃ আব্দুর োনেভ
61027 নফউটি আেতোয
61028 মভোোঃ নয উিীন
61029 আবুর েোরোভ
61030 মভোোঃ আবু োোন
61031 যোন েো সুরতোনো
61032 এ,মে,এভ নো মুর োোন
61033 তোমযে ভোমুদ
61034 মভোোম্মদ আবুর োোন
61035 মভোোঃ নো মুর ে
61036 ভনীলো
61037 ভোমুদো
61038 মভোোম্মদ আরী
61039 মভোোঃ পোোদ আরভ মপযমদৌ
61040 মভোোঃ োনফবুয যভোন
61041 মভোোঃ যনেফ উিীন যোনো
61042 পোমতভো-তু -ম োযো
61043 সু ন নভেো
61044 মভোোঃ মভমনদ োোন
61045 মভোোঃ পেোর েফীয
61046 মভোোঃ মোমর যোনো
61047 মভোোঃ মভমদী োোন
61048 মভোোঃ নভযো উিীন
61049 োনযেোয োোন
61050 মভোোঃ োনের ভোমুদ
61051 মভোোঃ ো আরভ
61052 তোোজ্জুদ মোমন
61053 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
61054 উৎর কুভোয ভন্ডর
61055 আপিোনো পোয োনো

এ.এভ. ইউনু আরী
নেোযো ইউনু
মভোোঃ ইউসুপ আরী
কুরসুভ মফিভ
মভোেোযযভ মোমন
মভোোোঃ ভোপরু ো মফিভ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
যোন েো যভোন
মভোোঃ মফরোর মোমন
মভোিোোঃ আিভো মফিভ
মভোোঃ ভনপ উিীন
মভোোোঃ ম োযো মফিভ
আব্দুর আরী পনেয
োনপেো খোতুন
মভোোঃ মিোরোভ যদোয
মভোোোঃ খোইরুন মনিো
এনোমেত উল্লো
খোমরদো
মভোোঃ োনেয মোোইন মভোল্লো
ননযনো আক্তোয
মভোোঃ প লুর ে
মভোোোঃ নেনো খোতুন
মভোোম্মদ আব্দুর িনেয
োম যো খোতুন
মভোোঃ যইি উনিন
নূয োোন মফিভ
নভনো উনিন
োনদো মফিভ
আবুফেয ননিে
পোমতভো ননিেো
মভোোঃ মেোন্দয নভেো
োভছুন নোোয
এ.এর.এভ আননছুয যভোন
মভোিোোঃ মপযমদৌ আযো
মভোোঃ মেোন্দোয আরী
মভোোোঃ গুর বোনু
মভোোঃ আব্দুয যনদ
যোন েো যনদ
মভোোঃ আবুর খোমেয
ভোনসুযো খোতুন
আবুর মোমন
ননযেো মফিভ
মভোোঃ আব্দু িোভোদ
মভোিোোঃ নূয োোন মফিভ
মভোোঃ সুরুজ্জোভোন
মনরনো োভোন
মভোোঃ ওেোম দ আরী
নো ভো মফিভ
ভযহুভ মভোোঃ নপকুয যভোন যেোয
মফিভ োভছুন নোোয
মভোোঃ ননেোভত আরী ভন্ডর
োনদো খোতুন
মভোোঃ োোঙ্গীয
মোমন আযো মফিভ
মভোোঃ আব্দু মোফোন
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
মভোোঃ োোরুর ইরোভ
ভোোমুদো ইরোভ
মভোোঃ তনভ উনিন
যোমরো আক্তোয
মভোোঃ োেদোয আরী
োরভো আেতোয
অননর কুভোয ভন্ডর
মৄনথেো যোনী
মভোোঃ আেযোভ মোমন
মভোিোোঃ নরনেো োযবীন
Page 335 of 467

05/12/1987
01/03/1991
04/03/1989
09/01/1989
28/11/1993
22/05/1990
30/01/1988
11/03/1987
14/03/1988
15/05/1991
23/08/1989
01/12/1991
08/10/1992
21/11/1989
01/01/1989
28/09/1988
15/11/1989
30/10/1989
04/01/1987
01/12/1992
01/01/1990
25/05/1987

02/02/1991
23/08/1991
09/08/1988
01/01/1987
20/02/1990
07/08/1989
01/09/1989
08/09/1990
10/12/1987
01/12/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61056 মভোোঃ ভোইনুর ইরোভ

আব্দুয যনদ োওরোদোয
মফিভ যনভো যনদ
61057 মভোোঃ োনব্বয মোমন
মভোোঃ ইযোইর মোমন
মভোিোোঃ রুনর মফিভ
61058 মভোোঃ আনযনের ইরোভ
মভোোঃ আরতোপ মোমন
মভোিোোঃ ভোেছুদো মফিভ
61059 মভোোঃ আননসুয যভোন
মভোোঃ নোফ আরী
আমভনো
61060 কুভোয নফশ্বন ৎ ভন্ডর
ননফোযন চন্দ্র ভন্ডর
ততী যোনী ভন্ডর
61061 নোনিি সুরতোনো
আবুর েোরোভ
আমেো খোনভ
61062 মভোিোোঃ নদররুফো খোতুন
মভোোঃ িনভয উনিন প্রোং
মভোিোোঃ রোইরী মফিভ
61063 তোনভনো আক্তোয ননযন
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
আনিেো খোতুন
61064 মভোোোঃ োোনোযো আপমযো (জুই) মভোোঃ আবুর মোমন তোলুেদোয
যনভো মফিভ
61065 োননো সুরতোনো মতু
এভ.এ.ওেত আরী
মোমনেোযো মফিভ
61066 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
মভোোঃ নোন ভ উনিন মভোল্লো
মভোিোোঃ রোইরী খোতুন
61067 মভোোঃ োনভউর মু নোনফন নযংকু মভোোঃ আব্দুয যউপ
মভোিোোঃ নোনযন মফিভ
61068 পোমতভো োোন
আিরোভ উনিন ো
নোনিভো সুরতোনো
61069 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
মভোোঃ খনফয উনিন মভোল্লো
োভছুন্নোোয
61070 সুেোন্ত নফশ্বো
সুকুভোয নফশ্বো
রক্ষী যোনী নফশ্বো
61071 মভোোঃ ইভনতেো েনফয
মভোোঃ নপমযো েনফয
মযোমেেো েনফয
61072 মভোিোোঃ মভৌসুভী আক্তোয
মভোোঃ আনতেোয যভোন
মভোিোোঃ মফরী মফিভ
61073 আবুর েোরোভ আ োদ
তোমযে যভোন
নপমযো ো মফিভ
61074 পোনোনো নূময োন্নোত যনি
পোরুে আমভদ
মভোোোঃ োন্নোতুর মপযমদৌ
61075 ইযোত োোন রোফণী
মভোোঃ ভেবুর মোমন
নুয নোোয মফিভ
61076 শেদ পোইজুয যভোন
শেদ োইদুয যভোন
অনোনভেো ম নভন
61077 মভোোঃ আব্দুয যউপ
মভোোঃ আব্দু োভোদ
োভছুন নোোয
61078 অমোে কুভোয
ভমনোযঞ্জন েনফযো
অন িো যোনী
61079 অমরোে যোে
অমোে যোে
নেযন যোে
61080 মভোোঃ পখরুর ইরোভ
মভোোঃ প লুর ে
নপমযো ো ে
61081 মভোোঃ যোমদুন্নফী
মভোোঃ আব্দুর মভোনভন
োভসুন নোোয
61082 মভোোঃ আননছুয যভোন
মভোোঃ মভোমর উিীন
আিভো মফিভ
61083 মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
আনম্বেো খোতুন
61084 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
মভোোঃ ো োোন আরী
মভোিোোঃ মযন েো খোতুন
61085 নফ ে েোনন্ত দো
ময রোর দো
যস্বতী ফোরো দো
61086 মভোোঃ দীি আর পোযোফী
মভোোঃ ো োোন আরী
মভোিোোঃ যোমফেো খোতুন
61087 শেদ নো মু োনেয
শেদ আব্দুর ফীয
ভোহুদো আক্তোয মচৌদৄযী
61088 রীনো যোনী মদফী
ননমযোদ ফযন নোথ
ফন্দনো যোনী মদফী
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31/12/1989
05/07/1991
16/06/1990
01/07/1990
24/01/1987
03/01/1991
21/10/1989
01/12/1987
16/09/1987
28/11/1988
30/12/1986
02/04/1992
05/10/1991
12/11/1990
18/10/1987
07/09/1987
14/07/1990
31/12/1990
25/08/1991
01/12/1991
15/05/1988
11/07/1987
08/07/1988
08/10/1992
12/06/1987
30/10/1988
06/03/1991
03/02/1987
25/07/1989
10/03/1987
14/12/1989
11/06/1987
20/12/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61089 মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
61090 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোসুদ
61091 মভোোঃ ওেত আরী
61092 নভঠুন চন্দ্র দো
61093 যনপকুন নোোয
61094 মভোোম্মদ োোন োঠোন
61095 মভোখনরছুয যভোন
61096 তোইনের ইরোভ
61097 খোমরদো োযবীন
61098 ংে নফশ্বো
61099 মভোোঃ োইনের ইরোভ নেদোয
61100 মভোোঃ ফ লুয যভোন
61101 ইযোত োোন মভো
61102 দীি দো
61103 আনল ফোড়ড়
61104 মভোোঃ নদুর ইরোভ
61105 িো ী মভোোম্মদ নততুভীয
61106 সুব্রত কুভোয মদফ
61107 মভোোম্মৎ কুরসুভ আক্তোয
61108 ময োনরন আমযনপন
61109 মভোোঃ আবু ফেয ননিে
61110 মভোোঃ ভোমুদ েনর যোম 
61111 মভোোঃ নপ েোভোর
61112 ন ননেো খোন নঝনুে
61113 মভোোঃ আননেয যভোন
61114 এভ.এভ.োীদুয যভোন
61115 যোভকৃষ্ণ ভন্ত
61116 মভোোম্মদ োইনেয যভোন
61117

োন্নোত খন্দেোয মোনোরী

61118 ন্দীো যোে
61119 নভত যোে
61120 মভোোঃ মনোভোন মোোইন
61121 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন

মভোোঃ োরুন মচৌদৄযী
নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ মিোরোেভোন আরী যদোয
ভোননে োন
মভোোঃ আব্দু োত্তোয
মভোিোোঃ আপমযো ো
নন্দন চন্দ্র দো
যচনো ফোরো দো
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মযোেোনো োযবীন
মভোোম্মদ নোনয উনিন োঠোন
োম যো মফিভ
মভোোঃ ভয আরী
নযন েো মফিভ
োমদ মোমন
তুনন আক্তোয
মভোোঃ ভন বুয যভোন
নেোযো মফিভ
মিৌযোঙ্গ চন্দ্র নফশ্বো
নপ্রো নফশ্বো
মভোোঃ আব্দুর রীর নেদোয
আমভনো খোতুন
মভোোঃ োইনের ইরোভ আেন্দ
নফরনে সুরতোনো
আবু তোময ভুইেো
যনভো মফিভ
প্রবোল দো
ীতো দো
শ্যোভর ফোড়ড়
ফন িেী ফোড়ড়
মভোোঃ োভছুর ইরোভ
যোনদো ইরোভ
মভোোঃ নযো উনিন
মেোযো মফিভ
প্রফীয কুভোয মদফ
স্বপ্নো যোনী মদফ
মভোোম্মদ ো োোন নভেো
আমরেো মফিভ
আমনোেোয মোমন
মযন েো মফিভ
মভোোঃ ো োোন নযো
মভোোোঃ পোমতভো মফিভ
মৃত মভোেমিদ আরী
আমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ নযোজুর ে
মভোিোোঃ োমযো খোতুন
মে,এভ,চুন্নু নভেো
নোনিভো মফিভ
মভোোঃ আোঃ ভোমরে
মভোোোঃ মেোননুয মফিভ
মৃত মভ োত আরী মভোল্লো
মভোিোোঃ োমদো মফিভ
অমূল্য চন্দ্র ভন্ত
নরনর ভন্ত
মভোোম্মদ মফদোরুর ইরোভ
োমেযো মফিভ (মৃত)
খন্দেোয হুরুর ে
খন্দেোয মযোমভনো ে
সুমখন্দু নফেো যোে
োরুর যোে
সুমখন্দু নফেো যোে
োরুর যোে
মভোোঃ মভোতোমরফ মোোইন
নুময ো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
চোম্পো মফিভ
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20/05/1987
31/12/1987
01/01/1988
12/05/1988
03/09/1988
08/09/1988
09/10/1990
20/12/1990
11/09/1987
19/12/1989
05/05/1986
12/01/1991
10/12/1988
05/10/1989
14/10/1990
05/02/1988
18/04/1987

24/03/1989
17/07/1988
01/02/1988
07/11/1987
16/08/1991
13/07/1988
05/07/1987
15/08/1989
20/02/1988
12/09/1988
01/12/1987
05/08/1990
10/12/1989
01/11/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61122 মভোোঃ আবু ফক্কোয ননিে
61123 যনন মদফ
61124 আভো খোতুন
61125 মভোোঃ ইফনুর োোন যনে
61126 মভোোঃ যোোদ খোন
61127 ন রুর ইরোভ
61128 মভোোঃ োনভউর ে
61129 মভোোঃ নযনের ইরোভ সুভন
61130 মভোোঃ আ োদ মোমন
61131 োনভভো আক্তোয
61132 মভোোঃ আন জুয যভোন
61133 মভোোঃ আরভোমুন
61134 মভোোঃ মভো োমম্মর মোমন
61135 মভোিোোঃ োনপেো আক্তোয
61136 মভোোঃ নপমযো োনযেোয
61137 মভোোঃ োনফবুয যভোন
61138 জুমের আমভদ
61139 মভোোঃ তপনয আমম্মদ
61140 অনভত যোে
61141 মভোোঃ োমফদ আরী
61142 মভোোঃ আেতোয মোমন
61143 মতৌনপে োোন
61144 মভোোঃ মভমদী োোন
61145 োেযো খোতুন
61146 মভোোঃ ময োউর েনযভ
61147 মভোোঃ নপমযো ভোমুদ
61148 নযভর চন্দ্র ফভিন
61149 মভোোঃ মতৌনদুয যভোন ভোসুভ
নফল্লো
61150 এ.এভ. নেেোদ নফন
61151 মভোোঃ োোদোৎ মোমন
61152 আ োদী খোতুন
61153 মভোোঃ আব্দুয যনদ যেোয
61154 মভোোঃ পেোর আমভদ

মভোোঃ আব্দুয যউপ
ভন নি ো খোতুন
েোরীদ মদফ
নউরী ফোে
েো ী আযোপ মোমন
ভনযেভ মফিভ
এ.এভ. আ োোয আরী
ন নোত মযোনো
মভোোঃ আবু এনেো খোন
আপমযো ো মফিভ
আযপোন আরী
নূয োোন
মভোোঃ মভো োমম্মর ে
োভছুন্নোোয
মভোোঃ আবুর েোমভ
মভোিোোঃ সুযোইেো নোিনযন
মভোোঃ োনপজুয যভোন
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দু সুফোন
নোনিি আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর ফোযী
আমভনো মফিভ
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ োমপ ো মফিভ
মভোোঃ আমফদ আরী
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ নপকুর ইরোভ
মভোিোোঃ খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ আফদু োভোদ যেোয
মভোিোোঃ মপযমদৌন োভোদ
মভোোঃ নরু নভেো
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ আবুর মোমন
োোদো মফিভ
মভোোঃ নওমদ আরী
নযনো মফিভ
ম যোনতিিে যোে
নফতো যোনী দো
মভোোঃ ভোোতোফ আরী
মভোিোোঃ ম োযো খোতুন
মভোোঃ সুরতোন নভেো
মভোোোঃ ভোম দো খোতুন
অনরেোয যভোন
নেেরুন নোোয
মভোোঃ আবুর মোমন
োভসুন নোোয
মভোোঃ োদোত মোমন
আেনরভো মফিভ
আরতোপ মোমন
মভোিোোঃ ম ন্নোফী খোতুন
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
নপমযো ো মফিভ
নমন িন্দু কুভোয ফভিন
মিোরোী যোনী
মভোোঃ আবু তোময নভেো
মভোোোঃ সুনপেো মফিভ
এ.এভ. সুযতুজ্জোভোন
পনযদো োভোন (জুমরখো মফিভ)
মভোোঃ োনফবুয যভোন
ভমনোেোযো মফিভ
আ োোয আরী
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে যেোয
মভোিোোঃ আম নো মফিভ
মৃত এ.এভ, ওেোমি
মভোিোোঃ ইেোনভন খোতুন
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28/09/1989
05/11/1990
27/08/1988
22/08/1987
20/11/1989
10/02/1990
18/12/1986
28/10/1992
16/09/2016
08/10/1989
06/09/1991
12/02/1990
10/01/1987
10/06/1988
20/12/1990
12/08/1987
05/07/1988
01/12/1992
05/01/1990
30/09/1988
02/01/1987
08/02/1989
13/07/1988
20/12/1991
12/10/1987
21/11/1987
02/04/1987
01/09/1992
25/09/1987
20/08/1988
14/06/1988
18/08/1989
20/05/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61155 মভোিোোঃ েোভরুন্নোোয মুন্নী
61156 যঞ্জন কুভোয
61157 মভোোঃ োনভউর ইরোভ
61158 মৄির কুভোয ভন্ডর
61159 মমঞ্জশ্বয যোে
61160 মভোোঃ মোোন যোব্বী
61161

রুফোইেোত োযনভন

61162 মভোোোঃ মুনিদো খোতুন
61163 মভোোঃ যনদুর ইরোভ
61164 মভোোঃ ভঞ্জুয মভোমিদ
61165 মভোোঃ োোনুর ফোন্নো
61166 মভোোঃ মোমর যোনো নভঠু
61167 ফনয উিীন
61168 মভোিোোঃ মুভতোোনো
61169 মভোিোোঃ তোনভনো আক্তোয
61170 মভোোঃ যঞ্জু আরভ
61171 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
61172 িো ী আর ভনসুয
61173 মভোোঃ পনযদুয ময ো
61174 মভোোঃ ভোসুদ যোনো
61175 মভোোঃ আযোনের ইরোভ
61176 মভোোঃ ভনজুরুর ইরোভ
61177

মভোোম্মদ নো মুর োোন

61178 আমেো োনন দো ফাঁধন
61179 তোননেো তোময
61180 মভোোঃ তোমযে মোমন
61181 মভোোঃ োভসুজ্জোভোন আেো
61182 মভোোঃ আর ইভযোন
61183 মভোোঃ েোমে ইরোভ
61184 মভোিোোঃ মভৌনভতো ইরোভ ো
61185 এ.নফ.এভ নো মুর োোন
61186 মভোোঃ োননুয যভোন
61187 মভোোঃ োনফউয আরভ

োেদোয আরী ভন্ডর
োভছুন্নোোয
সুভন্ত কুভোয
েোঞ্চন যোনী
মভোোঃ আব্দুর িনেয প্রোং
যোমফেো খোতুন
অনশ্বনী কুভোয ভন্ডর
োনন্ত যোনী ভন্ডর
ন মতন্দ্র নোথ যোে
ঊভোযোনী যোে
মভোোোঃ োরোর উিীন
মভোিোোঃ মরী মফিভ
মভোোঃ োনভদুর ে
োনভেন ে
মভোোঃ আোঃ যনভ
মভোোোঃ োম দো মফিভ
মভোোঃ োভছুর আরভ
আমরেো মফিভ
মভোোঃ যপযোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
োনন আযো যনদ
মভোোঃ লুৎপয যভোন
মভোোোঃ ভনযেভ নফনফ
মভোোোঃ মিোপযোন উিীন
োনপেো মফিভ
মভোোঃ আোঃ ভন দ
মভোিোোঃ যওন আযো মফিভ
মৃত োভোর উনিন
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োভোদ
যওনোযো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোমভ
আমভনো খোতুন
মভোোঃ আরী আেফয িো ী
োনেেো আক্তোয মনো
মভোোঃ োেদোয আরী
মপযমদৌ আযো
মভোোঃ আব্দুয যনভ মভোল্লো
মভোিোোঃ আমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ োনফবুর ইরোভ
মভোিোোঃ তোনভন নোোয
মভোোঃ আব্দুর ভন দ
মভোিোোঃ ভোননো খোতুন
মভোোম্মদ নূরুর ইরোভ
োিনো মফিভ
(ভযহুভ) মভোোঃ োনফবুয যভোন
ভোমুদো মযনু
মভোোঃ আবু তোময
মপযমদৌন মফিভ
মভোোঃ আব্দুর রনতপ
যোনদো মফিভ
এ.মে.এভ. নপউর আরভ
রোেরো ভন নি ো ফোনু
মৃত নখন আরী
মভোিোোঃ নপমযো ো মফওেো
মৃত ভমদ আরী
েভরো মফিভ
মভোোঃ ভনপজুর ইরোভ ো
মভোিোোঃ মভৌলুদো ইরোভ
মভোোঃ ইনি আেন্দ
নো মুন্নোোয মফিভ
মভোোঃ তনয উনিন
মভোিোোঃ লুৎপো মফিভ
মভোোঃ নুরুর আনভন
োোনোয মফিভ
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29/08/1989
04/04/1990
01/09/1988
25/12/1988
20/10/1987
15/11/1989
31/08/1991
30/12/1991
25/09/1988
11/10/1987
12/10/1988
01/01/1989
03/03/1989
07/04/1988
27/10/1991
22/01/1991
15/08/1989
07/11/1990
15/11/1989
12/04/1987
01/07/1988
15/01/1987
31/12/1988
01/10/1991
12/05/1988
22/01/1988
17/06/1987
12/06/1988
10/12/1988
02/09/1987
14/07/1990
31/12/1987
15/07/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61188 মভোোঃ মভো োমম্মর মোমন
61189 নোনিয উিীন
61190 মভোোঃ ভোইউনিন
61191 োনন দো ে
61192 মভোোঃ আমনোেোয মোোইন
61193 মভোোঃ ভোবুবুয যভোন
61194 এ.নফ.এভ হুভোেন েফীয
61195 মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
61196 মভোোঃ রুমফর নভেো
61197 মভোোঃ আবু োঈদ নভেো
61198 মভোোঃ ভো োরুর ইরোভ
61199 মভোোম্মদ োইনের েনযভ
61200 দেোর কুভোয িোইন
61201 মভোিোোঃ ইেোনভন মফিভ
61202 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
61203 মভোিোোঃ ীভো মফিভ
61204 মভোোঃ আব্দুর আরীভ
61205 শুবন ৎ কুভোয যোে
61206 মভোিোোঃ আপনযনো আঁনখ
61207 মভোোঃ খোনরদ োোন
61208 নদরোদ োপনযন
61209 তোননেো আক্তোয
61210 স্বন কুভোয মন
61211 তো কুভোয নফশ্বো
61212 অনুভ যোে
61213 নফল্লোর মোমন
61214 মভোোঃ এযোদ আরী
61215 মভোোঃ আমনোেোরুর ইরোভ
61216 নভপতোহুর োন্নোত মচৌদযী
61217 মভোোঃ এভদোদুর ে
61218 ঈযোত মপযমদৌ ইবো
61219 পোমতভো যভোন
61220 মতৌনদুর ইরোভ

মভোোঃ আব্দুর নরর
ননলুপো ইেোনভন
আবু ইউছুপ
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ মভোিমর উনিন
নভনুেোযো মফিভ
মভোোঃ োভসুর ে
মোমন আযো ে
মভোোঃ োননপ
আপমযো ো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভনতন
মভোিোোঃ ওেোম দো মফিভ
মৃত এ.এ.এভ. আব্দুর মভোত্তনরফ
যনভদো মভোত্তোনরফ
মভোোঃ আনতেোয যভোন নফশ্বো
নযিন মনিো
মভোোঃ আব্দু োভোদ
নযনো মফিভ
মভোোঃ ইনি আরী নভেো
যনভো মফিভ
মভোোঃ ভমেন উনিন
ভঞ্জুেোযো খোতুন
মভোোম্মদ নোনিরুর েনযভ
মভোোৎ মমরনো আক্তোয
মৃত নীর যতন িোইন
সুীরো িোইন
মভোোঃ নূয ইরোভ
মভোিোোঃ আমরেো মফিভ
মভোোঃ আপ োর মোমন
মভোিোোঃ মভমরুন মনিো মফিভ
মভোোঃ মোযোফ আরী
মভোিোোঃ নুরুন্নোোয মফিভ
মভোোঃ নুরুজ্জোভোন যেোয
মভোিোোঃ আিভো মফিভ
নময চন্দ্র যোে
মেৌল্যো যোনী যোে
এ.এন.এভ. আরভিীয মোমন
মভোিোোঃ োনদো োযবীন
মভোোঃ প মর যভোন
মভোিোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
নদরদোয মোমন
শেদো ম নভন আযো
তপোজ্জর মোমন
যোনভো খোতুন
সুীর চন্দ্র মন
দেোনত যোনী
ভনত নফশ্বো
েনফতো নফশ্বো
সুবোল যোে
সুনভতো যোে
মভোোঃ নযো
চোেনো মফিভ
আব্দুয যনদ
আেতোয ফোনু
মভোোম্মোদ আরী
োনো খোতুন
ভোশুকুয যভোন মচৌদযী
হুযো আক্তোয মচৌদযী
োভসুর ে
োভছুন নোোয মফিভ
মভোোঃ এযোদুর ে
োনো োযবীন
মভোোঃ োনফবুয যভোন
নোনভো খোন
এভ,এ পোরোে
ননলুপোয ইেোনভন
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01/08/1988
12/12/1992
18/11/1992
01/11/1989
10/11/1987
02/03/1989
30/01/1990
12/11/1988
15/11/1987
08/01/1989
05/07/1987
02/01/1987
23/12/1987
03/05/1989
07/01/1988
12/10/1991
07/01/1990
10/10/1989
16/07/1989
26/10/1987
01/02/1987
07/12/1990
22/07/1987
13/04/1987
05/07/1989
10/06/1987
30/11/1988
01/01/1990
20/01/1990
25/07/1989
07/12/1989
31/12/1989
22/07/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61221 তোিননভ োোন অনদ্বতো
61222 মভোোম্মদ নভ োওরোদোয
61223 মভোোঃ েো ী নভ
61224 মভোোঃ নো মুর মোোইন
61225 এ,এভ ভঈনুর আরভ
61226 মভোোঃ োীন ভোতুব্বয
61227 ঞ্জে মদ
61228 মভোিোোঃ পোমতভো মফিভ
61229 মভোোঃ আব্দুল্লো-আর-যোেোন
61230 মভোোঃ আনযনের ইরোভ
61231 মভৌসুভী বুরবুর শুেরো
61232 মভোো: আবু োেোত আনোযী
61233 োোন ভোমুদুয যভোন
61234 মভোিোোঃ োফনযনো ইেোনভন
61235 ইনতেোে আমভদ
61236 মভোোঃ ইভযোন খাঁন
61237 মভোোঃ োমনোেোয মোমন
61238 সুনভ যেোয
61239 মভোোঃ আর-ইভযোন
61240 ভঞ্জুরুর আরভ
61241 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
61242 মভোোঃ নভরোদুন নফী
61243 মৌনভে ইরোভ
61244 আযোনের ইরোভ
61245 শ্যোভর মভোন মদফ
61246 ভোন েি ো ইপপোত োোন
61247 মভোোঃ ন েো উনিন
61248 শ্রীরো যেোয
61249 মভোোম্মদ ন রোনী
61250 মভোোঃ ইভযোন খন্দেোয
61251 ভোমুদো আপমযো ো
61252 শেদ আোনুর েনযভ
61253 মখ সুভোইেো আরী (ননন ি)

মভোোঃ ইেোনেো
োনপেো মফিভ
মভোোঃ নিনিে োওরোদোয
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর খোমরে েো ী
নপমযো ো আপমযো
মভোোঃ আব্দুর োই োওরোদোয
নোনিভো মফিভ
নন োভ উনিন আমভদ
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ োপয ভোতুব্বয
নফযন মনিো
নফ প্রোদ মদ
অিনো যোনী দো
মভোোঃ মভোফোযে আরী
মভোিোোঃ োম যো মফিভ
মভোোঃ মভোোযপ মোমন
মভোিোোঃ মমরনো খোতুন
মভোোঃ নদুর ইরোভ
মভোিোোঃ মনরনো সুরতোনো
মভোোঃ ো োোন োওরোদোয
আপমযো ো বুরবুর
মভোোোঃ নূরুর ইরোভ
মভোোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ মভোস্তপো েোভোর
ভোমুদো েোভোর
মভোোঃ আব্দুর আন
মভোিোোঃ সুনপেো মফিভ
আফদুর রনতপ
ইেোিনভন মফিভ
মভোোঃ আবু ইউনুি খাঁন
মভোমভনো খোতুন
মভোোঃ আব্দু োভোদ
যীপো মফিভ
সুফর যেোয
ননন িভো যেোয
মভোোঃ আব্দুর মভোনভন মভোল্লো
নভম নুয োোন খোতুন
আরভিীয মোমন
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ মুনপকুয যভোন
তোনভনো আক্তোয
মভোোঃ যনফউর ে
ননলুপো মফিভ
মভোোঃ মভোমভনুর ইরোভ
ওেোনদো যভোন
ইনি আরী
বুরবুনর
োঙ্ক মভোন মদফ
চঞ্চরো যোনী মদফ
মভোোম্মদ েনোর আমফদীন
ভোমরেো মফিভ
মভোোঃ নভযো আরী
যোনফেো মফিভ
নোযোেন চন্দ্র যেোয
নখো যোনী যেোয
মভোোম্মদ ইেোনুি আরী
রোইরী মফিভ
মভোোঃ যভ োন নভেো
নো ভো আক্তোয
মভৌরবী নুরুর ইরোভ
নুরুন নোোয মফিভ
শেদ োপোমেতুর েনযভ
োমরো মফিভ
মভোোঃ আযোপ আরী মখ
মফিভ সুরতোনো
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08/12/1988
15/07/1989
01/02/1991
05/06/1989
12/08/1987
04/04/1989
09/05/1988
03/01/1987
05/06/1987
08/10/1988
14/01/1989
22/10/1991
05/04/1988
01/05/1987
29/05/1990
26/06/1990
16/07/1991
01/01/1990
30/10/1989
01/04/1989
01/01/1992
01/08/1989
31/12/1989
01/03/1991
24/09/1990
21/08/1991
01/01/1989
15/01/1987
01/03/1988
31/12/1988
01/08/1991
20/11/1988
20/05/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61254 ভোোবুফ আরভ
61255 মভোোঃ আননছুয যভোন
61256 মুোম্মদ োরোউিীন
61257 ভোযোনপ োোন
61258 মভোোোঃ োযনভন খোনভ
61259 নপ্রেোংেো ভজুভদোয
61260 মভোোঃ যোমদুর ইরোভ
61261 মভোিোোঃ পোমতভো ে
61262 মভোোঃ ন রুর ইরোভ
61263 রুমফর
61264 মভোোঃ ময োউর েনযভ
61265

োন্নোতুর মপযদোউ

61266 অনদনত োর
61267 মভোোঃ যোমর মভোল্যো
61268 মভোোঃ োইদুয যভোন
61269 খোমরদ পেোর
61270 বু নফশ্বো
61271 আবু হুযোইযো
61272 সুনীর চন্দ্র দো
61273 মভোোঃ যোমদুর ইরোভ
61274 মভোিোোঃ োযনভন সুরতোনো
61275 আমনোেোয মোোইন
61276 এ,এভ মভমদী োোন
61277 মভোোম্মদ আব্দুয যনভ
61278 নউরী খোনভ
61279 মভোোম্মদ আফদুর োন্নোন
61280 োেভো নো নীন
61281 মদফোীল দত্ত
61282 মভোোঃ ইউনুচ নভেো
61283 এনযন আমনোেোযো
61284 মভোোঃ ভোসুভ নফল্লো
61285 মভোোঃ নো মুর ে
61286 মভোোঃ োনফবুয যভোন

নূরুর ে
মভোমিনো আক্তোয
মভোোঃ মভো োোয আরী
মভোিোোঃ নেোযো মফিভ
মৃত. োরোর আোম্মদ
োনে ো মফিভ
আবুেোর মোমন মুন্সী
ভোমুদো মফিভ
মভোোঃ আরী আেফয নভেো
মভোোোঃ ভন নি ো মফিভ
ভনত রোর ভজুভদোয
অচ িনো ফোরো মদ
মভোোঃ মখোেোম উনিন প্রোভোননে
মভোিোোঃ ভন নি ো খোতুন
মভোোঃ ওফোইদুর ে
মভোিোোঃ ভোমুদো মফিভ
মৃত. মভোোম্মদ নন োভ উনিন
োনভনো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যফ
তোিনরভো মফিভ
মভোোঃ মযদওেোন
নভম েোভরুন নোোয
মখ আব্দুর ফোযী
ভোিনেযো খোতুন
প্রবোত েোনন্ত োর
তদর োর
মভোোঃ ফোদো মভোল্যো
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যনদ
োননুয নফনফ
আনি উনিন আভদ
োোনোযো মফিভ
সুবোল নফশ্বো
েল্যোনী নফশ্বো
নুরুর ে
োনো মনো
অনীর চন্দ্র দো
নৄষ্প যোনী দো
মভোোঃ আব্দুর নরর
মভোিোোঃ মপোরী খোতুন
মভোোঃ আব্দুয যনদ
োীন আক্তোয
মদমরোেোয মোমন
সুযোইেো মফিভ
মভোোঃ আভ োদ মোমন
মভোিোোঃ তনভনো মোমন
মভোোম্মদ আবুর োমভ
পোমতভো মফিভ
আব্দুর নরর খোন
যনভো মফিভ
মভোোম্মদ আবুর ফোোয
আমেো মফিভ
মৃত. মমেন্দোয আরী
লুৎনেমন্নিো
মৃত. মিোোর মভোন মদ
ততী যোনী মদ
মভোোঃ ইোোে মভোল্লো
নভম আমনোেোযো মফিভ
মে. এইচ নোন য আমভদ
োনদো আক্তোয
মভোোঃ যনপকুর আরভ
োী আরভ
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন মৃধো
োনপেো মফিভ
মভোোঃ েোভোর মভোল্লো
মভোোোঃ েননুয মফিভ
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25/12/1992
31/12/1990
08/09/1991
20/12/1992
03/07/1990
01/09/1988
01/06/1991
30/08/1987
27/12/1987
25/12/1987
22/04/1987
14/01/1987
28/10/1989
07/04/1990
10/10/1992
02/01/1987
14/06/1990
31/03/1987
10/11/1988
15/03/1992
01/01/1994
01/04/1988
10/01/1989
01/01/1993
24/10/1988
31/12/1992
31/07/1988
28/11/1989
02/01/1987
11/04/1985
07/11/1991
10/10/1987
01/09/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61287 মভোোঃ ময োউর েনযভ
61288 সুনভ নেদোয
61289 মভোোম্মদ ইভত োো ন ফ
61290 আবু িোইদ মভোোঃ োনফবুয যভোন
61291 মভোোম্মদ ইেফোর মোোইন
61292 পোয োনো নযপোত
61293 অননে োোন
61294 মভোোম্মদ োিোনুজ্জোভোন
61295 মভোোঃ নো মুর ইরোভ
61296 মভোোঃ আনযনের ে নোঈভ
61297 পোয োনো আক্তোয ফনফ
61298 মনোর চন্দ্র ধয
61299 মভোোঃ োনভউর েনযভ
61300 মভোোঃ মোমর নভেো
61301 ইযোত আরী
61302 তোনভদ পোযোন ন োন
61303 মভোোঃ মভমনদ োোন
61304 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
61305 মভোোঃ োনফমফ নেফনযেো
61306 আনযপো আক্তোয
61307 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন ে
61308 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোমুন
61309 তম্মে োো
61310 আনে ো আেতোয
61311 মভোোঃ আভোন উল্যো
61312 মভোোঃ আবুর োনরভ
61313 মভোোঃ ইভযোন মোমন
61314 মভোোঃ ইভনতেোজুর আনরভ
61315 মভোোঃ োনফবুয যভোন
61316 মভোোঃ আনযনের ইরোভ
61317 মভোোম্মদ মভোদোোয আোন
61318 মভোোঃ সুরতোন ভোোমুদ
61319 মভোিোোঃ মোভোেযো ইেোিনভন

মভোোঃ ো আরভ মৃধো
যওমোন আযো
নূয ইরোভ নেদোয
োনভদো মফিভ
মভোোঃ োরোর উনিন
ইভত আযো
মভোোঃ শুকুয ভোমুদ
ভোেছুদো মফিভ
মভোোম্মদ োোঙ্গীয আরভ
োম যো মফিভ
লুৎপয যভোন ফোবু
ভোসুভো যভোন
অনদ নভেো
মনরনো আক্তোয ফোনু
মভোোম্মদ আব্দুর ভোন্নোন
োভসুন নোোয
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
ঝন িো মফিভ
মভোোঃ োভোর উনিন
নোনিি সুরতোনো
োরোর উনিন
যোপো খোতুন
রক্ষণ চন্দ্র ধয
ভননেো যোনী ধয
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
যোনফেো খোতুন
মভোোঃ রুহুর আনভন
মভোিোোঃ োনপলেো খোতুন
ভদৄ মখ
খুী মফিভ
এ.এভ আবু শতেফ
নপেো মফিভ
মভোোঃ লুৎনেয যভোন
মযনু মফিভ
মভোোঃ আক্রোভ আরী মফোযী
মভোিোোঃ আিভো আক্তোয
মভোোঃ আ িোরুজ্জোভোন
তোনরভো খোতুন
আবুর েোরোভ আ োদ
তোনভনো মফিভ
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
ভোসুদো মফিভ
মভোোঃ ভোোতোফ উিীন
মভোিোোঃ েগুন নোোয
মৃতোঃ দুরোর চন্দ্র োো
নযংকু যোনী োো
আব্দুয যোজ্জোে মৃধো
ননলুপো মফিভ
মভোোঃ আব্দু িোরোভ
আেনরভো
মভোোঃ আনিয উিীন
নফরনেি মফিভ
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
যনভো মফিভ
মভোোঃ ীদুর আরভ
মভোোোঃ োমযো খোতুন
মভোোঃ িমযোেোয মোমন
মভোিোোঃ তোমযো ফোনু
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
আিভো মফিভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
নুরুন নোোয
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
হুযো মফিভ
মভোোঃ ফযেত আরী
মভোিোোঃ যনভো খোতুন
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01/03/1989
16/06/1989
22/09/1988
01/01/1988
01/11/1987
05/02/1987
10/12/1986
01/09/1991
10/10/1988
04/11/1988
08/03/1990
12/03/1990
21/11/1988
01/03/1987
18/10/1990
12/02/1993
01/01/1988
11/11/1988
20/08/1988
30/05/1987
31/12/1990
15/02/1990
20/10/1988
01/10/1993
13/12/1987
01/01/1990
22/01/1991
08/02/1991
01/08/1990
01/01/1990
01/01/1991
01/09/1985
10/01/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61320 মভোল্লো-আর ভোমুন
61321 মভোোঃ ভোরুপ মোমন
61322 এ.নফ.এভ োেোনযেো
61323 োমেযো খোতুন
61324 মভোোঃ োভীভ আর ভোমুন
61325 মভোোম্মদ আব্দুয মভোতোমরফ
61326 মুক্তো মফিভ
61327 োনীন োযবীন ননতু
61328 োভসুন নোোয
61329 মভোোঃ হুভোয়ুন েনফয
61330 অীভ কুভোয মভোদে
61331 মভোোঃ ভোসুদ োযমব
61332 মভোোঃ মোযোওেোদী
61333 মভোোঃ সুরু আরী
61334 এ.মে.এভ মিোরোভ োেোনযেো
61335 মভোোঃ নোন মুর ইরোভ ভীভ
61336 ভোনেো োযবীন
61337 রো চন্দ্র োযদোয
61338 মভোোঃ আব্দুয যউপ
61339 মভোোোঃ ভোসুদ যোনো
61340 মভোনভতো আক্তোয
61341 মভোোঃ আোদুজ্জভোন
61342 প্রদী চন্দ্র োরদোয
61343 োইভো েভয
61344 োনযেো নওযীন
61345 নূয ইরোভ ভইেো
61346 এভ যোমর ময ো
61347 মভোোঃ ইভোভ উনিন পোোদ
61348 মভোোঃ মতৌনদুর ইরোভ
61349 মিোরোভ মভোোঃ তোমযে
61350 নফশ্বন ৎ কুন্ডু
61351 ইপপোত োোন নূয
61352 মভোোঃ োইদুয যভোন

মভোল্লো োখোওেোৎ মোমন
নোনভো মফিভ
মভোোঃ মতোিোমিে মোমন
আন ো মফিভ
মভোোঃ মেোন্দোয আরী োওরোদোয
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আরোউনিন
রনতপো মফিভ
মভোোঃ ওভোন িনন
মভোিোোঃ পোমতভো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োই
সুযোইেো মফিভ
মভোোঃ মোমন আরী
আঞ্জুেোযো মফিভ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
মভোিোোঃ োননো মফিভ
েোফোতুল্লো
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ মদরদোয মোমন
মভোিোোঃ মপোরী মফিভ
সুীর চন্দ্র মভোদে
মুকুর যোনী মভোদে
মভোোঃ োভীভ উনিন
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ মভোেমিদুর আরভ
োনভভো আরভ
মভোোঃ নয উনিন
িোনভযন মনিো
মভোোঃ আবুর েোযোভ আ োদ
মভোিোোঃ নোনিি আক্তোয
মভোোঃ োভসুনিন মোিোয
মভোিোোঃ নো মুন নোোয মফিভ
মভোোঃ নূরুর আভীন
োভসুন নোোয
খমিন চন্দ্র োরদোয
ননরীভো যোনী োরদোয
মভোোঃ যনফউর আরভ
যনভো মফিভ
মভোোোঃ োোরুর ইরোভ
মভোোোঃ ভনমযোভ মফিভ
আব্দুর মভোতোমরফ
নভরো েোতুন
মভোোঃ আোঃ নরর নভেো
আমনোেোযো মফিভ
খমিন চন্দ্র োরদোয
ননরীভো যোনী োরদোয
মভোোঃ েোভরুর হুদো
নফন নেওপেোয
ভযহুভ আব্দুর ভোন্নোন যেোয
ভযহুভ নুপো মফিভ
মভোোঃ োনপজুয যভোন ভইেো
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ োরুন অয যনদ
যো মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ িোযওেোয
নভম আমেো খোতুন
মভোোঃ নদুল্লো
োনফনো মফিভ
মৃতোঃ রুেন উনিন
মভোিোোঃ মোমেদো খোতুন
অন ত কুন্ডু
িীতো যোনী কুন্ডু
নূয মভোোম্মদ নভেো
েোভরুন নোোয মফিভ
মভোোঃ মভোক্তোয আরী
মভোমভনো খোতুন
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01/01/1988
08/12/1988
01/06/1989
01/02/1987
01/01/1986
30/12/1982
19/05/1988
23/08/1988
23/12/1990
01/01/1989
30/12/1987
01/01/1989
01/01/1993
30/01/1987
05/09/1987
28/12/1991
01/06/1987
17/10/1988
28/12/1989
20/08/1989
20/10/1988
02/08/1989
15/02/1988
23/09/1989
12/11/1990
01/02/1988
13/01/1994
26/12/1989
07/04/1989
05/08/1989
05/03/1988
20/11/1990
25/07/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61353 ভীয মভোোঃ আমনোেোয মোমন
61354 মভোোঃ আব্দুর ইউেোর
61355 মভোোঃ োপয ইেফোর
61356 মভোোঃ োনিবুর ভোমুদ ভইূঁ েো
61357 মভোোঃ নোনয উনিন
61358 মভোোঃ ভননবু

োভোন

61359 মভোোঃ োোবুনিন
61360 তুলোয দো
61361 মভোোঃ ইভযোন খোন
61362 শুভ্র যঞ্জন যেোয
61363 মভোোঃ নভয উিীন
61364 নফনৄর োরদোয
61365 মভোস্তোে আভদ
61366 মভোোঃ যোমদুর েনযভ
61367 আবুর প র
61368 আপনযন সুরতোনো
61369 মুযনদো সুরতোনো
61370 বুরবুর আোম্মদ
61371 উমম্ম আেভন ম ননপো
61372 মভোোঃ ময োউর েনযভ
61373 মভোোঃ ভনজুরুর ইরোভ
61374 দূিোি দো মদফ
61375 মভোোম্মদ ইভোভ মোোইন
61376 মভোোঃ নযেোদ ভোমুদ
61377

োন্নোতুর মপযমদৌ

61378 মভোোঃ নযনের ইরোভ
61379 মভোোঃ এনোমুর ে
61380 মভোোঃ মোমন নন
61381 ভোননে চন্দ্র মদ
61382 মভোোঃ মোোনুয যভোন খোন
61383 সুন ত মন
61384 ফোবুর ফোরো
61385 নফবোল ভন্ডর

ভীয মভোোঃ আফদুয যভোন
োমনোেোযো খোতুন
ভযহুভ আন জুর ে
মযমনো মফিভ
মভোোঃ আেফয আরী
রুনফেো মফিভ
মভোোঃ আবুর োমভ ভইঁেো
যনভো মফিভ
মভোোঃ আোঃ েোইয়ুভ
রোইরী খোতুন
মভোোঃ আোদ মোমন
মভোিোোঃ োীন সুরতোনো
মভোোঃ ীদুল্লো
মভোিোোঃ যোমফেো খোতুন
অনশ্বনী দো
যীতো যোনী অনধেোযী
আফদু োরোভ খোন
নপমযো ো োযবীন
স্বনিেি চীন্দ্রনোথ যেোয
নফতো যোনী যেোয
েোরো নভেো
খোমরদো মফিভ
ফনভোরী োরদোয
মপোরী োরদোয
মভোোঃ নুরুর আনভন
োনো মফিভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মভোিোোঃ যোনদো মফিভ
আব্দুর মভোতোরীফ
পনযদ খোতুন
মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
মভোিোোঃ নেোযো খোতুন
মভোোঃ মেভত আরী নফশ্বো
মভোিোোঃ োনদো মফিভ
নিনিকুয যভোন
োনো নিনিেো
মভোোঃ আভীয আরী
নভরো খোতুন
মভোোঃ মভোোযপ মোমন
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
মভোিোোঃ যনভো মফিভ
অভয চন্দ্র মদফ
যভো যোনী মদফ
ভেবুর মোমন ভজুভদোয
ভোেোনুয মফিভ
আব্দুর োই নফশ্বো
নোনভো নো নীন
মভোোম্মদ মোমন
তোনরভো মফিভ
মভোোঃ নদুর ইরোভ
মভোিোোঃ ননযনো খোতুন
মভোোম্মদ আরী
িনেনো মফিভ
ইেোয মুোম্মদ
োমফযো মফিভ
নযমতোল চন্দ্র মদ
রক্ষী যোনী মদ
মভোোঃ আব্ৱদু োত্তোয খোন
োনপেো খোতুন
সুধীয মন
তৃনি মন
নননের ফোরো
প্রবোতী ফোরো
নমযন ভন্ডর
প্রবোতী ভন্ডর
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15/08/1987
08/12/1988
01/08/1990
03/02/1990
01/01/1988
16/10/1988
05/07/1991
25/12/1987
31/12/1990
05/01/1990
20/07/1989
20/03/1987
01/10/1988
15/07/1987
25/11/1988
23/11/1991
03/04/1989
03/03/1987
21/08/1992
24/05/1988
25/07/1989
16/08/1988
21/11/1987
24/04/1987
20/12/1986
19/09/1987
22/06/1991
15/08/1989
20/05/1988
15/08/1989
01/06/1989
07/05/1989
25/08/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61386  ীফ চক্রফত্তী
61387 মভোোঃ োনদুর ইরোভ
61388 নরন যোনী
61389 মভোোোঃ োনদেো োন্নোত রতো
61390 নপ্রো যোনী দো
61391 মভোোঃ েোভরুর োোন মোমর
61392

হুযো খোতুন

61393 মভোোঃ যোপোমেত আরী ন ফ
61394 োওেো খোতুন
61395 মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
61396 মভোোঃ নোইমুর োোন
61397 মভোোম্মদ ফ লুর ে
61398 মভোোঃ ভোোবুবুর মোমন
61399 মভোোঃ আোন োফীফ মৌযব
61400 তন্মে ফনণে
61401 োযনভন োোন
61402 মভোোঃ নোনয উনিন খোন
61403 যো ন মবৌনভে
61404 মভোোঃ তোইনের োোন
61405 মভোোঃ মভমদী োোন
61406 আযোপোত যভোন মিোরোভ যোনব্ব
61407 মভোোঃ পেজুয যভোন
61408 মভোিোোঃ আনফয আপমযো
61409 মভোোঃ োনফবুয যভোন
61410 মখ োনভউর মনওেো
61411 অনভত ভনল্লে
61412 উজ্জর কুভোয োর
61413 নকুর নফশ্বো
61414 োনবুর োোন
61415 মভোিোোঃ উমম্ম োনী
61416 মভোোঃ মিোরোভ যোনব্ব
61417 মভোোঃ ননেো মভোমিদ খোন
61418 মভোিোোঃ স্মৃনত খোতুন

মিোোর চক্রফত্তী
উভো যোনী চক্রফত্তী
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
মভোিোোঃ োোনোযো খোতুন
মতযন্দ্র নোথ মদফ
ফোনো যোনী
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
তহুযোতুন মনিো
প্রদী চন্দ্র দো
নরো যোনী দো
মৃত মোফোোন নেদোয
যোন েো মফিভ
মভোোঃ ননেয উনিন
খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ ইউসুপ আরী নভঞো
নোনিি ইউসুপ
আব্দুর োনভদ
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যভোন
ভনযেভ খোনভ
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
মভোিোোঃ নো ভো খোতুন
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
িোহুযো খোতুন
মভোোঃ ইভোইর মোমন
মভোোোঃ ভোনছুযো খোতুন
মভোোঃ েোভরুর ইরোভ
নভম োননোযো মফিভ
ংেয ফনণে
ভনন্দযো ফনণে
আব্দুর আন
ম নভন সুরতোনো
এ টি এভ ভনউনিন খোন
নভম োোনোযো মফিভ
ভমযন্দ্র মবৌনভে
অননতো মবৌনভে
মভোোঃ তোমরুর ইরোভ
োোনোযো মফিভ
মভোোম্মোদ আরী
রুেোনো োযবীন
মভোোঃ আরতোনেয যভোন
ম নভন আক্তোয খোতুন
মৃতোঃ মভোেোমরিোয যভোন
মভোিোোঃ মেোযো মফিভ
মভোোঃ আপিোয আরী
মভোিোোঃ আঞ্জুভোনোযো মফিভ
মৃতোঃ আব্দুর কুদ্দু
মভোিোোঃ পোমতভো মফিভ
মখ আব্দু োরোভ
োরভো খোতুন
নৃমন্দ্র নোথ ভনল্লে
িোেো যোনী ভনল্লে
কৃষ্ণ োর
েল্পনো যোনী
প্রদী নফশ্বো
চন্দনো যোনী নফশ্বো
মভোোঃ নুরুর আনভন
োভসুন নোোয
মভোোঃ আব্দুর ওোফ
মভোিোোঃ মেোননূয মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ ভ নু
মভোিোোঃ যওনোযো মফিভ
মভোোঃ ইউসুপ আরী খোন
মেোননুয মফিভ
মভোোম্মদ আরী
মভোিোোঃ নউরী মফিভ
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26/02/1991
25/05/1987
21/09/1988
02/10/1988
01/02/1990
01/01/1990
10/11/1991
24/12/1987
01/01/1989
27/10/1989
30/06/1989
20/11/1989
08/09/1989
01/01/1992
08/05/1987
07/07/1990
04/04/1990
10/07/1987
01/01/1988
17/03/1992
10/10/1989
26/09/1988
10/06/1988
12/05/1987
01/01/1989
12/11/1988
25/09/1990
15/06/1987
11/02/1992
08/12/1988
12/05/1988
06/06/1994
02/02/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

যনন ৎ কুভোয ম োল
অঞ্জু যোনী ম োল
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
োীনুয ইরোভ
আিোয আরী
ভোনফেো
অমদ্ধিন্দু যেোয
োন্তনো যেোয
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মভনযনো ইরোভ
মভোোঃ আব্দুর ওোফ
যোনদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
যও োতুন মনো
আব্দুর খোমরে
োমেদো খোতুন
মভোোঃ প লুয যভোন
মযৌন আক্তোয
এভ এ ভোন্নোন
নপমযো ো ইেোনভন
নূয মভোোম্মদ
মভৌলুদো মভোোম্মদ
ননভ চন্দ্র মবৌনভে
ভননেো মবৌনভে
মভোোঃ আনভরুর ইরোভ
ীফন আযো মফিভ
আব্দুর োই
ফোনিরুন নোোয
তোজুর ইরোভ
োনফনো ইেোভীন
মভোোঃ আরীমুনিন
মভোোোঃ োন্নোতুর মপযমদৌ
মভোোঃ োভছুর আরভ
নভম যীনো আরভ
আবুর মোমন
োম যো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোমভ
মভোিোোঃ যওনোখ আঞ্জভো ফোনু
স্বিীে সুমফোধ ম োল
মিৌযী ম োল
আনরভনিন
নপমযো ো
শেদ আফদুর ভোমরে
মযোমেেো মফিভ
ফোবুর দো
মফফী দো
নফষ্ণু দ ধয
ফীতো যোনী ধয
েো ী ভনসুরুর ে
আমরেো আক্তোয
মভোোঃ এেযোমুর ে
মভোিোোঃ আপমযো ো মফিভ
মভোোঃ য আরী
োমযো মফিভ
মভোোঃ োমভ আরী
ম োনো মফিভ
মভোোঃ য আরী
আক্কোযো মফিভ
আইয়ুফ আরী খোন
োমেদো মফিভ
নূয মভোোম্মদ
োোনোযো মফিভ
এ এভ এোনুর ে (মৃত)
নুরুন্নোোয মফিভ
Badiul Alam Chowdhury
Rehana Begum

10/01/1992

61419 মদফোীল কুভোয ম োল
61420 মভোোঃ আনকুয যভোন
61421 আবু ফেয
61422 অনোনভেো যেোয
61423 ভোনরো োমরনন
61424 মভোোঃ মভমদী োোন
61425 মভোোঃ ভনউয যভোন
61426 ভমনোেোরুর ইরোভ
61427 পোয োনো আক্তোয
61428 রোইজু ম নযন সুইটি
61429 ননেো মভমদী
61430 মদোরো মবৌনভে
61431 মে এভ োেোনযেো
61432 উমম্ম কুরসুভ
61433 তোভোন্নো োভীো
61434 মভোোঃ আরী আোন ফোপ্পী
61435 মভোোঃ যোমর আরভ
61436 োইনেয যভোন
61437 এন এ এভ আবু ফক্কয ননিে
61438 যতন ম োল
61439 মদমরোেোয মোোইন
61440 শেদো পোমতভো োোন
61441 অনভত দো
61442 ভদৄসূদন ধয
61443 েো ী আনভনুর ে
61444 মভোোঃ আযোপোত োোন
61445 মভোোঃ আন জুর ইরোভ
61446 মভোোঃ োেোনযেো
61447 মভোোঃ আন জুর ে
61448

োনদুর ইরোভ খোন

61449 মুোোঃ অনরউর ইরোভ
61450 তোনভনো ইরোভ
61451 ইপপোত োোন মচৌদৄযী
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07/07/1990
15/12/1991
31/12/1989
08/11/1991
26/07/1991
16/09/1990
15/02/1990
01/03/1991
02/01/1987
29/08/1991
01/01/1986
01/01/1988
25/10/1987
11/10/1991
12/11/1989
10/11/1991
15/01/1987
29/09/1985
15/02/1993
25/11/1991
01/12/1990
25/12/1989
31/12/1988
20/09/1990
01/01/1993
21/09/1987
04/04/1993
20/09/1988
01/01/1993
01/03/1991
28/02/1989
30/04/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61452 নো মুর েনযভ
61453 মভোোঃ মযোকুনুজ্জোভোন খন্দেোয
61454 যোমফেো খোনভ স্বণ িো
61455 তোনন নো আক্তোয
61456 মভোোোঃ োোনো আক্তোয
61457 মভোোঃ মোোনুয যভোন
61458 েোভরুন্নোোয ীরো
61459 পোমতভো খোতুন নতনথ
61460 মভোিোোঃ োযনভন সুরতোনো
61461 মোমেফ োোন
61462 নোনভো ইেোনভন
61463 অনু কুভোয
61464 েোভযোন মোমন ননিেী
61465 এইচ এভ আবু োোনোত
61466 মভোোঃ পোনভ পেোর
61467 শুবো ভঞো
61468 মভোোঃ ময োউর ে
61469 মিোনফন্দ কুভোয মচৌদৄযী
61470 মভোোঃ নূরুজ্জোভোন
61471 মোননেো োযনভন
61472 প্রমনন ৎ কুভোয দো
61473 মভোোঃ ভোমুদুর োফীফ
61474 োইনেল্লো
61475 আব্দুল্লোহ্ আর-ভোমুন নভেো
61476 োওন মদফ নোথ
61477 শুেতোযো চোকভো
61478 েোভরুন নোোয েনর
61479 নিন চোকভো
61480 হুভোয়ুন েফীয
61481 মভোোঃ ভনপজুয যভোন খোন
61482 মভোোঃ এভদোদুর ে
61483 মভোোঃ ন েোউর ে
61484 ভোনে ো

আব্দুর ভোন্নোন
নযপো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর আন
মভোিোোঃ যওন আযো
মভোোঃ রুস্তভ খোন
আমভনো মফিভ
এএপএভ আব্দুল্লো
হুযো খোতুন
মভোোঃ আহ্োন উল্লো
মভোোোঃ যওন আযো
মৃত আব্দুর িনেয
েনের মফওেো
মভোোঃ েোভোর মোমন
আপমযো ো মফিভ
মভোোম্মদ নূরুর ইরোভ
ভোসুদো মফিভ
মভোোঃ আব্দু িোত্তোয
নফরনে আক্তোয
মভোোঃ ভোিউদুর ে
োভছুন নোোয
মভোোঃ আবুর েোরোভ
ভোসুভো আক্তোয
ননভির কুভোয ভন্ডর
চরো যোনী
মভোোঃ আতোউর িনন ননিেী
ভোন দো ননিেী
মভোোঃ মভোোযপ মোমন
উমম্ম কুরসুভ
এ মে এভ মতো োমম্মর মোমন
মফিভ ইমভত আযো যব্বোনী
মভোোঃ সুরতোন ভঞো
োমপ ো
মভোোঃ আব্দুর ভোবুদ
মভোিোোঃ যোন েো মফিভ
নোযোেন চন্দ্র মচৌদৄযী
িীতো যোনী মচৌদৄযী
মভোোঃ ন ল্লুয যভোন
মভোিোোঃ োনভদো খোতুন
ো োোন েফীয
োনদো খোতুন
কৃষ্ণ েোন্ত দো
েো র দো
নপউনিন আহ্মভদ
ভভতো মফিভ
আমনোেোয মোোইন
িনেনো খোতুন
আব্দু োরোভ নভেো
ভোেছুদো মফিভ
ভীয মদফ নোথ
নপ্রো যোনী নোথ
যোংিো নফ ে চোকভো
মভপ্রু ভোযভো
নূয মভোোম্মদ খোন
মযৌনেনোযো আেতোয
নণ ি কুভোয চোকভো
দ্মোংিীনন চোকভো
োেদোয আরী
ম োমফদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যফ খোন
ভোসুদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর আন
সুনভনো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ে
োোনোযো ে
ভোন্নোন নভেো
ভভতো মফিভ
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05/03/1987
05/08/1988
23/10/1991
10/10/1987
26/03/1987
05/04/1989
25/04/1988
01/04/1990
01/01/1988
15/08/1990
08/01/1991
05/11/1990
01/10/1987
28/12/1989
30/11/1990
30/08/1987
14/12/1987
05/10/1989
06/04/1988
03/07/1990
11/12/1987
25/06/1992
15/02/1989
11/10/1987
10/01/1988
28/08/1987
28/10/1989
11/11/1989
01/02/1987
01/07/1990
03/01/1987
08/06/1989
10/06/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61485 আবু মনোভোন
61486 োননুয আক্তোয
61487 মভোোঃ োনদ নভেো
61488 মভোোঃ নো মুর ইরোভ ে
61489 মভোোঃ ওেোনর-উর ইরোভ
61490 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
61491 মভোোম্মদ োনদুর ইরোভ
61492 এভ এ আয োনন
61493 সুযোইেো ইেোনভন
61494 সু নোর
61495 ননরুর ইরোভ
61496 মোমেফ মুোম্মদ োেোনযেো
61497 োমেে মভোোম্মদ তোমযে
61498 তোনন রো আমভদ
61499 মে এভ ভনউয যভোন নফপ্লফ
61500 মভোিোোঃ পোয োনো োযভীন
61501 োনযসুর ইরোভ মচৌদৄযী
61502 নউনর আক্তোয
61503 মভোোঃ মভ ফোহুয যভোন
61504 শেদো নযভো সুরতোনো
61505 মভোোঃ মভোোনব্বয মোমন
61506 মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
61507 ন এভ আর আনভন
61508 মোননেো আক্তোয
61509 োথ িোো
61510 ননন্দতো যোে
61511 মভোোঃ োজ্জোদুর ইরোভ
61512 মভোোঃ আর ভোমুন
61513 আনরপ আমভদ আরবী
61514 অনীে অনধেোযী
61515 মভোোঃ ইভযোন মোমন
61516 মভোোঃ োোন ভোমুদ
61517 মভোোঃ মোমর নভেো

আব্দুর োনভদ
োহ্নো
মভোোঃ ময োউর েনযভ
োোনোযো েনযভ
মভোোঃ আব্দুর নূয
মভোিোোঃ োমেদো খোতুন
মভোোঃ োভছুর আরভ
মনরনো মফিভ
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
মভোোোঃ মমরনো মফিভ
মভোোঃ মেোযফোন আরী
ভন দো মফিভ
মভোোম্মদ ভনতেোয যভোন
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ মভোক্তোয মোমন
যোমপ ো খোতুন
মভোোঃ এ োত্তোয
মযনু মফিভ
েোনর দ োর
েল্পনো যোনী োর
এ আয এভ মভোোম্মদ উরযো
আমেো নিনিেো
মভোতোোয আম্মদ
ম োমফদো মফিভ
মভোোঃ আবু তোরো
ভঞ্জুেোযো মফিভ
তনভ উনিন আমভদ
মফিভ আনিেো আমভদ
মভোোঃ ওভয আরী খোন
মভোিোোঃ মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ফ লুয যভোন
মভোিোোঃ নদররুফো খোতুন
োভশুর আরভ মচৌদৄযী
েননূয আরভ
এভদোদুর ে
ন নোত ভর
মখ আব্দুর িনণ
োনরভো
শেদ আবুর েোমভ
আরভ আযো মফিভ
মভোোঃ ভননরুর ইরোভ
মভোিোোঃ সুনপেো খোনভ
আোঃ যভোন োওরোদোয
োননো মফিভ
মভোোঃ ফ লুয যভোন িো ী
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ ফোচ্চু নভেো
আমেো মফিভ
মিোোর চন্দ্র োো
েনফতো যোনী োো
অমৃত রোর যোে
নখো যোনী মোিোয
মভোোঃ োনেয মোোইন
োোনোযো মফিভ
নদুর ইরোভ
োম দো মফিভ
এভএ আন
ননিেো আন
অীভ কুভোয অনধেোযী
অরুনো আনধেোযী
মৃত আব্দুর যোজ্জোে
তোিনরভো
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
মভোোোঃ নূয োনদো
মভোোঃ নদ উল্লো
মভোোোঃ ম োৎনো মফিভ
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01/01/1992
12/12/1989

27/11/1988
01/11/1987
31/12/1989
01/03/1987
15/06/1989
15/10/1988
07/11/1989
06/09/1987
08/01/1987
30/06/1989
19/11/0189
20/11/1989
17/11/1989
02/11/1991

11/02/1990
27/10/1989
10/01/1985
24/11/1991
05/12/1987
12/12/1991
20/11/1988
27/10/1990
14/11/1988
01/06/1989
02/12/1991
07/09/1988
25/08/1989
11/11/1988
05/06/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61518 ভোমুনুয যনদ
61519 উৎর নফশ্বো
61520 মভোোঃ োনভউর ইরোভ ননওন
61521 আরভ খোন
61522 মোভো মোড়
61523

োন্নোতুন নোঈভ

61524 োন োনো ইেোনভন
61525 মভোোঃ ভোমুদুয যভোন
61526 মভোোঃ এভদোদুর ে
61527 োযনভতো োর
61528 চোমভরী আক্তোয
61529 মভোোম্মদ োনিবুর আমনোেোয
মচৌদৄযী
61530 দীে দো
61531 মযোন নো আক্তোয
61532 নফশ্বন ৎ ম োল
61533 প্রতো কুভোয ভ ভদোয
61534 মভোোম্মদ রুহুর আনভন
61535 োোন মভোোম্মদ তোমযে
61536 মভোোঃ নপমযোজুয যভোন
61537 মভোোঃ আনতকুয যভোন
61538 মৌনভি ফড়ুেো মচৌদৄযী
61539 যোমর ফড়ৃেো
61540 ননব্বয আভোদ ভুইূঁ েো
61541 মভোোঃ তোনজুয যভোন
61542 মভোিোোঃ ভননেো সুরতোনো
61543 মপযমদৌ ওেোনদ নপ্রন্স
61544 এ এভ োনদুয যভোন
61545 মভোোঃ আনযপ আর োোন
61546 মভোোঃ এনোমুর েনফয
61547 মভোোঃ রুমফর
61548 মভোোঃ ময োউর েনযভ ময ো
61549 মভোোঃ মতৌনপকুর ইরোভ
61550 মভোোঃ আন জুর ইরোভ

আরোউিীন
ভমনোেোযো
মুমক্তশ্বয নফশ্বো
ননেতী যোনী নফশ্বো
মভোোঃ নুরুর ইরোভ ভ নু
মভোিোোঃ োমযো ফোনু
ভন্নোত খোন
নেনর মফিভ
দ্বীমন্দ্র নোযোেন মোড়
দীো যোনী মোড়
মভোোঃ ভনন আরী
োোনো খোতুন
মভোোঃ িোমনোেোয মোমন
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ ভন ফয যভোন
োরুর মফিভ
মভোোঃ আফদু িোত্তোয
যোন েো মফিভ
যতন কুভোয োর
ভোরনত যোনী োর
এ এইচ এভ মদোমেত েনফয
নভম আঞ্জুভোনোযো
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
োনিনো আক্তোয
ননযঞ্জন চন্দ্র দো
যস্বতী যোনী নফশ্বো
মভোোঃ ন রুর ইরোভ মচৌদৄযী
ম োনো ইরোভ মচৌদৄযী
েোনত্তে চন্দ্র ম োল
প্র োনত যোনী ম োল
অনফ ি ভজুভদোয
অননতো ভজুভদোয
মভোোঃ ফনরুর ে
োরুনো মফিভ
নুরুর আফিোয
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ োরুন -অয-যীদ
আনভনো মফিভ
মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
আপমযো ো যভোন
প্রদী ফড়ুেো মচৌদৄযী
ীভো ফড়ুেো মচৌদৄযী
তন ফড়ুেো
ঝণ িো ফড়ুেো
মভোোঃ ইিোে ভুইেো
িোমরো মফিভ
মভোোঃ ইউসুপ আরী
আেনরভো খোতুন
মভোোঃ োরোহ্ উনিন
িোনড়েো আক্তোয খোনভ
এ মে এভ প লুর ে
রনতপো মপন্সী
এভ এ নরর
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ ওেোমদুর আরভ
আমরেো মফিভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
মভোিোোঃ যোনদো খোতুন
মভোোঃ খনরলুয যভোন
নোনভো আক্তোয
মভোোঃ আব্দু োরোভ
মভোিোোঃ নচু মফিভ
মৃত মভোোঃ ইউনুি আরী
তোনরভো মফিভ
মভোোঃ ময োউর ে
মভোিোোঃ োনপযণ মনিো
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08/01/1989
15/10/1989
31/12/1991
15/10/1987
26/08/1989
24/10/1989
01/12/1991
16/02/1991
20/05/1988
20/09/1989
28/06/1982
02/12/1993
16/05/1989
10/04/1987
05/01/1987
20/05/1989
02/07/1989
01/01/1988
04/02/1990
02/04/1992
30/12/1992
06/02/1990
27/03/1991
07/11/1988
30/11/1987
15/08/1987
01/02/1991
30/10/1990
09/12/1989
10/12/1987
20/12/1991
20/08/1992
16/05/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61551 আবু নোনদ নফশ্বো
61552 োীন আরভ
61553 আর-ভোমুদ
61554 মভোোঃ োইদুর ইরোভ
61555 মযমফেো সুরতোনো
61556 মভোোঃ যনেবুর োোন
61557 খোনদ ো আক্তোয
61558 নূয ফোোউিীন
61559 মভোোঃ ো

ো নভেো

61560 ফোবুর দত্ত
61561 ভনযেভ আক্তোয
61562 মভোোঃ তোনবীয যভোন
61563 তন্দ্রো যোনী
61564 মভোোঃ োভীভ আমভদ
61565 এভএ মভমদী োোন
61566

ীফন কুভোয

61567 মভোোঃ ভেবুর মোমন
61568 মভোোঃ আব্দু োভোদ
61569 মৄির ভন্ডর
61570 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
61571 ভোনপকুয যভোন
61572 মভোোঃ মনরভ আেফয
61573 আবু োইদ
61574 বফমতোল ভন্ডর
61575 তোনবীয আহ্মভদ তুনন
61576 জুমেনো েোনন
61577 আবু োঈদ
61578 মভোোঃ ইেোরুয আভদ
61579 শুবংেয মদ
61580 মভোোঃ আনযনের ইরোভ
61581 োভীভো ইেোনভন
61582 মভোোঃ নফনৄর মোমন যেোয
61583 জুমের চক্রফতী

আবু োইদ নফশ্বো
নোনভো োইদ
আব্দুয যনভ
েভরো মফিভ
যনপকুর ইরোভ
যনভো মফিভ
আব্দুর ব্বোয োওরোদোয
ভোেসুদো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োরোভ
নউরী োরোভ
মভোোঃ আব্দুয যনদ মভোল্লো
োভীভো মপযমদৌ
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
নেোযো মফিভ
মভোোঃ দোমনচ মুন্সী
মিোরোী মফিভ
মভোোঃ ইোে উনিন আমম্মদ
মভোিোোঃ মিোমরনূয মফিভ
মন্তোল দত্ত
যোভরী যোনী ভন্ডর
আব্দুর ভনতন মফোযী
মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ আক্কো আরী
মভোিোোঃ োনরভো আক্তোয
শবযফ চন্দ্র নফশ্বো
আবো যোনী নফশ্বো
মভোোঃ মভোপোমজ্জর মোমন
মনরনো মফিভ
এভএ োন্নোন
ডনর মফিভ
মেোভর চন্দ্র নেদোয
অঞ্জরী যোনী নেদোয
মভোোঃ প লুর ে
মভোিোোঃ নযন েো খোতুন
মভোোঃ আব্দুয যনদ
মভোিোোঃ িনযন মনিো
মমোমিন্দ্র নোথ ভন্ডর
ফকুর ভন্ডর
মভোোঃ যোনো মভোস্তপো
মভোিোোঃ নেেোযো োযবীন
আব্দুর ভন্নোন
ম বুন মনিো মফিভ
মভোোঃ ন ন্নোত আরী মভোল্লো
ভভতো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যভোন িো ী (অফোঃ মিট
খোরোী ফোোউমফো)
মভোিোোঃ
তযযঞ্জনআেো
ভন্ডরমফিভ
েননেো যোনী
এভ এ নরর
ভনযেভ আক্তোয
মভোোঃ োমফদ নভেো
োনদো খোতুন
আবুর োনভ
অরুনো মফিভ
মভোোঃ রুস্তভ আরী রোন
আনিেো মফিভ
স্বন কুভোয মদ
যত্নো মদ
মভোোঃ িনম য আরী
আমেো খোতুন
ভযহুভ এ. এভ. োভসুনিন
যোনভো মফিভ
মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
মভোিোোঃ মফরীেোযো োযবীন
িৎ চক্রফতী
প্রননত যোনী চক্রফতী
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05/09/1989
14/09/1988
15/07/1989
15/12/1989
03/01/1991
11/12/1993
01/06/1988
28/12/1990
27/06/1988
30/11/1992
28/11/1989
31/12/1990
31/12/1988
15/12/1989
01/03/1990
28/09/1987
05/01/1987
10/01/1989
30/12/1988
15/11/1988
10/07/1987
04/06/1987
07/09/1989
20/10/1992
14/03/1988
15/12/1988
15/12/1990
04/12/1991
16/10/1988
28/12/1991
07/12/1991
10/08/1993
02/01/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61584 মভোোঃ নভ োনুয যভোন

মভোোঃ আোঃ িোত্তোয
মোমন আযো মফিভ
61585 মভোোঃ খোেরুর ইরোভ
মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
খোমরদো মফিভ
61586 মিোোর চন্দ্র যোে
রনরত চন্দ্র যোে
নেযন ফোরো যোে
61587 পোয োনো েনর
মভোোঃ আব্দুর আরী
োনরভো খোনভ
61588 মভোোঃ োইনের ইরোভ
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ ডনর খোতুন
61589 মভোোম্মদ প মর যোনব্ব
মভোোম্মদ েনোর আমফদীন
আ ভীয মেোযী
61590 োযনভন আক্তোয
মভোোঃ নূয মভোোম্মদ
যনভো মফিভ
61591 মভোোঃ নভয আরী
মভোোঃ িব্দুর মোমন
োোনোযো মফিভ
61592 নোিনযন সুরতোনো
মৃত মরোর উনিন খোন
োোনোযো মফিভ
61593 মভোিোোঃ োযনভন োোন ীভো
মভোোঃ হুরুর ইরোভ
মভোিোোঃ নোনভো মফিভ
61594 ভদৄনভতো ভোযত্ন
তো কৃষ্ণ ভোযত্ন
মখরো চক্রফতী
61595 মভোোঃ োপয আরী
মভোোঃ তমপ উিীন
মভোোোঃ যোনভো মফিভ
61596 আফদুর োন্নোন
আফদুর িোরোভ
খুমদ ো মফিভ
61597 আনপেো োন্নোন
মভোোঃ আবুর মোমন
োভসুন নোোয
61598 মভোোঃ আবুর ফোোয
মভোোঃ হুরুর ইরোভ
মভোিোোঃ নউরী মফিভ
61599 ভোরুপো
মভোোঃ ভন বুয যভোন
আমনোেোযো
61600 মভোোঃ রোবলু যদোয
মভোোঃ আোঃ যনদ যদোয
আনভরুন মনিো
61601 মভোোঃ ইভযোন মোমন
মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
মৃত নো ভো খোতুন
61602 এ.এভ. মদমরোেোয মোমন
মৃত োমতভ অাোরী মখ
আমনোেোযো মফিভ
61603 মভোোঃ োিোভ মোমন
মভোোঃ ভেবুর মোমন
মভোিোোঃ সুনপেো খোতুন
61604 মভোোঃ নো মুর োোন
মভোোঃ আব্দুর ফোমযে
মুনিদো খোতুন
61605 মভোোঃ ো োোন অাোরী
মভোোঃ আবু ফেয ননিে
মভোিোোঃ োমরো মফিভ
61606 নূরুন্নফী
নওোদ আরী
মভোিোোঃ ীফন মনিো
61607 মভোোঃ ইেযোমুর আোন ইস্রোনপর মভোোঃ নভ উনিন
ইভত আযো
61608 মভোোঃ আরভিীয মোমন
মভোোঃ মযত আরী
মভোিোোঃ োওেো মফিভ
61609 পেোর আর নুয
মভো োফ্পয আম্মদ খোন
মনরনো খোনভ
61610 মুোঃ ভোমুন মোোইন
মুোঃ আব্দুয যনদ
োভছুন্নোোয
61611 মোোি মোমন
মভোোঃ ইরোভ উিীন
িোমরো খোতুন
61612 মতো োমভর ে
োভোর উিীন
োমরো খোতুন
61613 োরো আক্তোয
মভোোঃ আব্দুয ফোেী যেোয
ভমনোেোযো মফিভ
61614 মভোোঃ ভোসুদ যোনো
মভোোঃ আন োয যভোন
মভোিোোঃ নফরনেি মফিভ
61615 ইনতেোে আমভদ োনেফ
এ. মে. এভ. আনভনুর ে
মযন েো খোতুন
61616 আবু োদোত মভোোঃ মুনত
ীভ উিীন মভোোঃ ফোমদ
ভোসুদো খোতুন
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21/05/1991
30/12/1989
18/04/1991
11/05/1992
04/02/1987
01/11/1990
13/07/1990
08/11/1988
01/02/1990
20/01/1991
05/04/1988
20/11/1989
30/07/1988
08/10/1990
26/04/1989
11/11/1989
26/04/1987
20/12/1987
02/06/1989
10/02/1990
01/04/1989
01/02/1993
02/01/1988
24/04/1991
28/11/1989
18/10/1990
01/01/1991
21/11/1990
18/04/1989
31/12/1987
09/02/1990
01/01/1992
27/06/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61617 নেন েো ী
61618 আর আযোপোত মোোি
61619 মভোোঃ আরতোপ মোমন
61620 মে. এভ. যোমর োযমব
61621 মভোোঃ নযেোজুর ইরোভ
61622 ইউসুপ ে মচৌদৄযী
61623 মভোোঃ োোনুজ্জোভোন
61624 মভোোঃ আনতেোয যভোন
61625 মভোোঃ নোফ উিীন
61626 মভোোঃ আরী মোমন
61627 আভো-উর-হুনো
61628 মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
61629 মভোোঃ োনপজুয যভোন
61630 সুনপ্রেো যোনী মদ
61631 মভোোঃ যোনেবুর োোন
61632 অীভ কুভোয বক্ত
61633 উমম্ম োরভো
61634 মভোোঃ আবু তোময
61635 এ. এভ. োইনেল্লো
61636 এভ. এ. আোদ
61637 শেদো োনরভো আক্তোয
61638 পীকুর ইরোভ
61639 মভোীনো আভোন
61640 মফোযোন উনিন
61641 োধনো ফোরো িোইন
61642 মভোোঃ মোমর যোনো
61643 মোমেফো মভোমিদ
61644 মভোোম্মদ আননি মৃধো
61645 মভযোজুর ইরোভ
61646 মভোোঃ ভফকুর মোমন
61647 জুমের কুভোয মদ
61648 যনপকুর ইরোভ
61649 মভোোঃ ভো োরুর ইরোভ

েো ী নযোজুর ইরোভ
যোইভো মফিভ
আর উিীন
নূয োোন
মভোোঃ আব্দুর েনযভ
ফোনিযন আক্তোয
মে. এভ. আবুর েোরোভ আ োদ
মভোিোোঃ োমরো খোতুন
মৃত ভমেন উনিন
মৃত আমভনো খোতুন
োনভদুর ে মচৌদৄযী
নো ভো োনভদ
মভোোঃ আয়ুফ মোমন
আযন নো খোতুন
মভোোঃ মরোেভোন আরী
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োরোভ
োমভনো খোতুন
মভোোঃ মভোমরভ আরী
জুহুযো মফিভ
মভোোঃ ভনতেোয যভোন
নপমযো ো খোতুন
মভোোঃ আনতেোয যভোন
রুনফেো খোতুন
মভোোঃ আব্দু োত্তোয
যোমফেো খোতুন
ভীয কুভোয মদ
নদোরী যোনী মদ
মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন মভোল্লো
োনরভো খোতুন
অনত কুভোয বক্ত
েোেরী যোনী বক্ত
মভোোঃ আোঃ ভোন্নো
োইমেদো োযবীন
মভোোঃ চাঁন নভেো
মিোরোী মফিভ
মভোোম্মদ নন োভ উনিন
োননো মফিভ
মভোোঃ ইোে মভোল্লো
যোনভো মফিভ
শেদ লুৎপয যভোন
ভভতো মফিভ
মভোোঃ োনো উল্লো
ডোনরভন আেতোয
এ.এভ. মুন বুয যভোন
যোমফেো নোনযন
মভোোঃ আব্দুর ব্বোয
আেো খোতুন
ভোযো চন্দ্র িোইন
োিনযেো িোইন
মভোোঃ আপ োর মোমন
েননুয মফিভ
মভোোঃ ভঞ্জুরুর মভোমিদ
নযপো মফিভ
আব্দুর ভনতন মৃধো
োমনোেোযো মফিভ
িোমদে আরী ভোতুব্বয
আনম্বেো
মভোোঃ নূযনফী োটুেোযী
আমনোেোযো মফিভ
স্বন েোনন্ত মদ
িনফ যোণী মদ
আফদুয যনদ োটওেোযী
িোমেযো মফিভ
মৃত তনভ উনিন
মভোিোোঃ আমভনো খোতুন
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22/09/1990
04/08/1990
01/05/1987
12/02/1988
12/04/1989
30/05/1988
16/01/1987
23/02/1990
03/12/1991
22/10/1988
25/12/1987
28/12/1987
05/12/1989
22/01/1989
29/11/1992
12/09/1987
06/07/1988
01/12/1991
01/12/1989
01/10/1991
01/01/1986
30/11/1990
10/12/1990
17/10/1989
06/11/1992
01/11/1991
03/04/1991
20/05/1989
01/02/1989
11/11/1990
02/07/1989
03/06/1990
31/12/1984

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61650 মদফনল ি দো
61651 শেদো তোননভো আপনযন
61652 মভোোম্মদ ইব্রোীভ
61653 মভোোঃ যোপত অাোরী
61654 োভীভো আক্তোয
61655 ন েোউর আমফদীন
61656 মিৌতভ ফোবু নং
61657 মভোোঃ নুয নফী
61658 মভোোঃ োনপজুয যভোন
61659 নুযোত োোন মরোো
61660 মভোোম্মদ েোভরুজ্জোভোন
61661 মভোোঃ মভো োফ্পয খোন
61662 োভীভ আমভদ
61663 মভোোঃ েোওিোয আরী
61664 পোয োনো খোনভ সুফন িো
61665 নোনিভো আক্তোয
61666 োীন সুরতোনো
61667 মভোোঃ ইেফোর মোমন
61668 মভোোঃ ীদুর ইরোভ
61669 িোনফো নো নীন
61670 আর ভোমুন
61671 প্রদী কুভোয যোে
61672 নোনিি আেযোভী নরযো
61673 মভোোঃ আবুফোক্কোয নিনিে
61674 রুভো যোনী ভজুভদোয
61675 মভোোঃ মরোর উনিন
61676 উত্তভ কুভোয রুি
61677  ীফ সূিধয
61678 েো ী মভোোম্মদ যোমদুর োিোন
61679 মভোোঃ ভোইদুর ইরোভ
61680 মভোোঃ আব্দুয যনভ
61681 মতোযো মফিভ
61682 যইচ উনিন

অন ত দো
নখো দো
শেদ আফদুর শুক্কুয
শেদ োভীভ আযো মফিভ
মভোোম্মদ োপয
ন রনেদ মফিভ
মভোোঃ ওেত আরী
মভোিোোঃ নোনভো খোতুন
মভোোঃ িোমেদুয যভোন
োনরভো মফিভ
মভোোঃ েনোর আমফদীন
েোভরুন নোোয
ফোবুতন নং
মিোী যোনী নদফী
আফদুর োমতভ
মপন্সী মফিভ
মভোোঃ আবু োননপ নফশ্বো
ভোম দো খোতুন
নূরুর আভীন ো োোন
মপযমদৌী আভীন
মভোোম্মদ মনোেোফ আরী খাঁন
নভনোযো মফিভ
মভোোঃ ভন ফয খোন
ভভতো মফিভ
মভোোঃ ম োফোন আরী
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
মভোোঃ মুনছুয যভোন
সুনপেো
প লুয যভোন
নদররুফো যভোন
আব্দুর অোফ মভোল্লো
পোমতভো মফিভ
মভোোঃ নরেোেত আরী আেন্দ
ভভতো মফিভ
মভোোঃ
নভেো
োনিোত মফি,ভ
নঈভ উনিন ভইেো
মভোোোঃ মনযনো মফিভ
নো মুর ে
োমরো মফিভ
মভোোঃ মুন বুয যভোন
আমভনো খোতুন
টভো েোন্ত যোে
নভযো যোনী যোে
আেযোমুর আরভ
রোেরো আরভ
আব্দুর অনদ
োমভনো আক্তোয
অভর কৃষ্ণ ভজুভদোয
নফতো যোনী ভজুভদোয
আবুর েোমভ খোন
পোনতভো মফিভ
ীমৄল েোনন্ত রুি
োথী রুি
নপ্রেরোর সূিধয
ভোরতী যোনী সূিধয
েো ী মভোোম্মদ নপকুর আরভ
ভোমুদুন্নোোয
মভোোঃ মভো োমম্মর ে
আনম্বেো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর েনযভ নেদোয
কুরসুভ
মভোোঃ নভ উনিন
আমনোেোযো মফিভ
আবুর মোমন
মযোমেেো মফিভ
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30/10/1988
28/11/1989
20/06/1988
18/05/1988
07/10/1988
17/04/1990
19/01/1988
05/01/1990
09/01/1987
01/01/1990
11/12/1989
14/12/1988
31/12/1985
25/11/1987
01/01/1990
02/10/1989
15/11/1989
10/10/1988
30/12/1985
31/08/1991
25/02/1988
17/12/1989
13/12/1987
01/06/1987
22/12/1991
26/08/1989
05/10/1989
18/06/1988
10/02/1988
01/01/1988
11/12/1989
01/01/1991
06/04/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61683 মভোোঃ োজ্জোদ মোমন
61684 মভোোঃ মভমদী োোন মৌযব
61685 মভোোঃ োজ্জোদ মোমন
61686 আমেো মোমন
61687 পোেিোয আমভদ নন
61688

ফো যোে

61689 শেদ এনোমুর ে
61690 যনেিীন আমভদ
61691 মভোোঃ ওভয পোরুে
61692 এ. এভ. মুেীদ আমনোেোয
61693 মভোোঃ প লুর েনযভ
61694 মভোোম্মদ আফদুয যনভ
61695 অননর চন্দ্র োরদোয
61696 নফ. এভ. ভননরুজ্জোভোন
61697 মভোিোোঃ নুয োী মফিভ
61698 শ্রী ননভির চন্দ্র যোে
61699 মভোোঃ োীন েোনদয
61700 মভোোঃ যনন ইরোভ
61701 মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন
61702 মভোোঃ োজ্জোদ োনযেোয
61703 শ্রী ভদন চন্দ্র যোে
61704 খন্দেোয োনদেো নিনিেো
61705 নপমযো তযপদোয
61706 নফ ে কুভোয
61707 মতৌনপে তযপদোয
61708 মভোোঃ মুক্তোনদয
61709 মভোোঃ আনযনেয যভোন
61710 মভোোঃ োনের ভোবুফ
61711 মভোোঃ আবু োনদ আর ভোমুন
61712 মভোোম্মদ হুভোয়ুন েনফয আ োদ
61713 মভোোঃ আোদুল্লো
61714 মভোোঃ আনপ খোন
61715 মভোোঃ আনযপ মোমন

মভোোঃ আযোপ মোমন
আঞ্জুেোযো মফিভ
মভোোঃ নফোফ আরী
নভম োোনো খোনভ
মভোোঃ আভ োদ মোমন
োম দো মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ মোমন
রনতপো মফিভ
মভোোম্মদ মরোর উনিন
নদরেোযো মফিভ
য রোর যোে‘
ীরো যোণী যোে
শেদ ভো োরুর ে
নোনিভো আক্তোয
আফদু োভোদ
োম দো মফিভ
মভোোঃ শিেদুর আরভ
সুনপেো আেতোয
সুরতোন আমভদ আমনোেোয
খোতুন োন্নোত
মভোোঃ ভন ফয যভোন
মভোিোোঃ নযনো খোতুন
নুরুর ইরোভ
মোপোইদো খোতুন
সুননর চন্দ্র োরদোয
আযতী যোনী োরদোয
নফ. এভ. ভনতেোয যভোন
োযনবন নোোয
মভোোঃ ন রুর ইরোভ ভন্ডর
মভোিোোঃ ভঞ্জুভো মফিভ
শ্রী সুমযন্দ্র চন্দ্র যোে
যোন্তী যোনী যোে
মভোোঃ মোযো নভেো
মভোিোোঃ যোমফেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
মভোিোোঃ োনদো মফিভ
নফ. এভ. ভনতেোয যভোন
োযনবন আক্তোয
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
আমরেো মফিভ
শ্রী সুমযন্দ্র চন্দ্রর যে
ফোন্তী যোনী যোে
এ.এভ. আবুর েোমভ
সুযোইেো সুরতোনো
যনফউর ইরোভ
পোনযদো আক্তোয তযপদোয
নফশ্বনোথ কুভোয দো
ফোন্তী যোনী
যনফউর ইরোভ
পোনযদো আক্তোয তযপদোয
মভোোঃ আোঃ েদ্দুি
মভোিোোঃ আমভনো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর ভন দ
নযনো মফিভ
মভোোঃ আনভরুর ইরোভ
মভোিোোঃ সুনপেো মফিভ
মভোোঃ মতো োমম্মর মোমন
নখনো মফিভ
মৃত নুরুর েনফয
োমেযো মফিভ
মভোোঃ ফনদউজ্জোভোন
মভোোোঃ নভনো মফিভ
মভোোঃ েোরোভ োওরোদোয
খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
ভনযেভ মফিভ
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01/01/1991
26/12/1990
31/12/1988
01/08/1990
01/01/1989
09/09/1987
01/01/1988
20/03/1987
10/11/1988
25/06/1988
31/12/1989
02/06/1987
25/10/1988
05/07/1989
18/10/1989
15/01/1989
06/06/1989
10/12/1990
03/04/1991
20/07/1990
18/01/1990
01/12/1990
04/11/1991
15/09/1989
05/02/1987

04/08/1986
12/12/1989
07/08/1987
20/06/1988
15/06/1989
13/12/1990
27/05/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61716 উজ্জ্বর যেোয
61717 সু ন েোনন্ত ীর
61718 ময ওেোন আযো
61719 োিনো ভোমুদ যোনব্ব
61720 মভোোঃ োনেরুর ইরোভ
61721 মভোোম্মদ আেযোভ উ
61722 মুোঃ োযমব উিীন
61723 ননলুপো আমম্মদ
61724 উমম্ম োফীফো
61725 প্রতীে যোে
61726 মভোোঃ োইনেয যভোন
61727 ম োযো ইরোভ যীতু
61728 মভোোঃ মতৌনদুয যভোন
61729 রোেরো আক্তোয
61730 মভোোঃ আনযনের ইরোভ
61731 নুযোঙ্গীয নোনদ
61732 অনৄ ভজুভদোয
61733 োোনো মফিভ
61734 ম নভন সুরতোনো
61735 মভোোঃ ভোমুদুয যভোন
61736 মভোোঃ নপমযো নভেো
61737 মভোিোোঃ নল্পী খোতুন
61738 মভোোঃ আফদুর নরর
61739 মভোোঃ মোমরভোন নভেো
61740 উজ্জ্বর মোমন
61741 নয োধন যোে
61742 মভোোঃ ইপমতখোরুর ইরোভ
61743 ননন্দতো যোনী মদ
61744 োনদো আখতোয
61745 ইেোভীন আক্তোয
61746 মভোোঃ োভছুম োো
61747 সুভন চন্দ্র ম োল
61748

োনেেো সুরতোনো

োভোন

যনন ৎ চন্দ্র যেোয
সুনীনত যোনী যেোয
সুধীয চন্দ্র ীর
ভঞ্জু যোনী ীর
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
যভতো মফিভ
নিনিকুয যভোন
ম োনো মফিভ
মভোোঃ িোমনোেোয মোমন
মভোোোঃ সুনপেো খোতুন
আভদ যনভ
ননযন আেতোয
মৃত মভোোঃ ফনদউর আরভ
মভোিোম্মৎ ভভতো মফিভ
আবু আম্মদ
ম নযনো আরভ
মভোোঃ আব্দুর েদ্দু
ভোমুদো মফিভ
নননখর যোে
নদোরী যোে
এ.টি. এভ. ময োউয যভোন
যীপো মদৌরতুমন্নিো
হুরুর ইরোভ
ভজুভো ইরোভ
মভোোঃ আব্দুয যভোন
মভোিোোঃ োম দো খোতুন
মভোোঃ োনফবুয যভোন
োনদো আক্তোয
মভোোঃ মুনসুয আরী
যনভো খোতুন
মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
েোউিোযো মফিভ
নোংশু ভজুভদোয
যোধো যোনী ভজুভদোয
যনপকুর ইরোভ
আমেো মফিভ
োরোর উনিন আমভদ
োনো মনো ননযন
মভোোঃ োনফবুয যভোন
নোনদযো মফিভ
আব্দুর নরর দযোনী
যনভো মফিভ
মভোোঃ আরতোফ মোমন
মভোিোোঃ আঞ্জুেোযো মফিভ
মভোোঃ যনি উনিন
মভোোোঃ মনরনো আক্তোয
মভোোঃ ভোনে নভেো
আমনোেোযো মফিভ
আনিোরুর ে
নপমযো ো আক্তোয
নৃমন্দ্র নোথ যোে
েোনর তোযো যোে
মভোোঃ নপকুর ইরোভ
মভোিোোঃ োোনোযো খোতুন
মিোোর চন্দ্র মদ
নচনু যোনী মদ
মভোোঃ ভনভন উনিন
যওন আযো
মভোোঃ নপকুর ইরোভ
আনিেো খোতুন
মভোোঃ মেোন্দোয আরী
মভোিোোঃ োনন্ত মফিভ
স্বন চন্দ্র ম োল
ভেনো যোনী ম োল
মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
পোমতভো মফিভ
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20/09/1989
24/01/1987
17/09/1991
11/02/1990
20/07/1990
30/01/1989
01/02/1991
22/04/1988
01/01/1991
01/01/1988
20/01/1988
10/02/1989
16/11/1988
16/02/1988
29/08/1988
24/01/1992
07/01/1989
24/02/1992
31/12/1987
02/06/1987
19/04/1988
08/05/1990
07/12/1988
07/07/1987
21/11/1989
02/01/1987
22/02/1990
12/10/1990
21/05/1991
04/03/1991
10/01/1988
01/01/1990
15/06/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61749 মভোোঃ মভমদী আনযপ
61750 মভোমভন নভেো
61751 ম োযো আক্তোয
61752 শেদ মুনরভো
61753 নফ ন যেোয
61754 মভোোঃ নযজুেোনুর েনফয আনপ
61755

োোনোযো আক্তোয মেেো

61756 সুব্রত কুভোয ফোে
61757 মভোোঃ আভীয োভ ো
61758 উভো দো শচতী
61759 মযোেোনো নোনযন
61760 পোরগুনী দো
61761 মুনীযো নফনমত িোইদ
61762 মভোোঃ নোফ উনিন
61763 পোমতভো তু

োনেেো

61764 রুমফর আমভদ
61765 মভোিোোঃ যনভো আক্তোয
61766 ভনপজুর ইরোভ
61767 তো তোলুেদোয
61768 শ্যোভর কুভোয মচৌদৄযী
61769 মভোোঃ আোন মভোল্লো
61770 মভমদী োোন মচৌদৄযী
61771 মভোোঃ ভোবুবুর আরভ
61772 রোরন নভেো
61773 মদফোীল ম োল
61774 তুলোয তোলুেদোয
61775 মভোোঃ আরী আেযোভ োমদ
61776 মযনভ যোইেোন লুনো
61777 ভোনজুযো খোনভ
61778 তোনন রো
61779 মখ মভোোম্মদ নো মুর োোন
61780 আবুর েোমভ
61781 তোনন নো ভোমুদ তনন্ব

মভোোঃ ময োউর েনযভ
মযমনো োযবীন
প লুর ে
মযন েো খোতুন
মৃত মভোোঃ আফদুর আোদ
নপমযো ো মফিভ
শেদ আর আভীন
লুৎপো মচৌদৄযী
ব্র মিোোর যেোয
প্রবোফতী যেোয
মভোোম্মদ শতেফ
োমদো মফিভ
মভোোঃ আফদুর আরী
তোনভনো মফিভ
নৃমন্দনোথ ফোে
নরনর যোনী ফোে
মভোোঃ নযনের ইরোভ
মভোিোোঃ োভসুন্নোোয
সুনীর চন্দ্র দো
ঊলো যোনী দো
আোম্মদ আরী
মখোমদ ো আোম্মদ
খমিন্দ্র চন্দ্র দো
সুননতো যোনী দো
িোইদ উনিন খোন
ভনযেমুন মনো
মভোোঃ োফোন নভেো
মভোিোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
নদুল্লো
োম দো মফিভ
নূয মভোোম্মদ
মযো ী োযবীন
মভোোঃ মোযোওেোদী মভোল্লো
মভোিোোঃ মযোমেেো মফিভ
ভনউনিন
মযোমেেো
ন মতন্দ্র তোলুেদোয
সুনতী তোলুেদোয
মিোোর কৃষ্ণ দো
প্রনতভো মচৌদৄযী
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ মভোল্লো
আমরেো মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ নেফনযেো মচৌদৄযী
নোনভো আেতোয মচৌদৄযী
মভোোঃ োভছুর আরভ
নোযিীি
োমফ উনিন
খনফযন মফিভ
তযব্রত ম োল
মফরো ম োল
নফমনোদ যঞ্জন তোলুেদোয
ভনল্লেো তোলুেদোয
মভোোঃ আরী আেফয
ভভতো মফিভ নযনো
মভোোঃ যনপদুর ইরোভ
িোরভো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর ভোমরে খোন
ভোমুদো মফিভ
এেোন্দোয মৃধো
খোমরদো মফিভ
মখ মভোোঃ মভোখমরছুয যভোন
মভোিোোঃ নো ভো খোতুন
মরোেভোন আরী খোন
উমম্ম িোরভো
এভ. নফ. আর ভোমুদ
খোনদ ো মফিভ
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02/05/1990
31/12/1987
12/12/1987
15/02/1992
10/12/1993
21/11/1990
25/11/1987
04/07/1993
26/10/1989
20/04/1991
01/01/1990
08/03/1991
21/07/1990
15/01/1986
21/04/1990
15/10/1988
08/01/1987
27/02/1991
20/01/1987
12/12/1988
31/12/1988
01/02/1991
01/02/1987
12/06/1989
12/06/1988
01/02/1991
14/08/1991
29/12/1990
02/10/1988
21/02/1987
29/11/1989
09/02/1990
15/02/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61782 ম ননপোয ইেোনভন
61783 তোনভনো আক্তোয তনন্ব
61784 মভোোঃ ইনোমুর ে
61785 মভোোঃ সুরতোন আমভদ
61786 মভোোঃ আমনোেোয মোিোইন
61787 মভোোঃ আনযনের ে
61788 রুভো মফো
61789 আবু মোমেফ
61790 মভোোঃ োনফবুয যভোন
61791 ভোমুন মখ
61792 মভোোঃ োভীভ এোন
61793 মভোোঃ োনেরুজ্জোভোন
61794 মভনো আখতোয
61795 মভোোঃ যোমর নভেো
61796 মভোোম্মদ ভোবুফ আরভ মরনরন
61797 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
61798 মে. এভ. মভমদী ভোবুফ
61799 মভোোঃ ইেফোর োোন
61800 মভোোঃ মোরোইভোন মোমন
61801 মভোোঃ আব্দু োত্তোয
61802 মোভোেযো আেফয
61803 স্বোিত ভন্ডর
61804 মভোোঃ ইভোযত মোোইন
61805 মুোম্মদ ভনজুয আরভ
61806 মভোোম্মদ োিোভ
61807 মভোোঃ আব্দুল্লো নর ফোেী
61808 যোমফেো যভোন
61809 সুধীয ফভিন
61810 মভোোঃ ভোমোরুর ইরোভ
61811 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
61812 ন ননেো আপনযন
61813 মভোোঃ অাোফফো আরী
61814 মভোোঃ শেত মোমন

মভোোঃ আব্দুর িনেয
মপযমদৌ আযো
মভোোঃ খুযমদ আরভ
যোনেফো মফিভ
মভোোঃ আোঃ ভন দ মভোল্যো
োনরভো মফিভ
মভোোঃ আননছুয যভোন
তহুযো ফোনু
মভোোঃ নূরুর মোিোইন
খোমরদো মফিভ
মভোোঃ আনভনুর ে
মভমরু মনিো
েোভনো মফো
ভীভো মফো
এ. মে. এভ. মভোস্তপো ময ো
আেতোযো ফোনু
মভোোঃ েনোর আমফদীন
মভোিোোঃ োমিনো মফিভ
পোমেকুজ্জোভোন
ভন নি ো মফিভ
মভোোঃ এনোমেত উল্লো
মভোিোোঃ মনরনো োযবীন
মভোোঃ আনতকুজ্জোভোন
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
মভোোঃ ভীন আরী
মভোিোোঃ আেনরভো খোনভ
মভোোঃ ভ লু নভেো
মনো আক্তোয
মভোোম্মদ নিেো উনিন
মনরনো মফিভ
মভোোঃ ইনি আরী
মখ তোমযো মফিভ
মৃত মে. এভ. োনদ মোমন
মভোিোোঃ মভোস্তোনযন মফিভ
মভোোঃ ভোমুদ োোন
রোেরো ভোমুদো
মভোোঃ মেন উিীন ভন্ডর
িবুযো খোতুন
মভোোঃ মুনছুয যভোন
আেনরভো খোতুন
আেফয আরী
েোনন োভছুন নোোয
মৃদুর ভন্ডর
নলু যোনী দো
আব্দুর ভন দ পযো ী
োনরভো নফনফ
মুোম্মদ োমদকুয যভোন
নপমযো ো আক্তোয
আব্দুর মভোতোনরফ
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ হুরুর ইরোভ
োমযো ইরোভ
মভোোঃ লুৎপয যভোন
নোনিভো মফিভ
প্রমফ ফভিন
আযনত যোনী ফভিন
মভোোঃ আনকুর ইরোভ
নুযোত আযো
মভোোঃ ইেোকুফ আনর
মভোোোঃ পোমতভো মফিভ
মভোোঃ োরোর মোমন
নভম মমরন োযবীন
মভোোঃ োরুন অয যনদ
যনভো খোতুন
মভোোঃ ভনদুয যভোন
যনভো যভোন
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19/05/1988
31/12/1990
20/09/1987
01/11/1989
31/01/1986
28/03/1988
01/01/1991
13/04/1991
01/12/1991
06/11/1987
16/11/1988
27/11/1989
26/12/1987
01/12/1988
14/10/1990
22/10/1988
12/10/1989
13/05/1989
02/02/1987
02/02/1987
06/12/1989
25/08/1990

23/09/1987
05/07/1988
20/11/1990
01/12/1991
09/11/1990
30/11/1987
01/09/1989
20/12/1990
21/11/1988
28/10/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61815 নফরনে নোোয
61816 উমম্ম োনী
61817 আমম্মদ যীপ
61818 মভোোঃ  ীফ যভোন
61819 মভোোঃ যোমর যোনো
61820 মভোোঃ নরটন আরী
61821 মভোোঃ নো মুর ইরোভ
61822 ভোরুপো খোতুন
61823 যনেবুর ইরোভ
61824 সুব্রত কুভোয োর
61825 নোন েো তোফোসুভ
61826 এ. এভ. নপউর আরভ
61827 োনভনো আক্তোয
61828 অরেো ভন্ডর
61829 োন্তো অনধেোযী
61830 আব্দুল্লো আর ভনন োদী
61831 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
61832 মভোোঃ আব্দুয যভোন
61833 মভোোঃ মফরোর যভোন
61834 োনফফো আক্তোয
61835 ইরভোন মোমন
61836 ন েো উর ে খোন
61837 যোহুর মন
61838 নখন য মোমন
61839 মভোোঃ নযনেজ্জোভোন
61840 মভোোঃ োনেফ যেোয
61841 এ. এভ. তোোনন নফল্লো
61842 ননো োো
61843 জুূঁই ে
61844 মভোোঃ মোমর যোনো
61845 তোযনন ো খোতুন
61846 ংেয কুভোয যোে
61847 নযভো আক্তোয

আোঃ ভন দ মভোল্যো
আমনোেোযো মফিভ
এ.নফ. এভ. োআরভ
নো ভো মফিভ
য ফ আরী
আমেো খোতুন
মভোোঃ োইদুয যভোন
োীন আযো োযবীন
মভোোঃ োো োোন আরী
মভোিোোঃ রোবরী খোতুন
মভোোঃ োো োোন আরী
মভোিোোঃ রোবরী খোতুন
মভোোঃ ো োোন নভেো
নূযবোনু
আব্দুর ভোন্নোন যেোয
আযোনেন খোতুন
নিনিকুয যভোন
যোনফেো মফিভ
সুফো চন্দ্র োর
ফোনো যোনী োর
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
আযজুভোন্দ ফোনু
মভোোঃ আ োোয আরী
মভোিোোঃ নযপো মফিভ
মভোোঃ মোরোইভোন ভন্ডর
মভোিোোঃ োনদো মফিভ
রংমেশ্বয ভন্ডর
েোনর দোী ভন্ডর
উত্তভ কুভোয অনধেোযী
তৃনি চক্রফতী
ভযহুভ এ.এভ. আব্দু বুয
ভোসুদো মচৌদৄযী
মভোোঃ আন োয যভোন
মভোিোোঃ ভোম দো খোতুন
মভোোঃ শুকুয ভোমুদ
আনম্বেো মফিভ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
োীদো যভোন
আব্দুর োনভদ
মপোনর খোতুন
আব্দু োত্তোয
যনপেো মফিভ
মোমন খোন
পোমতভো মফিভ
সুন ত মন
োন্নো মন
রোহু খোন
অমরোেো মফিভ
মভোোঃ ইেোকুফ আরী
আভো খোতুন
মভোোঃ মভো োমম্মর ে
মভোিোোঃ যোনদো মফিভ
এ.এভ. মুস্তোনেভ নফল্লো
ভমনোেোযো মফিভ
নযভর োো
যভো োো
মৃত োইনের ে ননৄ
নো ভো আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন মখ
পোমতভো মফিভ
মভোোঃ ভোসুদুয যভোন
মভোিোোঃ নো ভো মফিভ
ভোখন রোর যোে
সুন্দযী যোনী যোে
মভোোঃ আবুর মোমন
আনম্বেো খোতুন
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10/09/1986

22/02/1991
01/07/1988
09/01/1987
08/08/1990
15/08/1988
06/02/1991
10/06/1991
12/07/1991
21/09/1991
15/10/1988
19/12/1989
25/10/1989
29/08/1990
09/12/1989
05/03/1985
15/12/1990
16/11/1989
10/07/1989
18/03/1990
25/02/1988
04/05/1992
12/04/1987
06/04/1990
02/10/1988
22/12/1991
24/09/1992
13/02/1991
31/12/1987
05/09/1989
20/01/1989
15/01/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61848 ভোনচনচং ভোযভো
61849 নফংেয মদ
61850 ফকুর চন্দ্র যোে
61851 তোন য ভোমুদ
61852 মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
61853 যোনো আোমম্মদ
61854 মভোোঃ মভোতোমরফ মোমন
61855 সুব্রত কুভোয যেোয
61856 মভোোঃ আমনোেোয মোমন
61857 মভোোঃ তোনফবুর ইরোভ
61858 মভোোঃ োোদত মোমন
61859 মভোোোঃ োমেরো আপমযো
61860 স্বন মচৌদৄযী
61861 মভোোঃ মভো োমম্মর ে
61862 তোনন লুয যভোন
61863 মতৌনদ-উ - োভোন
61864 ভোমুদো আক্তোয
61865 নভতোরী োো
61866 সুনপেো খোতুন
61867 মভোোঃ মযোেনুজ্জোভোন
61868 ওফোেদুল্লো যেোয
61869 মভোোঃ পোযোনো োনফফ
61870 খোনরদ োেনেল্লো
61871 মভোোঃ হুভোয়ুন নেফনযেো
61872 মভোোঃ ইনস্তেোে োোন
61873 মভোোঃ পযোদ উিীন
61874 আযভোন মোমন
61875 মভোনমিপো আক্তোয
61876 মভোোঃ আব্দুর মভোনভন
61877 মভোোঃ ইপমতখোয নোঈভ মভোল্লো
61878 মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
61879 মভোোঃ ো োতুর ইরোভ
61880 োনযেোয ভোমুদ

েয োই ভোযভো
অংক্রোইমঞো ভোযভো
ম্ভ নোথ মদ
ভভতো যোনী মদ
যত্নোেয যোে
মিৌযী যোনী যোে
মভোোঃ আবু ফেয খোন
নভম ভোবুফো খোন
মভোোঃ োরোর উনিন
মৃত আেনরভো খোতুন
মভোোঃ আব্বোি উনিন নফশ্বো
মভোিোোঃ আনিেো খোনভ
মভোোঃ আব্দুয যভোন
আনিভন মফিভ
সুকুভোয যেোয
িীতো যোনী যেোয
মভোোঃ আেফয মোমন
আনিেো মফিভ
মভোোঃ এফোদ মোমন
মভোিোোঃ মফপোনর মফিভ
মভোোঃ আমে উনিন
োনদো খোতুন
মভোোঃ ভত্তুি ো ময ো
মভোোোঃ সুনপেো মফিভ
নযোজুর ে মচৌদৄযী
লুৎনেমন্নিো
মভোোঃ ইউনুি নভেো
মভোোোঃ আমেো মফিভ
মোরোেভোনুয যভোন
মযোনো খোনভ
নূরুর ইরোভ
োরুর আক্তোয
মভোোঃ ভনপজুর ইরোভ
রুভো আক্তোয
তরুন কুভোয োো
নভনো যোনী োো
মভোোঃ মরোেভোন মভোল্লো
োভছুন্নোোয মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যভোন
মভোিোোঃ যনভো খোতুন
নপকুয যভোন
আমরেো মফিভ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
মভোোোঃ সুনপেো মফিভ
আ  ভ আফদুর ভনতন
োননো আক্তোয
মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
মভোিোোঃ ভেছুদো মফিভ
এভ. এ. নরর োওরোদোয
মভোোোঃ তনভনো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োরীভ
মভোিোোঃ পোমতভো খোতুন
আবুর খোমেয
যোমদো মফিভ
মভোোঃ মভোস্তোনপ োয যভোন
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ নুরুন্নফী
োনপেো মফিভ
মভোোঃ আবু ফেয ননিে মভোল্লো
ভভতো ননিে
মৃত যনভ উনিন
োোনোযো নফনফ
মভোোঃ আব্দুর ভন দ
মভোোোঃ োম যো মফিভ
মভোোঃ মফরোর উনিন
মনরনো আক্তোয
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04/08/1991
01/01/1991
01/04/1988
20/07/1989
21/10/1987
11/11/1987
19/01/1988
15/08/1988
01/12/1988
20/07/1990
17/12/1987
25/09/1988
27/12/1989
31/12/1989
30/08/1987
08/01/1989
31/05/1990
25/11/1989
09/08/1991
30/07/1990
11/06/1988
05/03/1989
13/01/1990
06/12/1987
14/02/1991
31/12/1989
24/11/1990
01/06/1989
02/07/1991
01/01/1990
15/10/1991
28/09/1988
15/11/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61881 মভোোোঃ নুযফোনু খোতুন
61882 মযোেোনো মপযমদৌ
61883 মভোোঃ নরেোেত মোমন
61884

োন্নোতুর ভোওেো

61885 োনড় যেোয
61886 মভোোঃ ভননরুর ইরোভ
61887 আযোনের আরভ
61888 এভযোন মোমন
61889 মভোোঃ ভোসুভ ময ো
61890 মভোিোোঃ ভোজুপো আক্তোয
61891 মভোোঃ আব্দুর নরর
61892 মভোোঃ মোমর যোনো
61893 মভোোঃ োরুন-আয-যনদ
61894 এ. এভ. তোনযে আন
61895 মভোোঃ আব্দুয যনভ
61896 মভোোঃ সু ন আরী খোন
61897 আনযনের ইরোভ
61898 মভোল্লো যনেবুর ইরোভ
61899 োন কুভোয নফশ্বো
61900 ন . এভ. তনযকুজ্জোভোন
61901 মভোোঃ োননুয যভোন
61902 সুব্রত োর
61903 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
61904 ইযোত োোন ম োেোিিোয
61905 মভোোঃ যোমদুর ে
61906 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
61907 মভোোঃ োনের আমভদ
61908 ভোমুদুর োোন মচৌদৄযী
61909 মভোোঃ নভরন ফোবু
61910 মভোোঃ আরী আেফয মভোল্লো
61911 মভোিোোঃ উমম্ম ভোনযেো আেতোয
নমু
61912 মভোোঃ মতৌনদুয যভোন
61913 মভোোঃ আোদুর ে

মভোোঃ নুরুর ইরোভ
মভোোোঃ মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যনভ
মভোোোঃ ওেত আযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যভোন
আমভনো খোতুন
মভোোঃ অাোব্দুর কুদ্দু
উমম্ম কুরসুভ
ভমন চন্দ্র যেোয
োরুর যোনী দো
মভোোঃ ভনপজুর ইরোভ
োীনুয মফিভ
আব্দুয যউপ
মযোমেেো মফিভ
আরীমুজ্জোভোন মভোল্যো
মযজুেোযো মফিভ
মভোোঃ ফ রোয যনদ
মভোোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোম দ যেোয
মভোিোোঃ ম মফনূন নোোয মফিভ
মভোোঃ আেফয আরী
মভোিোোঃ জুমরখো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যনদ োইেোড়
মভোিোোঃ আেতোযো মফিভ
মভোোঃ ইেোনন আরী
কুরসুভ মফিভ
মভোোঃাোঃ যনপকুর ইরোভ
েোভরুন নোোয
মভোোঃ প লুর ে
মভোিোোঃ োোনোযো খোতুন
মভোোঃ ইনোফ আরী খোন
ফোফরী মফিভ
মখ মনরভ উিীন
যফোনু
ভোমুদ মোমন মভোল্লো
ম োযো মফিভ
নযমতোল নফশ্বো
অণ িোনণ িো নফশ্বো
মভোোঃ ইরোভ িো ী
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোমভ
োননো েোমভ
নফশ্বনোথ োর
স্বপ্নো োর
মভোোঃ আব্দু োভোদ
মভোিোোঃ আজুফো মফিভ
ভযহুভ মভোোঃ মভোেোমি মোমন
ম োেোিিোয
মোমন আযো
ওফোেদুর
ে মফিভ
ম োিনো আযো মফিভ
মভোোম্মদ আরী
মভোিোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
নদুর ইরোভ
কুরছুভ মফিভ
মভোোঃ যনপকুর আরভ মচৌদৄযী
লুৎপো মফিভ
মৃত মভোোঃ ভনউয যভোন
ভন েো মফিভ
মভোোঃ ইউনু মভোল্লো
ভন নি ো মফিভ
মভোোঃ ভোসুদ যেোয
মভোিোোঃ ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ ভনতেোয যভোন
মভোোোঃ যোন েো খোতুন
িনভয উিীন
মভোিোোঃ েনোফ ফোনু
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07/04/1993
29/12/1990
01/01/1989
15/06/1992
11/11/1988
08/10/1987
30/05/1990
15/08/1991
15/11/1990
10/09/1991
25/09/1989
15/10/1993
28/05/1987
10/12/1992
21/11/1987
07/11/1990
05/01/1990
13/11/1988
29/12/1987
24/12/1987
18/02/1983
10/06/1986
01/06/1989
14/11/1991
03/06/1990
30/09/1987
20/12/1989
17/09/1987
02/02/1988
10/01/1987
11/11/1989
28/10/1988
01/03/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61914 মভোোঃ নপমযো মোমন
61915 ীভো নেদোয
61916 মভোিোোঃ পোয োনো ফনফ
61917 োযনভন সুরতোনো
61918 ননো দো
61919 মভোোঃ আব্দু োরোভ
61920 মভোোঃ আযোনের আরভ
61921 মভোোঃ যভত উল্লো
61922 মভোিোোঃ নউরী োযবীন নের
61923 নপকুর ইরোভ
61924 মভোোঃ তোনদুর ইরোভ
61925 মভোোঃ সুভন নভেো
61926 মভোোঃ োনব্বয আরভ
61927 মভোোম্মদ ইউসুপ আরী
61928 মভোোঃ নিদযোতুর মুনতোোয
61929 আমেো োনদেো মেঁজুনত
61930 মভোিোোঃ নোনিি সুরতোনো
61931 ো আরভ
61932 মভোোঃ জুমের যোনো
61933 ন . এভ. ন ল্লুয যভোন
61934 মভোোঃ এনোমুর ে
61935 মভোোঃ মভোতোমরফ মোমন
61936 স্বপ্নো আক্তোয
61937 মভোোঃ আব্দুয যনভ মদওেোন
61938 ননো আক্তোয
61939 মভোোঃ ইভযোন মোমন
61940 মভোোঃ আব্দু োরোভ
61941 মভোোঃ আনযনের আযনপন
61942 েো ী মভোোঃ ভনবুর ইরোভ
61943 নোনযন সুরতোনো মেেো
61944 মভোোম্মদ এনোমূর ে নযন
61945 োরো
61946 আভো মফিভ

মভোোঃ আব্দু োত্তোয
মভোিোোঃ নপমযো ো খোতুন
নীমযোদ ফযন নেদোয
যভো যোনী নেদোয
মভোোঃ আোঃ ভোমরে
নভ োন মনিো
মভোোঃ প মর যোব্বী
মোমন আযো
শ্যোভোদ দো
স্মৃনত মযখো দো
মভোোঃ মফরোর মোমন
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
মভোোোঃ আেো খোতুন
মভোোঃ মিোরোভ ন রোনী
রোেী মফিভ
মভোোঃ নোমেফ আরী প্রোং
মভোিোোঃ নযনো খোতুন
মভোোঃ ফনদয উনিন
মভোোোঃ সুনপেো মফিভ
মভোোঃ নদুর ইরোভ
নভম যোনদো আক্তোয
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
মনরনো মফিভ
মভোোঃ যনপকুর আরভ
নুযোত োোন
েনোর আমফদীন
ভমনোেোযো মফিভ
মখ ভনতেোয যভোন
মভোোোঃ োযবীন নোোয
অক্ষে কুন্ডু
নভনোক্ষী কুন্ডু
ভনল্লে আক্তোয উিীন
ভোম দো খোতুন
মভোোঃ যভ োন আরী
ফ োন মফিভ
মখ আন জুর ফোযী
খোনদ ো খোতুন
মভোোঃ আব্দুয যনদ
মভোমভনো খোতুন
মভোোঃ মভৌ োরী আেন
োমরো মফিভ
মভোোঃ আভ োদ মোমন
মভোিোোঃ ভমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ মভোস্তপো
োরুর মফিভ
মদওেোন মভোোঃ এযোদ আরী
যোমফেো মফিভ
মভোোঃ ওেত আরী োওরোদোয
নোনিভো মফিভ
মভোোঃ নদুর ইরোভ
মভোিোোঃ োোনোযো খোতুন
মভোোঃ ময োউর ে
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ নুযর আনভন
মভোিোোঃ আয োোন আযো মফিভ
েো ী মভোোঃ পখরুর ইরোভ
মযোনো ইরোভ
মভোোঃ োভোর উনিন োওরোদোয
মপযমদৌী মফিভ
মভোোম্মদ আমনোেোয মোমন
পোমতভো মফিভ
মভোোঃ মিোর োয পনেয
আনভনো মফিভ
মভোোঃ নূরুর ে
মপোরী মফিভ
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01/01/1988
06/06/1987
01/02/1995
28/01/1987
21/10/1989
22/09/1988
15/06/1988
23/10/1988
10/08/1988
15/04/1991
06/02/1989
25/07/1990
20/02/1990
10/08/1987
20/11/1989
31/01/1987
19/07/1987
05/05/1988
25/10/1988
05/10/1987
04/03/1990
18/10/1989
10/06/1988
16/06/1985
02/01/1987
25/05/1987
10/09/1987
07/12/1993
18/04/1987
15/12/1991
16/05/1991
09/01/1990
01/01/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61947 মভোোঃ নযেো অলুেদোয
61948 আফদুয যোজ্জোে
61949 এ. এভ. মভমদী োোন বু
61950 উইনরেোভ নফপ্লফ িমভ
61951 মভোিোোঃ োপো আক্তোয
61952 মভোোম্মদ আবুর োনযি
61953 মদমরোেোয হুোইন
61954 শুবোীল ভন্ডর
61955 মভোোঃ তোওীদুয যভোন
61956 ওোফ আর োোন
61957 মভোোঃ রুহুর আভীন
61958 রো চন্দ্র যেোয
61959 মভোোঃ ময োউর েনযভ
61960 নযন ভনল্লে
61961 মভোিোোঃ মযোন নো খোতুন
61962 মভোোঃ আব্দু বুয
61963 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
61964 মভোোঃ ভোমুদ োোন
61965 মভোোঃ নো মুর ইরোভ
61966

োনদুর ইরোভ

61967 মভোোঃ ো

োদ মোমন

61968 মভোোঃ আর আনভন
61969 রুর কুদ্দু
61970 মভোোঃ মভমদী ইভোভ নডনদোয
61971 ভদৄসূদন মদ
61972 হুোইন মভোোম্মদ আব্দুল্লো
োনযেোয
61973 তোিনুফো তো যীন োওন
61974 আব্দুর ভোন্নোন
61975 মভোোঃ যীপ মোোইন
61976 আনতকুয যভোন
61977 মভোোঃ যো ীবুয যভোন
61978 মভোোঃ যোমদুর ইরোভ
61979 ভোসুভ নফল্লো

মভোোঃ সুরতোন তোলুেদোয
পোমতভো মফিভ
ইেোন্দোয যদোয
অজুপো মফিভ
এ. এভ. আব্দু োরোভ
োনভদো মফিভ
আিনস্টন ফোবুর িমভ
মতময ো িমভ
মভোোঃ মখোদো ফক্স
নূয োোন
ফোফয আরী
রজ্জমতয মনিো
নূরুর ইরোভ
োমদো খোতুন
অভর কুভোয ভন্ডর
নখো যোনী ভন্ডর
মভোোঃ আবু ফক্কোয
মযোমেেো মফিভ
আব্দু োত্তোয
োোনোযো মফিভ
নূয উিীন আমভদ
নভনো মফিভ
সুবোল চন্দ্র যেোয
ভদৄ ভোরো যেোয
মভোোঃ আব্দুর আন
মযখো সুরতোনো
অনত ভনল্লে
স্মৃনতরতো ভনল্লে
মৃত োভসুর আরভ
আমভনো মফিভ
মভোোঃ মিোপোয আরী
আেনরভো মফিভ
মভোোঃ ভন ফয যভোন
ভমভ ো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর ব্বোয
মিোমর ো খোতুন
মভোোঃ ইেোকুফ আরী
মভোিোোঃ নো ভো খোতুন
নদুর ইরোভ
নুয োোন মফিভ
মভোোঃ যনফউর ইরোভ
মযখো
মভোোঃ আব্দুর োই
মভোিোোঃ মোমভনো খোতুন
আব্দুর খোমরে
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আননছুয যভোন নডনদোয
মভোিোোঃ ভন নি ো মফিভ
শ্যোভ সুন্দয মদ
স্বপ্নো যোনী মদ
মভোোঃ আরভিীয মোমন
মভোতোমযো মফিভ
এ. এপ. এভ. আফদুয যেীফ
নূয নোোয
ভেবুর মোোইন
ভোননে োন নফনফ
মভোোঃ আফদুয যীদ
োভছুন নোোয
কুতুফ উনিন
নোিনযন নোোয
মভোোঃ ওনরেোয যভোন
োনভভো আেতোয
মভোোঃ মরোর উনিন
আপমযো ো মফিভ
আব্দুর ভোমরে
ভভতো
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21/11/1991
01/03/1989
25/12/1992
20/08/1991
20/05/1988
31/12/1991
04/12/1992
27/09/1987
28/02/1990
13/11/1988
01/08/1992
11/10/1991
01/01/1992
25/09/1991
01/10/1988
15/01/1990
10/12/1990
25/01/1991
12/09/1989
01/03/1990
04/06/1987
12/06/1989
01/03/1989
01/01/1989
02/01/1991
07/10/1991
27/12/1992
01/10/1992
01/10/1989
09/10/1993
10/06/1990
06/09/1989
22/03/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

61980 পোয োনো নমুর
61981 নদনৄ োিয েোযোয
61982 ভোনে ো খোনভ
61983

েন্ত দো

61984 নভ োনুয যভোন
61985 মভোোঃ োোন আরী
61986 েোভরুন নোোয
61987 ভোনে ো সুরতোনো
61988 মভোোঃ নোন বুয যভোন
61989 মভোোঃ ভননরুর ইরোভ
61990 নফ িোো মন গুি
61991 মভোোঃ োওেোদ মোমন
61992 মৃধো োইদুর ইরোভ
61993 তরুন যোে
61994 মভোোম্মদ যোমদ খোন
61995 ভোইমের চোেভো
61996 মভোোঃ মখোযমদ আরভ
61997 নযভন নফশ্বো
61998 শেদ আব্দুর খোমরে
61999 োযনভন আক্তোয তোননেো
62000 মভোোঃ আব্দুর ফোমযে ো
62001 ননো চোেভো
62002 মভোোঃ আনভয মোমন
62003 তোনযভো নোনযন নভঠু
62004 মভোোঃ আনযপ মোোইন
62005 মভোোঃ নোনভ োোন
62006 নেন মদ
62007 আনকুয যভোন
62008 মভোোঃ আনযনের ে
62009 মভোোঃ যোমদুজ্জোভোন
62010 মভোোঃ আর আনভন
62011 মভোোঃ খরু োযমব
62012 োনন্ত নফ ে চোেভো

নূয মভোোম্মদ
মফিভ োিনো মনো
প লুয যভোন
ননলুপো মফিভ
ভনউনিন খোন
োনিনো আক্তোয খোতুন
ধনী যোভ দো
যোদো যোনী দো
আভ োদ হুমন
মমরনো আক্তোয
মভোোঃ নুরুর ইরোভ মভোল্লো
োননো মফিভ
আব্দুল্লোমর েোনপ যেোয
মভোমিদো যেোয
আবুর ভনসুয খোন
োভীভো সুরতোনো খোন
মভোোঃ েভয উিীন
মভোিোোঃ ন যন মনিো
মভোোঃ নপকুর ইরোভ
মভোিোোঃ োনভভো সুরতোনো
মিোোর মন গুি
প্রনতভো মন গুি
মভোোঃ োমফ আরী
মভোিোোঃ নযনেমন্নিো
মৃধো নূরুর ইরোভ
োভীভ আযো মফিভ
মোনভনী ভলন যোে
উভো যোে
শেদ আেফয
েনোফ মফিভ
মৃত নন্দ কুভোয চোেভো
মৃত মভ নন্দী চোেভো
মভোোঃ মেোন্দয আরী
খোনদ ো খোতুন
অননর চন্দ্র নফশ্বো
ভনভোরো নফশ্বো
শেদ সুযভোন আরী
ভন নি ো খোতুন
মভোোঃ নপকুর ইরোভ খোন
োরভো আক্তোয
মৃত খোমদমুর ে ো
মভোিোোঃ ফকুর মফিভ
নভরন চোেভো
ীফতো চোেভো
মৃত মভোোঃ মোরোইভোন মফোযী
ভনযেভ মফিভ
মভোখমরছুয যভোন
মযোমেেো মভোখমরি
মভোোঃ আফদুর ওোফ
যোন েো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যীদ
মভোিোোঃ নোনিি খোতুন
অরুন মদ
কৃষ্ণো মদ
মিোরোভ োফীফ
মৃত োননো মফিভ
মভোোঃ নূরুর আনভন
নুযন নোোয মফিভ
মভোোঃ ইনিি আরী
িনেযো মফিভ
মভোোঃ মভোতোোয মোমন
আমরেো মফিভ
মভোোঃ নখন য আনর
োযনবন আক্তোয
রক্ষী মভোন চোেভো
ভঙ্গরো মদফী চোেভো
Page 364 of 467

01/01/1992
23/12/1992
20/02/1987
01/12/1988
02/06/1988
01/02/1988
10/05/1989
06/12/1988
05/01/1987
08/01/1987
05/07/1992
05/02/1991
27/07/1990
01/06/1991
02/01/1990
16/03/1990
25/12/1988
03/09/1989
25/12/1990
16/12/1991
27/11/1987
03/03/1991
20/09/1987
02/01/1989
20/01/1989
31/12/1988
10/08/1991
30/10/1988
01/10/1989
02/06/1989
25/12/1987
25/11/1989
19/03/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62013 মুোোঃ যফীউর ইরোভ
62014 রুমফর নভেো
62015 মভোোঃ োীন আরভ
62016 মভোোঃ পেোর যভোন
62017 সুবোল চন্দ্র ীর
62018 োভীভো আক্তোয
62019 মভোোঃ মোমেফ ন ফযোন
62020 মভমদী োোন
62021 মিোোর নফশ্বো
62022 দোনন্দ যেোয
62023 মভোোঃ ভোোবুবুয যভোন
62024 নযোজুভ ভননযো
62025 তোননেো োযবীন
62026 মভোোঃ আইয়ুফ আরী
62027 মভোযমদ খোন
62028 মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন
62029 ভোমুদো খোতুন
62030 মভোোঃ মিোরোভ নেফনযেো খোন
62031 মভোোঃ যোনেবুর ইরোভ
62032 মভোোঃ আনকুয যভোন
62033 মভোোঃ ো োোন নযো
62034 মভোোোঃ োেোনযেো
62035 মভোোঃ ওভয পোরুে
62036 রুনভ আক্তোয
62037 মভোোঃ ভোইনুর ইরোভ
62038 আনকুয যনভ আনোযী
62039 মভোোঃ মোোইন ইফমন আন
62040 মভোিোোঃ োনদো খোতুন
62041 মভোোঃ আরী মোোইন
62042 মভোোঃ আর-ভোমুন
62043 মভোোঃ নযেো উনিন
62044 তন কুভোয িোইন
62045 মভোোঃ আব্দুয যনদ

মুোোঃ আবুর েোমভ গুরোমুল্লো
োনিনো মফিভ
আব্দুর োনরভ
মৃত আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ নিপত আরী
োমেদো খোতুন
মভোোঃ মভোেমরছুয যভোন
নপমযো ো খোতুন
ননমন চন্দ্র ীর
স্বপ্নো যোনী
মভোোঃ োভছুয যভোন
আেনরভো খোতুন
মভোোঃ ইউনুি
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আনেমুর ইরোভ
ফদরুজ্জোনভরো
ভদন নফশ্বো
ভোদৄযী নফশ্বো
োধন যেোয
ম যোৎস্দো যেোয
মভোোঃ আবু ফোেোয ননিে
মভোিোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ মভো োপপয মোমন
ম নভন আক্তোয
আব্দুয যনদ
আঞ্জুভোন আযো মফিভ
মভোোঃ আবু োপয
োনভরো
ভযভ আরী
মভোনিনো নফনফ
মভোোঃ আব্দুর েোমদয োওরোদোয
নোনযন আক্তোয
মভোোঃ োরুন-অয-যনদ নভেো
োমদো আক্তোয
মভোোঃ নপমযো খোন
নোনিভো খোনভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মভোিোোঃ আপমযো ো খোতুন
মভোোঃ আনভয মোমন
মভোিোোঃ মযমফেো খোতুন
মভোোঃ োভসুর আরভ
মভোিোোঃ আনভনো খোনভ
মভোোোঃ আযোপ আরী
মভোমভনো খোতুন
মভোোঃ আফদুয যউপ
োযবীন মফিভ
আব্দু বুয
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ মপোযেোন োওরোদোয
মমরনো মফিভ
ভোোবুবু োরোভ
আমেো আক্তোয
মভোোঃ আন জুর ে
মভোিোোঃ রুনো খোনভ
মৃত. আব্দুর িনন
পোমতভো খোতুন
মভোোঃ আবুর মোোইন
োনচনো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর আন নফশ্বো
মভোিোোঃ ফোনুেোযো মফিভ
মভোোঃ আবুর মোমন
যওন আযো মফিভ
ভননন্দ্র নোথ িোইন
নচন্তো িোইন
মৃত. মভোোঃ েোম ভ আরী যদোয
োনদো খোতুন
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30/12/1990
20/06/1992
01/04/1989
08/10/1987
20/08/1988
15/10/1992
26/12/1988
30/11/1987
06/09/1988
25/03/1987
08/08/1992
15/06/1990
20/12/1990
01/03/1989
13/06/1991
01/01/1988
15/10/1987
01/07/1989
16/08/1991
18/04/1989
14/12/1987
01/07/1988
01/03/1987
01/01/1991
15/10/1991
10/11/1989
11/08/1991
18/04/1988
30/11/1990
02/07/1987
05/08/1989
15/11/1990
13/07/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62046 মভোোঃ আর-আনভন
62047 মভোোঃ ইভযোন মোমন
62048 মভোোঃ যন বুর ইরোভ
62049 মভোোঃ আযোনের আরভ
62050 এপ,এভ োিোভ মোমন
62051 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
62052 আব্দুয যনদ নেদোয
62053 সুব্রত কুভোয নফশ্বো
62054 মভোিোোঃ নওনযন সুরতোনো নফউটি
62055 মভোিোোঃ রোেী খোতুন
62056 মভোোঃ ভোমুদ আরভ
62057 মভোোঃ েোেমদ আ ভ
62058 আনভনো মফিভ
62059 নংেী যোনী ভজুভদোয
62060 মভোোঃ ভোনেজুর ে
62061 শেদো োপো খোনভ
62062 ন , এভ যভত আরী
62063 মভোিোোঃ োন্নোতুর মপযমদৌ
62064 পনযদুর আরভ নোনপ
62065 মভোোঃ খনরলুয যভোন ভঞো
62066 মভোোঃ নোদুজ্জোভোন
62067 লুৎপো োযবীন
62068 এ,এন,এভ খোেরুজ্জোভোন
62069 মভোোঃ ময োউর েনযভ
62070 মভোোঃ আব্দুল্লো আর-ভোমুন
62071 মযোেোনো মফিভ
62072 তোননভ আযো োেভো
62073 নভতোরী চক্রফতী
62074 মভোোঃ যোন ফ নভেো
62075 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
62076 ফোসুমদফ ফোরো
62077 মভোোঃ রুহুর আনভন খোন
62078 ননতয কৃষ্ণ দো

মভোোম্মদ নূরু নভেো
োন্নোতুর নপযদোউ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
আপমযো ো মফিভ
মভোোঃ আিোদুজ্জোভোন
োনপেো খোনভ
মভোোঃ আব্দুয যনভ
মভোিোোঃ খোনতমুন মনিো
মভোোঃ রুহুর আনভন
মভোোোঃ ফকুর আক্তোয
মভোোঃ আবুর মোমন
মভোিোোঃ ভনযেভ মফিভ
মভোোম্মদ আরী নেদোয
যনভো মফিভ
অন ত কুভোয নফশ্বো
উলো যোনী নফশ্বো
মভোোঃ োোন আরী
োভসুন নোোয
মভোোঃ োমভ আরী
মভোিোোঃ সুনেো খোতুন
মভোোঃ নদুয যভোন
মভোিোোঃ মভনযনো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোমভ
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ োভছুর ে োওরোদোয
োরুর মফিভ
দুরোর চন্দ্র ভজুভদোয
ভভতো যোনী ভজুভদোয
মৃত. আনিোয আরী
মভোিোোঃ ভোনে ো মফিভ
শেদ োফধোন নভেো
নফনফ ভোয োন
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
যোনপকুমন্নিো
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
োন দো মফিভ
আব্দুর ভতরফ
শিেদো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর আন ভঞো
আেো খোতুন
মভোোঃ মভোোযযপ মোমন
োভনি আযো আক্তোয
লুৎপয যভোন
সুযোইেো োযবীন
মভোোঃ আব্দুর ফোমিদ
যনভো নফনফ
মভোোঃ আব্দুয যনভ
মোমনেোযো
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ ননোয ফোনু
আব্দুর োই আেন্দ
িোরভো মফিভ
মভো োফ্পয মোমন
োঈদো মোমন
নভরন চক্রফতী
মোবো চক্রফতী
মভোোঃ োময নভেো
োোযো খোতুন
মভোোঃ মভো োমম্মর মোমন
মভোিোোঃ নফউটি মফিভ
নমযন্দ্র নোথ ফোরো
গুরুদোী ফোরো
মভোোঃ নসু খোন
খোমরদো মফিভ
নোযোেন চন্দ্র দো
মপোরী যোণী দো
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18/10/1991
22/10/1989
10/06/1991
11/01/1989
30/11/1992
25/05/1987
06/08/1991
05/12/1989
21/11/1992
05/03/1989
05/01/1990
21/09/1988
06/06/1990
05/08/1990
30/10/1988
30/06/1989
25/11/1988
31/10/1990
30/01/1991
05/12/1990
04/07/1989
30/12/1988
31/01/1990
24/02/1990
17/08/1990
05/07/1990
10/12/1990
11/02/1988
05/03/1987
07/06/1987
11/04/1989
12/02/1989
30/06/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62079 আন চন্দ্র োর
62080 অনু যতন ভজুভদোয
62081 ভননযো ভঈদ
62082 মভোোঃ আিোদুজ্জোভোন
62083 োভসুন্নোোয নুনৄয
62084 মভোোঃ আন জুয যভোন
62085 মভোোঃ ভো োরুর ইরোভ
62086 মভোোঃ ইপমতেোয আরভ
62087 মভোোঃ যোোত মোমন
62088 ইভদোদুর ইরোভ
62089 নফরো ভন্ডর
62090 নভযো আমফদীন
62091 মভোোঃ আনযপ মোন
62092 মভোিোোঃ েনে আেতোয
62093 মভোিোোঃ যোমফেো সুরতোনো
62094 মভোোঃ মভমদী োোন
62095 মভোোঃ নোনভ ে
62096 োনে নযম োেোনো
62097 মদফব্রত কুভোয দো
62098 মভোোঃ ইভযোন মোমন
62099 মভোোঃ আমফদ নফন ফন িোব
62100 জুফোইদো আক্তোয
62101 মভোোঃ আয়ূফ মোমন
62102 জুমেলুয যভোন
62103 মভমদী মোোইন ভোরুপ
62104 মভোোঃ আব্দুল্লো আর-ভোমুন
62105 মভোঃ োনভউর ইরোভ মচৌদৄযী
62106 মভোোঃ োইনেজ্জোভোন
62107 আব্দুয যোজ্জোে
62108 োনদেো খোনভ
62109 তোনন আন
62110 ো আরভ
62111 আমেো নিীেো

নযদ োর
নফখো যোনী োর
সুকুভোয ভজুভদোয
ে কুভোযী ভজুভদোয
আব্দুর ভঈদ
ইেোিনভন আযো ভঈদ
মভোোঃ নভয উনিন
আমরেো খোতুন
মভোোঃ নরু মখ
যনভো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর েোরোভ
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ মভ ফোউনিন যেোয
ভোসুভো মফিভ
মভোোঃ ইউছুপ
ননলুপো মফিভ
মভোোঃ ওেত আেফয
মোমন আযো খোতুন
ইউসুপ মভোল্লো
ভোসুদো আক্তোয
বফমতোল ভন্ডর
অমভরো ভন্ডর
েনোর আমফদীন
েোউিোয মফিভ
মভোোঃ েোতফ আরী
মভোিোোঃ আমেো মফিভ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
মভোিোোঃ ভোসুভো আেতোয
মভোোঃ যই উনিন আমভদ
মভোিোোঃ সুনপেো ফিভ
মভোোঃ োআরভ িো ী
োোনোযো খোতুন
মভোোঃ আবু তোমরফ
িোমরো মফিভ
মভোোঃ মভোোযযপ মোমন
মনরনো মোমন
োনন্ত দ দো
েনন্ত যোনী দো
মভোোঃ মভোতোোয মোমন
আমফদো মফিভ
মভোোঃ মভোভতো উনিন
মভোিোোঃ যওন আযো খোতুন
োনদুর ইরোভ
োোনোযো ইরোভ
মভোোঃ আবুর েোরোভ
যোনদো খোতুন
খোমদমুর ইরোভ
নো মফিভ
আব্দুর ভোন্নোন খন্দেোয
োননো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর িোপপোয
মযনন নো মফিভ
মভোোঃো োোন
োযবীন আক্তোয মরী
মভোোঃ আোদুল্লো
মযোনো আোদ
আব্দু োরোভ
মযোনো মফিভ
মুত. আবুর মোমন খোন
আনিেো মফিভ
আব্দুর আন আ ভী
মৃত. আপমযো ো আমনোেোয
নদ উল্লো
ভনযেভ মফিভ
মভোোম্মদ ভনতউয যভোন
ভমনোেোযো মফিভ
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07/10/1988
15/01/1988
15/11/1989
11/05/1988
12/12/1991
03/03/1990
04/03/1989
26/07/1991
12/09/1983
30/11/1990
11/09/1988
01/06/1992

03/11/1988
21/10/1988
31/12/1989
20/05/1987
25/06/1986
12/06/1993
27/12/1989
21/05/1987
08/10/1988
29/01/1991
05/05/1989
01/01/1989
30/05/1990
02/08/1990
09/10/1989
15/04/1991
28/12/1986
19/09/1988
27/10/1991
20/05/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62112 ল্লফী যেোয
62113 নো মুর মোমন
62114 মভোোঃ সুভন মোমন
62115 মভোোঃ মিোরোভ নেফনযেো
62116 মযোনো োযবীন
62117 মভোোঃ োীন
62118 বুরবুর আমভদ
62119 শেদো ভোম দো যনভ
62120 উমম্ম িোরভো
62121 মভোোঃ মোরোইভোন োীন
62122 মভোোঃ েোইয়ুভ মোমন
62123 মভোোঃ যনপকুন্নফী োমবর
62124 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
62125 খোন মভোোঃ ভোমুদুর োোন
62126 মভোোঃ ভনভ আর মভোস্তোকুয
62127 ফন িোরী নফশ্বো
62128 মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
62129 পোনতভো-তু -ম োযো ম োেোিিোয
62130 মভোোঃ আনযনের ইরোভ
62131 োোন োনদে ভোমুদ
62132 মভোোঃ মোমর যোনো
62133 মভোোঃ আবু োইদ
62134 ফাঁধন নফশ্বো
62135 তোনন েো আক্তোয নভনর
62136 মভোোঃ আবু তোনদ
62137 মভোোঃ মোোি ভোমুদ
62138 মভোোঃ ভনজুরুয যভোন
62139 মোননেো সুরতোনো
62140 মভোিোোঃ োনন দো আক্তোয ফোনু
62141 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
62142 ইভোভ ভঈন উনিন
62143 মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন
62144 মভোিোোঃ সুরতোনো নোনযন

ভনীন্দ্র নোথ যেোয
প্রনতভো যোনী যেোয
আবুর েোমভ মখ
মযোমেেো মফিভ
মৃত: মযোস্তভ আরী ভন্ডর
মভোিোোঃ যোমফেো খোতুন
মভোোঃ আব্দু োভোদ
নভম ম নভন আেতোয
মভোোঃ আব্দুয যনদ
যোনদো মফিভ
মৃত: োভোর উনিন
মভোিোোঃ োোয ফোনু
মভোোঃ মোফোমযে আরী
মভোিোোঃ নুয োোন মফিভ
মৃত. শেদ োমদ যনভ
নদর আযো মফিভ
আফদুয যনদ
যনভো মফিভ
মভোোঃ ননিকুয যভোন
আমনোেোযো মফিভ
আব্দুর ফোমযে পনেয
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোমরে
মভোিোোঃ মযখো মফিভ
মখ মভোোঃ আবুর মোমন
ভোমরেো মোমন
খোন দীন মভোোম্মদ
আপমযো ো খোতুন
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
মভোিোোঃ ভোনে ো মফিভ
সুকুভোয নফশ্বো
ফোন্তী নফশ্বো
মভোোঃ মমেন্দোয আরী
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ ন ল্লুয যভোন ম োেোিিোয
োমযো ম োেোিিোয
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
েগুনোযো
মভোোঃ নপকুর ইরোভ
োনদেো োনো
মভোোঃ আবুর ফোোয
নফনফ আেো
মভোোঃ োোবুনিন
মভোিোোঃ ম োমফদো খোতুন
মবোরোনোথ নফশ্বো
োধনো যোনী যোে
মভোোঃ এনোমুর ে
নদরোদ মফিভ
মভোোঃ আবু তোময
মভোিোোঃ নুযফোনু মযফো
আ. িোপপোয ভোতুব্বোয
ভোনে ো মফিভ
মভোোঃ পোরুে আেন
ভভতো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
আমরেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনরভ যেোয
মভোিোোঃ উমম্ম ননিেো মফিভ
মভোোঃ পযোদ আরী
ভমনোেোযো মফিভ
মৃত: িোউসুর ে
মভোোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ নেতোফ আরী
মযমফেো সুরতোনো
মৃত. আব্দুয যোজ্জোে তোলুেদোয
মভোিোোঃ নুরুন্নোোয মফিভ
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08/05/1992
01/01/1991
20/06/1990
24/09/1990
05/01/1989
20/01/1987
07/01/1989
17/09/1987
03/03/1989
14/05/1989
30/12/1990
01/10/1988
01/09/1988
30/12/1988
08/12/1992
01/10/1987
28/11/1991
26/01/1992
02/09/1987
20/07/1993
01/10/1987
01/01/1990
27/11/1991
25/12/1988
08/08/1987
13/10/1989
23/09/1989
20/07/1987
15/12/1988
04/02/1990
06/01/1988
12/01/1985
11/08/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62145 নরো খোতুন
62146 মভোিোোঃ যওন আযো
62147 উমম্ম োনফফো
62148 মভোোঃ োইনের ইরোভ
62149 োভীভো আক্তোয
62150 মভোোঃ নুময আরভ
62151 মোোি যতন যোে
62152 মভোোঃ মতৌনদুর ইরোভ
62153 েোভরুর হুদো
62154 মভোোঃ নভ উনিন
62155 মভোোঃ নুময আরভ
62156 এ.এভ োমেযো আক্তোয খোন
62157 মভোোঃ মফরোর মোমন
62158 আবুর ফোোয
62159 শেদ আনে ইভনতেো
62160 ভোেসুদো োযবীন
62161 ভোসুদ আমভদ
62162 মভোোঃ নযেোজুর ইরোভ
62163 স্বন িোরী যোনী োর
62164 মভোোঃ োভোন যদোয
62165 মভোোঃ মফরোর মোমন
62166 মভোোম্মদ মখোযমদ আরভ
62167

োনেরুর ইরোভ

62168 মভোোঃ েোভরুর ইরোভ
62169 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
62170 মভোিোোঃ নোনিভো খোতুন
62171 মভোিোোঃ োভীভো আেতোয
62172 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
62173 আিোদুজ্জোভোন
62174 খন্দেোয ভোমুদুর োোন
62175 মভোোঃ তোনন র নফন েোমভ
62176 খোনদ োতুর মেোফযো
62177 োনপজুয যভোন

মভোোঃ আব্দুর রনতপ মখ
োরভো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যীদ
মভোিোোঃ আমরেো খোতুন
মভোোঃ মুনদুর আরভ
আেনরভো মফিভ
মভোোঃ টোলুে প্রোভোননে
মভোিোোঃ োনদো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
আনিেো খোতুন
মভোোঃ আনিোয আরী
নূয োোন মফিভ
সুখযঞ্জন যোে
অননভো যোে
মভোোঃ আননিোয যভোন
মভোিোোঃ মযোস্তভো মফিভ
আব্দু োত্তোয তোলুেদোয
মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ ো োোন োওরোদোয
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ ধনু নভেো
আনিেো খোতুন
মভোোঃ ীদুল্লো খোন
এ.এভ েোনন পোমতভো
মভোোঃ ভন ফোয যভোন
োোনোযো খোতুন
প লুয যভোন
ভোবুফো খোতুন
শেদ আমভদ
আপমযো ো মফিভ
মভোোঃ ভেবুর খোন
আভো মফিভ নযনো
মভোোঃ আব্দুর েোমদয নভেো
ভোেসুদো মফিভ
মভোোম্মদ রুহুর আনভন
খোনদ ো খোতুন
ননভির চন্দ্র োর
কৃষ্ণো যোনী োর
আব্দুর ব্বোয
আেনরভো মফিভ
মভোোঃ মভোমেত উনিন
নখনো মফিভ
নিনিে আভদ
োমনোেোযো মফিভ
আব্দুয যনদ
োোরুন খোতুন
মভোোঃ ো োোন আরী
পনযদো মফিভ
মভোোঃ আন ভ উনিন
মভোিোোঃ োছুন্নোোয মফিভ
মভোোঃ মভো োপপয মোমন
মভোিোোঃ মনরনো যভোন
মভোোঃ োনফবুয যভোন
মভোিোোঃ মভময ফোনু
মৃত: ভনউনিন যেোয
মভোিোোঃ মভময ফোনু
ননিে ঢোরী
যোমফেো খোতুন
খন্দেোয োরুন অয যনদ
হুভোমেযো মফিভ
মৃত মভোোঃ আবুর েোমভ
নো ভো মোমন
মভোোম্মদ আব্দু োত্তোয
ভোেো মফিভ
োনফবুয যভোন
যোন েো মফিভ
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07/07/1988
02/07/1989
15/12/1989
15/10/1988
23/04/1986
11/02/1989
30/06/1988
14/05/1989
25/12/1989
12/10/1988
01/01/1990
31/12/1987
15/05/1987
30/06/1988
01/12/1988
02/10/1990
15/12/1992
01/03/1988
31/12/1989
20/11/1991
25/12/1989
02/06/1988
17/10/1988
12/12/1982
28/01/1989
03/03/1990
31/12/1989
08/11/1989
05/08/1987
27/12/1989
01/12/1989
10/09/1989
01/02/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62178 রোফনী োযবীন
62179 তোনভনো আক্তোয
62180 মভোোঃ আব্দুর ভোম দ
62181

োনদুয যভোন

62182 মভোোঃ ভোমুদুর ে
62183 মভোোঃ আর-ভোমুন মোোইন
62184 মভোোম্মদ োীদ মোমন
62185 মভৌসুভী আযো
62186 মোদফ চন্দ্র যেোয
62187 আনখ যোনী নভস্ত্রী
62188 সুভী দত্ত
62189 মভোোঃ ভোসুদ
62190 কৃনত্তফো দো
62191 োোন ভোমুদ
62192 ধভি নোযোেন যোে
62193 মভোিোোঃ োভীভো আক্তোয
62194 মভোোঃ আইয়ুফ মোমন
62195 তোননেো আ োয
62196 যোন েো সুরতোনো
62197 ো োদী আক্তোয
62198 মভোোঃ ময োউর েনযভ
62199 মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো যেোয
62200 মভোোঃ োনপজুয যভোন
62201 মভোোঃ ভনউনিন ভ নু
62202 মোমর োওরোদোয
62203 আর ভোমুন
62204 নভনোত আেতোয
62205 মভোোঃ আোদউজ্জোভোন
62206 মভোোম্মদ োনিবুর আ ভ
62207 মভোোঃ মনিোয উিীন
62208 নরটন চন্দ্র োো
62209 মভোোঃ আনযনেজ্জোভোন
62210 মভোোঃ আর-আনভন

মভোোঃ মোযোফ মোমন
নরনর মফিভ
মভোোঃ তোজুর ইরোভ
মযোনো আক্তোয
মৃত আমম্মদ আরী আেন্দ
মভোিোোঃ ভোমরেো মফিভ
মভোফোমস্বয উনিন আমভদ োভী
খোনদ ো আক্তোয
মভোোঃ আবু তোময
আনপেো মফিভ
মভোোঃ আভ োদ মোমন
আনম্বেোযো খোতুন
মভোোম্মদ আরী মোমন
যীপো খোতুন
নভনো আবু সুনপেোন
নো ভো মফিভ
মযন্দ্র চন্দ্র যেোয
ভোধফী যোনী যেোয
অননর চন্দ্র নভস্ত্রী
রক্ষী যোনী নভস্ত্রী
নফভর দত্ত
ন্ধ্যো দত্ত
মভোোঃ চোন নভেো
মভোোোঃ পনযদো খোতুন
শ্রীননফো দো
ভীনো যোণী দো
আব্দুজ্জোময
যোন েো মফিভ
মৃত খমিন্দ্র নোথ যোে
কৃষ্ণো যোণী যোে
মভোোঃ পনযদ প্রোভোননে
মভোিোোঃ োমদো মফিভ
মভোোঃ ফোবুয আরী প্রোং
মভোিোোঃ মুন যী মফিভ
মভোোঃ আ োোয ভীয
মমরনো নভয
মভোোঃ োমদ আরী
যোনভো খোতুন
খোমরদ মফন এনোভ
ভোমুদো মফিভ
মৃত তোযো নভেো
মভোিোোঃ আম দো খোতুন
মভোোঃ আব্দুয যভোন যেোয
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ ভব্বত আরী ওদোিয
রোর ফোনু
মৃত নোন ভ উনিন
মভোিোোঃ ভনযেভ মনিো খোতুন
মফরোমেত োওরোদোয
ভভতো মফিভ
ইনি আরী খোন
োম দো মফিভ
ভোবুবুয যভোন
যওন আেতোয
মভোোঃ আমনোেোরুর ইরোভ
োনরভো মফিভ
মভোোম্মদ আব্দুর আন
োম যো মফিভ
মভোোঃ নযোজুর ে
নভম সুনপেো মফিভ
কৃষ্ণ চন্দ্র োো
েল্পনো যোণী োো
মভোোঃ োনফবুয যভোন
যোমফেো মফিভ
মভোোঃ মভোপোমজ্জর মোোইন
োনেেো মফিভ
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01/02/1987
15/07/1992
02/04/1982
15/11/1991
02/02/1991
01/01/1993
21/01/1987
10/05/1987
21/02/1987
08/02/1989
10/02/1985
25/06/1986
27/03/1989
15/12/1988
03/12/1987
20/10/1990
06/11/1989
14/12/1990
03/01/1989
20/10/1990
26/09/1988
20/10/1987
31/12/1987
01/10/1986
05/05/1990
15/01/1988
05/12/1993
01/01/1993
06/11/1988
01/03/1988
15/11/1990
11/07/1988
20/10/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62211 মভোোঃ আমনোেোয োযমব
62212 রুভোইেো আপযীন ইভোভ
62213 মভোোঃ নরুর ইরোভ
62214 ন োদ মৃধো
62215 মভোস্তোনপজুয যভোন
62216 মভোোঃ ভোসুদ যোনো যনন
62217 মভোোঃ নূরুর আোদ নোফ
62218  ীফ মদফনোথ
62219 মভোোঃ পেোর োোন
62220 মভোোম্মদ মভোযোমশ্বয যোমদীন
62221 আবু োমর মভোোম্মদ যোইসুর
ইরোভ
62222 ো মভোস্তোনপজুয যভোন
62223 আনদুয নেমরর মচৌদৄযী
62224 মভোোঃ তোনযকুর ইরোভ
62225 এ. এভ. নোনপ ইেফোর
62226

োনদ মোোইন

62227 মভোোোঃ সুখী আেতোয
62228 মভোোম্মদ োমফদুর আরভ
62229 মভোোঃ হুরুর ে
62230 আবু সুনপেোন
62231 মভোোঃ মভমদী আর ভোমুন
62232 মভোোঃ মভোখমরছুয যভোন যেোয
62233 মভোোঃ আব্দুর ভোমরে
62234 শেদো যোনফেো সুরতোনো
62235 মভোোঃ আফদুর মভোনভন
62236 মভোিোোঃ পোমতভো খোতুন
62237 মভোোঃ ইনরেো খোন
62238 ভমনোেোয মোমন
62239 মভোোঃ আোদুর ইরোভ
62240 মভোোঃ আনভরুর ইরোভ
62241 খোমরদো আক্তোয
62242 আব্দুল্লো আর আনীদ
62243 নযপোত মোোইন

মভোোঃ মোরোেোভোন
আমনোেোযো োযবীন
ইভোভ দোউদ নপযমদৌী
মমরনো বুরবুর
মৃত মভোোঃ মভৌম আরী আেন
মৃত মফদো খোতুন
পোরুে মৃধো
োযো মৃধো
মে. এভ. নযোজুর ে
রোেরো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োরোভ
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ নূরুর আরভ নভঞো
মনরনো আক্তোয
যোমভ চন্দ্র মদফনোথ
অিনো মদফনোথ
মভোোঃ েনোর আফনদন
মপৌন েো খোনভ
মভোোঃ েনোর আমফদীন
মভোিোোঃ ভোনে ো মফিভ
মৃত েো ী মভোোম্দ যইি উিীন
মৃত েো ী োমর মফিভ
ো আব্দু মোফোোন
োযবীন আক্তোয
আব্দুর েোনদয মচৌদৄযী
োনো োযবীন মচৌদৄযী
মভোোঃ আব্দুয ফোমযে োওরোদোয
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ ভেমরচুয যভোন
মযমনো মফিভ
আেযোভ মোোইন
োমরো মফিভ
আরতোপ মোমন মভোল্লো
ভভতো মফিভ
মভোোম্মদ আফদুর আমরভ
ভতুি ো মফিভভ
মভোোঃ নুরুর ে
ম নভন মফিভ
মদোমেত উল্লো
মভোমনো আক্তোয
মভোোঃ এনোমুর ে
োম দো নফনফ
মভোোঃ োভসুর ে যেোয
মফিভ ভভতো ে
মভোোঃ োভোর উনিন
মভোিোোঃ মোোিী খোতুন
এ. এভ. পনযদ উনিন আেফয
নোনযন আেফয
মভোোঃ মভোেমিদ আরী
মভোিোোঃ আমনোেোযো নফনফ
মৃত নয উনিন
মভোিোোঃ োোনোযো
মভোোঃ আইয়ুফ খোন
ইেোরুন মনিো
মভো োফ্পয আরী
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যনদ
োযবীন নোোয
মভোোঃ োোদোত মোমন
রুনফেো মফিভ
খো োভিীন ভন্ডর
ভন দো নফনফ
মভোোঃ আব্দুর ফোমতন
োমযো খোতুন
েনোর আমফদীন
সুনপেো
Page 371 of 467

25/12/1987
03/04/1990
20/10/1987
12/12/1987
26/09/1989
07/09/1987
02/11/1992
31/12/1988
19/09/1991
06/02/1987
29/09/1987
01/01/1993
19/10/1990
20/08/1987
22/08/1990
10/01/1991
31/12/1986
28/11/1987
02/09/1987
01/12/1991
01/01/1988
10/10/1990
11/10/1987
01/10/1991
02/01/1989
21/01/1989
12/06/1988
20/11/1987
13/09/1988
10/01/1987
13/08/1991
16/06/1989
01/11/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62244 মভোোঃ োরভোন পোযন
62245 মভোোঃ সুরোইভোন মোোইন
62246 মভোোঃ ওভয পোরুে
62247 সুভী মিোেোরো
62248 োনযেোয নঈভ য ন
62249 মভোোঃ ভোসুদ োোন
62250 মুোোঃ তোনবীয োোন
62251 এ.মে. এভ. ভনদুর ইরোভ
62252 পোমতভো োফনযন
62253 মভোোঃ আমনোেোয মোমন
62254 মতোপোজ্জর মমন
62255 সুভন ভজুভদোয
62256 নুযোত োযনভন
62257 মভমদী োোন (নযপোত)
62258 মভোিোোঃ পোয োনো খোতুন
62259 অনু কুভোয যেোয
62260 মভোোঃ মযোমোয ভোসুভ
62261 মভোোঃ যোমর খোন
62262 ভোেসুদ আভদ
62263 ইনত যোনী দো
62264 সুভোইেো আক্তোয
62265 অন্তযো ভনল্লে
62266 মভোোঃ ো মোেোইফ নভেো
62267 োইদুয যভোন
62268 ননযন োযবীন
62269 যোমপআ আমভদ
62270 মভোোঃ তোমযে োোন
62271 মভোোঃ সুভন মভোল্লো
62272 েভর োর
62273 অরে কুভোয শভি
62274 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
62275 এ. োরোভ নভেো
62276 নোন ো মফিভ

ভননরুজ্জোভোন
োরভো খোতুন
মভোোঃ মতোেো আরী মভোল্লো
েদফোনু
মভোোঃ োোরুর ে
মনরনো মফিভ
রোর ী মিোেোরো
ফোন্তী মিোেোরো
এ. এভ. ইেোনিন নভেো
নভম পোমতভো ইেোনিন
মভোোঃ মভোেমদ আরী
ন নন্নযো নফরনে
মুোোঃ খোেরুর মুত্তোনরফ
োনিনো মফিভ
আব্দুর কুদ্দু
মেোননুয আক্তোয
মভোোঃ েনফয উনিন
ইেোিনভন আক্তোয
মভোোঃ নোইমুর ে
জুননেোযো মফিভ
েনোর আমফদীন
তোনভনো মফিভ
নফভর ভজুভদোয
নফউটি ভজুভদোয
এ. এভ. মদমরোেোয মোমন
ডোনরেো োযবীন
ফোোউনিন আভদ খোন
তননেন মনিো
আরোি মভোোঃ আবুর েোমভ
মভোিোোঃ োরুর খোতুন
অননর চন্দ্র যেোয
ননেতী যোনী যেোয
মভোোঃ আব্দু িোত্তোয
লুযো খোতুন
মভোোঃ ইিোে আরী খোন
মভোিোোঃ আিভো মফিভ
মৃত মভোোঃ ভোবুবুর ে
মোমন আযো মফিভ
অনোথ ফন্ধু দো
অচ িনো যোনী দো
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
আেনরভো খোতুন
অতুর কৃু্ষ্ণ ভনল্লে
যোধো যোনী ভনল্লে
মভোোঃ ো োোন নভেো
নেোযো মফিভ
আব্দুয যনদ ভোরী
োনেরো খোতুন
মভোোঃ মমেন্দোয আরী
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ োরোর উনিন
নূয নোোয আমভদ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
ফকুর মফিভ
আব্দুর রনতপ মভোল্লো
তোিনরভো মফিভ
মৃত প্রতো চন্দ্র োর
ননেনত যোনী োর
স্বন কুভোয শভি
নভরন যোনী শভি
মভোোঃ মিোরোভ যসুর
ভোেসুদো মফিভ
মপোযেোন মুনন্স
োমযো
মৃত নন োভ উনিন
পোমতভো মফিভ
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01/01/1990
05/12/1990
15/08/1988
18/10/1988
01/01/1986
28/12/1989
02/01/1988
20/11/1990
12/05/1989
27/12/1989
16/06/1988
30/06/1989
12/12/1991
10/12/1989
05/10/1988
10/01/1988
20/11/1990
01/06/1988
07/08/1990
04/12/1988
26/05/1991
28/02/1989
01/02/1988
01/02/1991
20/04/1990
01/01/1992
18/07/1989
05/07/1990
17/12/1990
10/11/1989
20/05/1989
08/08/1991
25/05/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62277 মখ মভোোম্মদ ওেোনদ েোেোয
62278 আনপপো তো নযন
62279 মভোোঃ ইভোইর
62280 আোঃ ভোন্নোন নভেো
62281 রুভো আখতোয
62282 মভোোঃ োমদ োভোন মতু
62283 মভোোঃ খোেরুর ইরোভ
62284 মভোোঃ ভোনদুয যভোন
62285 মরোেভোন উনিন
62286 োনফবুয যভোন
62287 তোননেো সুরতোনো
62288 মভোোঃ নযনের ইরোভ
62289 শেদ যোনেফ মোমন
62290 মভোোঃ োনেয মোমন
62291 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ম োনোমেদ
62292 যনন মন
62293 শেদ অনদুজ্জোভোন
62294 শ্রোফণী খোনভ
62295 মভোোঃ আব্দুর িোফ্পোয
62296 ভোমুদ আক্তোয
62297 আেযোভ উর ইরোভ
62298 মভোোঃ ননেোমুর ে
62299 রুফোইেো োনভদ
62300 মভোোঃ ভোবুবুয মভোমিদ
62301 যনন িো ী
62302 মখ মভোোঃ আর-আভীন
62303 মভোোম্মদ আবু োঈদ শুব
62304 ননয েোনন্ত যোে
62305 মভোিোোঃ োভীভো যভোন
62306 চাঁদ আরী নভেো
62307 মভোোম্মদ আরোউনিন
62308 মদফোীল োর মুগ্ধ
62309 মভোোঃ নয বী আমম্মদ

মখ মভোোম্মদ আবু েোেোয
ওেোনদো যভোন
আোঃ মভোতোমরফ যদোয
আমনোেোযো মফিভ
োমফ উল্লো
মপযমদৌী মফিভ
আোঃ ব্বোয নভেো
আেনরভো আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর ভনতন
োনরভো খোতুন
মভোোঃ ভন রুজ্জোভোন
োরভো োভোন মরী
মভোোঃ মখোযমদ আরভ
যনদো মফিভ
মভোোঃ নদুর ইরোভ
মভোিোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আতোউয যভোন
জুমফদো খোতুন
মরোর উনিন
মিোমরস্তো মফিভ
আফদু োত্তোয
মখোমদ ো মফিভ
মৃত িমরভোন আরী
মভোিোোঃ োরুর মফিভ
শেদ মুনসুয আরী
োম যো মফিভ
আোঃ যনদ
মভোোোঃ আনভনো মফিভ
মভোোঃ এফোদুল্লো
োনপ ো আক্তোয খোনভ
যনধীয মন
মযখো যোনী মন
শেদ আফদুয যোজ্জোে
নো মুন নোোয
মৃত আব্দুর নরর খোন
মৃত ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আরোউনিন
োযবীন আক্তোয
মভোোঃ মভোোযয িো ী
মুকুর আক্তোয
োরুন অয যনদ
োনরভো আক্তোয
মভোোঃ এযোদ আরী
মভোিোোঃ নো মভেোযো
এভ.এ. োনভদ
যওন আযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর রনতপ
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
ভনতেোয যভোন িো ী
যোন েো মফিভ
মখ মভোোঃ রুহুর আভীন
োোনোযো আভীন
মভোোঃ আবু তোমরফ
োনো মফিভ
সুধীন্দ্র নোথ যোে
অরেো যোণী যোে
মভোোঃ োভছুয যভোন
নভম শ্যোভরী যভোন
মভোোঃ ইেোদ অাোরী নভেো
িোমরো মফিভ
ভনতউয যভোন
োনভরুন্নোোয
দীে চন্দ্র োর
ভনর ফসু
মভোোঃ আনযপ মোমন
মভোিোোঃ নো ভো খোতুন
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10/11/1991
21/12/1990
16/12/1990
01/01/1989
31/12/1988
01/11/1987
01/02/1987
29/07/1989
15/11/1991
07/03/1988
28/09/1988
15/01/1989
13/11/1993
15/10/1989
01/12/1987
28/12/1987
28/02/1990
21/08/1989
01/03/1990
16/11/1987
12/11/1988
20/11/1988
23/11/1992
24/05/1989
20/05/1989
31/10/1987
27/04/1988
10/01/1987
05/02/1989
10/01/1989
15/02/1990
19/06/1993
22/11/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62310 মভোোঃ আভ োদ মোমন
62311 োোনো নো নীন
62312 এ.এভ. যোইেোন আরভ
62313 মভোোঃ আযোনের ইরোভ
62314 মভোোঃ যোেোন ননিেী
62315 তোনভনো আখতোয
62316 তোননো আমভদ
62317 োভসুর আমযপীন আনযপ
62318 মভোোঃ আপ োর মমন
62319 ইযোত আক্তোয ঝুভো
62320 ভনযেভ আক্তোয (েনর)
62321 মভোিোোঃ নযন েো খোতুন
62322 মভতো মভো োপপয নরন
62323 নভটন ভজুভদোয
62324 োিোভ মোোইন
62325 ইেোনন মোমন খোন
62326 আমভদ মদমরোেোয মোমেফ
62327 শুব ফড়ুেো মচৌদৄযী
62328 দীে কুভোয ম োল
62329 মভোোঃ আযোনের ইরোভ
62330 োভীভ আোন েনযভ
62331 আভো আ োদ আনিঁ
62332 পোয োনো আক্তোয সুনভ
62333 োনভদো আক্তোয জুথী
62334 ভোীয োনযেোয
62335 মভোোম্মদ ভোসুদ আরভ
62336 মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন
62337 পোযোনো নফনমত োনফফ যোনু
62338 মভোোঃ আবু োীন
62339 মভোোঃ ভোমুদুয যভোন
62340 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
62341 মভোোঃ োিোভ মোমন
62342 যোী

মভোোঃ নুরুর হুদো
মোমন আযো মফিভ
মভোোঃ নদুর ইরোভ
যোনদো ইরোভ
এ.এভ. েোভরুর আরভ
ইযোত োোন
মৃত আবু ফেোয ননিে
োভছুন নোোয খোতুন
মভোোঃ আোঃ োনভদ ভন্ডর
মভোিোোঃ নযনো খোতুন
শতেফ আরী
োনরভো মফিভ
োভসুনিন আমভদ
েোনন পোমতভো
নিেো উনিন আমভদ
আনিেো আমভদ
মভোোঃ োভসুয যভোন মৃধো
নভম যোনভো খোনভ
নপ উনিন আমম্মদ
আমভনো খোতুন
মভোোঃ েোলু নভেো
নভম: নফউটি মফিভ
মভোোঃ মুস্তোনপজুয যভোন
মভোিোোঃ ভননযো মুস্তোনপ
মভোোঃ মভো োপপয মোমন
আনম্বেো মোমন
মবোরো ভজুভদোয
কৃলো ভজুভদোয
ভোমুদুর ে
ভমনোেোযো মফিভ
আেযোভ মোমন খোন
নদরোদ খোনভ
নভনোজুর ফোযী আমভদ
নদর আপমযো ো খোনভ
মৃত স্বন কুভোয মচৌদৄযী
অঞ্জরী ফড়ুেো
দীনর কুভোয ম োল
োচীঁ যোনী ম োল
মভোোঃ খোমদমুর ইরোভ
মভোিোোঃ আমেো মফিভ
মভোোঃ চাঁন নভেো
ভভতো মফিভ
আবুর েোরোভ আ োদ
োোনো আ োদ
মভোস্তপো েোভোর
োোনোযো আক্তোয
মভোোঃ োনয নভেো
মযোেিোন মফিভ
মভোোঃ মভো োমম্মর ে
যওন আযো
মভোোম্মদ নূরুর ইরোভ‘
আনম্বেো খোতুন
মভোোঃ আোঃ ভন্নোন েনফয মভোোোঃ েননুয
মফিভ
মভোোঃ োনফফ উল্লযো
যনভো খোতুন
মভোোঃ মভো োোয আরী ভন্ডর
েনফ নফনফ
মভোোঃ আতোউয যভোন
োনদো আযমৄভোন মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ব্বোয
যওন আযো
মভোোঃ োভছুউনিন ভেূঁ ো
োনিনো আক্তোয
ো ী আোঃ েোমভ ভইূঁ েো
োভীভো মফিভ
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29/04/1990
12/09/1990
31/12/1990
01/01/2016
01/08/1987
03/03/1988
01/01/1994
06/08/1987
30/12/1989
16/01/1991
17/04/1990
15/10/1989
15/08/1989
08/07/1989
03/05/1991
15/03/1988
15/04/1989
22/01/1991
08/02/1988
01/01/1988
10/08/1991
21/08/1991
1/1/0001
18/06/1989
13/12/1991
10/06/1988
25/09/1991
02/05/1992
10/10/1987
09/03/1987
01/03/1987
20/04/1992
14/04/1992

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62343 ইভোত োোন
62344 মভোোঃ নয উিীন োিয
62345 সুনভত চন্দ্র মোিোয
62346 মভোোঃ যোমদুজ্জোভোন নেন
62347 শেদ যীনের মভোল্লো
62348 নযন্মে নফ
62349 বু নভেো
62350 মভোোঃ ভোমুন মোমন
62351 নপমযো আমভদ থোনোদোয
62352 শেদ োনের
62353 মভোোঃ নূযনফী যেোয
62354 মভোোঃ আনতকুয যভোন
62355 মভোোঃ হুভোয়ুন েফীয
62356 মভোোঃ ইভযোন খাঁন
62357 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
62358 মভোোঃ মভমদী োোন (োওন)
62359 মভোিোোঃ সুরতোনো োযবীন
62360 মভোোঃ ভোয োন ননিে
62361 ইযোত োোন টুম্পো
62362 ভীয মভোোম্মদ মভোস্তোনপজুয
যভোন
62363 েো ী জুফোইেো ভোনতোো
62364 মুমপে-উ-োমরীন
62365 সুন িো দত্ত
62366 ভোমুদুর োোন
62367 পেোর ইরোভ
62368 ওেোনিউনিন নেদোয
62369 মভোোঃ নমুর োোন
62370 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
62371 মভোোঃ হুভোয়ুন েনফয
62372 মভোোঃ মভোস্তোকুয যভোন
62373 মভোোঃ নুরুজ্জোভোন
62374 মভোিোোঃ ভোসুদো আক্তোয মভৌযী
62375 মভোোঃ ভনজুয যভোন

ইেফোর আমভদ
ইেোিনভন আমভদ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
নোনিি আেতোয
নফেো চন্দ্র মোিোয
মৃত সুনপ্রেো যোনী মোিোয
মভোোঃ হুমনজ্জোভোন
মভোিোোঃ যোমদো োভোন
শেদ ভননরুজ্জোভোন
োতুন মনিো
ভোখন রোর নফ
নফথীেো যোনী নফ
আব্দুর ফোমযে
যোনদো মফিভ
মভোোঃ ো োোন মখ
নুয োোন মফিভ
মভোোঃ নূরুর ইরোভ থোনোদোয
মভোিোোঃ ভোম দো খোতুন
শেদ আমফদুয যভোন
োরুর মফিভ
মৃতোঃ আমে উিীন
মভোিোোঃ রনফ ো মফওেো
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
রুনফ আক্তোয
মভোোঃ আবুর মোমন
তোিনরভো মফিভ
মভোোঃ আনতেোয যভোন খাঁন
োভছুন্নোোয
নপে আভদ
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ মভোোযযপ মোমন
রুনফেো আক্তোয
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ োননো আক্তোয
মভোোঃ আবু ফেয ননিে
খুন স্তো ননিে
মভোোঃ ইউনু আরী নভেো
মযোমেেো োযবীন
ভীয মভোোম্মদ মনিোয উিীন
যোমফেো মফিভ
েো ী নদুর ইরোভ
ভোেো ইরোভ
মভোোঃ মমেন্দোয আরী
রোইরী মফিভ
ংেয দত্ত
ভনীলো যেোয
মভোোঃ রুিভত আরী
যোন েো খোতুন
মৃত নুরুর ইরোভ
সুনপেো মফিভ
মৃতোঃ মভোোঃ মরোেভোন নেদোয
োভসুন্নোোয মফিভ
আব্দুর ব্বোয শিেোর
িোমেযো খোতুন
মভোোঃ আব্দুয যনভ
মভোিোোঃ মভোমিদো মফিভ
মভোোঃ মোমন আরী
মভোিোোঃ োনভদো মফিভ
মভোোঃ আোদুর ে
মভোিোোঃ মভোস্তোযীনো মফিভ
মভোোঃ ভোোবুফোয যভোন
মভোিোোঃ রবুদো মফিভ
মভোোঃ ভোোবুফোয যভোন
মভোিোোঃ োনো ফোনু
মৃত মভনো উনিন
মভোিোোঃ মভোমভনো খোতুন
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28/11/1988
01/01/1988
18/06/1988
11/12/1989
12/04/1991
30/04/1991
26/11/1986
28/12/1991
05/12/1990
31/12/1990
31/12/1990
27/10/1992
01/02/1988
11/04/1987
01/10/1990
20/09/1991
11/08/1989
08/03/1990
12/12/1992
01/07/1989
25/02/2016
28/12/1988
24/12/1987
01/10/1991
30/10/1988
20/08/1987
03/10/1989
07/02/1988
03/11/1987
08/11/1989
16/10/1990
20/01/1992
01/01/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62376 যনপকুর ইরোভ
62377 সুখী
62378 োথী োো
62379 মভোোঃ ইভরুর জুফোইয
62380 মভোোম্মদ োখোওেোত মোমন
62381 মভোোঃ ভননরুর ইরোভ
62382 মভোোঃ আব্দুল্লো-আর-ভোমুন
62383 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
62384 মুোোঃ আব্দুয যনভ
62385 মভোোঃ ফোমেন দ
62386 মভোোঃ োনেয মোমন
62387 মভোোম্মদ নযেোোত আমভদ
62388 আপতোফ আমভদ
62389 নভ রুভোনো ইেোনভন
62390 আনতকুয যভোন
62391 ঋনিে মদফ অনৄ
62392 মভোোঃ নযনের ইরোভ
62393 মভোোঃ োনদ মোমন
62394 মভোোঃ ইভযোন তোলুেদোয
62395 োনদেো োোন
62396 মভোোঃ ওভয পোরুে
62397 নো মূর মোমন
62398 মভোোঃ মোমর যোনো
62399 যোনেফ মোোইন
62400 অনভত কুভোয নফশ্বো
62401 যনেনিন আমভদ অনন
62402 ভনভনুর ইরোভ
62403 মভোোঃ ভনউনিন আমভদ
62404 েনফরুর যেোয
62405 মভোস্তোনপজুয যভোন
62406 মভোিোোঃ োনো োযবীন
62407 মভোোম্মদ ভোনেজুয যভোন
62408 েনর যোে

নভয উনিন
আনফযন মনিো
মভোোঃ আরী োেদোয
সুনপেো
মৃতোঃ নচত্ত যঞ্জন োো
দ্মো যোনী োো
মভোোঃ োময নভঞো
মভোোোঃ ভভতো মফিভ
আব্দুর খোমরে
মভোনো মফিভ
মৃতোঃ আব্দুর ভন দ নভেো
নভমোঃ ভোোমুদো আক্তোয
মভোোঃ আরোউনিন খোন
সুনপেো মফিভ
আব্দুর ভন দ
ঝযনো মফিভ
মৃত মুোোঃ আব্দুর মভোতোমরফ
আনরপো
মভোোঃ ো োোন
োরভো মফিভ
মভোোঃ আফদুর ে
োনেেো মফিভ
মভোোম্মদ মনরভ
ম নভন আক্তোয
আব্দুর রনতপ ভনল্লে
নফরনে খোনভ
মভোোঃ আোঃ িফ্পোয মভোল্লযো
মভোোোঃ নোনভো খোতুন
োমদ আরী খোন
আভো খোতুন
হৃনলমে মদফ
অনুবো মদফ
মভোোঃ নওেোফ আরী মখ
তোনরভো মফিভ
মভোোঃ নরুর ইরোভ
আমনোেোযো ইরোভ
ভন বুয যভোন তোলুেদোয
রুনফ আক্তোয
ভযহুভ মভোোঃ নদুর োোন
নখনো খোতুন
ো োোন েোন
যোনদো ইেোনভন
মভোোম্মদ মোমন
নো ভো মফিভ
মভোোঃ ভময আরী
মভোিোোঃ োযবীনো খোতুন
লুৎপয যভোন
নপমযো ো যভোন
অভর কুভোয নফশ্বো
ঝিনো যোনী
মভোোঃ নূরুনিন
মভোোোঃ োনপেো খোতুন
মভোোঃ য ফ আরী
ভন নি ো মফিভ
মভোোঃইপমতখোয উনিন
োনো মফিভ
আেফয মোমন যেোয
মেোননুয মফিভ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
আমরেো মফিভ
মভোোঃ োরুনূয যীদ
মভোিোোঃ োনরভো মফিভ
আব্দু মোফোোন মভোল্লো
আনভরুন মনো মফিভ
েভর কুভোয যোে
মুকুর মন গুিো
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17/07/1989
01/10/1988
25/11/1988
30/11/1988
18/10/1991
07/12/1992
09/05/1987
01/01/1989
04/02/1988
01/01/1991
01/01/1989
02/09/1990
05/01/1994
13/12/1989
11/12/1992
22/01/1988
30/11/1987
25/12/1989
25/05/1987
27/10/1990
05/03/1990
28/11/1988
13/12/1989
01/01/1989
05/06/1988
21/12/1990
01/06/1991
21/12/1988
25/05/1987
01/03/1988
15/05/1992
25/12/1991
11/12/1992

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62409 মভোোম্মদ োইদুর ইরোভ

24/11/1987

62410

28/05/1988

62411
62412
62413
62414
62415
62416
62417
62418
62419
62420
62421
62422
62423
62424
62425
62426
62427
62428
62429
62430
62431
62432
62433
62434
62435
62436
62437
62438
62439
62440
62441

মভোোম্মদ িোমফদ আরী
যোমরো মফিভ
নোঈভো খোন
আব্দুর োই খোন
নীনরভো খোতুন
েোভরুর ইরোভ
আবুর েোরোভ
সুনপেো খোতুন
আইনুর ে
আব্দুর ভোন্নোন
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোন্নোপ
মভোোঃ ভো োরুর ইরোভ
নভম ভোনে ো ইরোভ
মভোোঃ যোনদুয যভোন নভঞো
মভোোঃ ননিকুয যভোন নভঞো
যোনদো মফিভ
তোনবীয আমভদ
নোনয আমভদ
নো ভো আমভদ
মভোোঃ যোমর নফন আ োদ
মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
মভোিোোঃ নীলুপো ইেোিনভন
োইনের ইরোভ
আবু ফেয ননিে
োমরো খোনভ
ভোনন আপমযো
মভোোঃ আবুর মোমন
নো মুন নোোয
মভোোঃ ইভোঈর ভোসুদ
ো োোন
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ োমদুর ে
মভোোঃ নুরুর ে
োনদো মফিভ
শেদো আযোনেন নোোয
শেদ োভসুর ইরোভ
পনযদো ইরোভ
মভোোঃ নপকুর আরভ
মভোোঃ আদভ আরী ভোনঝ
ভভতো মফিভ
মভোোঃ যোজু আমভদ
মভোোঃ মিোরোভ যসূর
ভন নি ো খোতুন
নৄরে দো
সুধীয দো
নদনৄ দো
এন,এ,এভ,যোেীফ ননিেী
মভোোঃ আবুর েোমভ
মভোিোোঃ যওনোখ আঞ্জুভো ফোনু
োননো মফিভ
মভোোঃ আইয়ূফ আরী
মভোিোোঃ যনভো মফিভ
মভোোঃ মভোোযপ মোমন
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মভোিোোঃ ভনভো মফিভ
অ ে কুভোয যোে
শ্রী মযন্দ্র নোথ যোে
মৃত ননী ফোরো যোে
মভোোঃ োেভন ইরোভ
আব্দুর ভোন্নোন োওরোদোয
মভোোৎ মনরনো মফিভ
মভোোঃ নো মুর েনফয নেো
মভোোঃ নোনিয উনিন
নো ভো মফিভ
মভোোঃ মতৌনদুর ে
মভোোঃ আফদুর ে
ম োিনোযো মফিভ
েোেন দত্ত
নযভর দত্ত
েল্পনো দত্ত
তোনন র আমভদ
ো োোন আরী
পোমতভো মফিভ
মভোোঃ নভন োয মোমন
মভোোঃ মোযোফ মোমন
ভভতো মফিভ
মভোোঃ মভোন আরী প্রোভোননে
মভোোঃ মিোর োয মোমন প্রোং
নমভিো মফিভ
আনতকুর ইরোভ
মভোোঃ ইউনু আরী
পোমতভো খোতুন
শেদ নুয উনিন আম্মদ েোভোর শেদ োভছুর ে
োমেযো ফোনু
ভনতউয যভোন
আব্দুর আন
খোনদ ো খোতুন
মভোোঃ মযোেোন আর মপযমদৌ
মভোোঃ িো ীউয যভোন
নেমরিো খোতুন
মখ আনভনুর ইরোভ
মখ আরী মোমন
োযবীন মফিভ
মু োমম্মর মোোইন
মদমরোেোয মোোইন
আমনোেোযো মফিভ
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12/10/1987
10/10/1987
27/10/1991
25/09/1987
07/11/1987
02/02/1989
03/04/1989
10/10/1987
01/02/1987
06/11/1987
05/12/1988
02/04/1987
30/12/1991
02/01/1990
15/01/1990
16/10/1988
03/08/1989
05/07/1986
13/11/1988
12/01/1988
02/10/1991
09/04/1987
20/01/1990
15/09/1987
07/09/1988
15/09/1988
01/01/1989
03/02/1990
25/10/1988
25/12/1990
09/01/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62442 মভোোোঃ নোনদো নো নীন
62443 মভোিোোঃ োননভো তোননভ
62444 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
62445 মভোোম্মদ আদনোন মোমন
62446 মভোোঃ নোনয উনিন
62447 আনতকুজ্জোভোন
62448 প্রোথ িনো নফশ্বো
62449 ভীয ইভনতেো সুরতোন
62450 মভোোঃ ভীউিীন
62451 মভোোঃ ভনেোন সুরতোন
62452 োীনুয মভোল্লো
62453 মভোোঃ মভোপোমচ্ছয উনিন
62454 যো ন কুভোয নফশ্বো
62455 মভোোঃ মভমদী োোন
62456 তন কুভোয ম োল
62457 মভোোঃ ননেো ভোখদুভ
62458 মভোোঃ ভোরুপ নফল্লো
62459 নযভন নভেো
62460 যোন ফ খোন
62461 মদফব্রত দত্ত
62462 োভীভ আেন্দ
62463 মভোোঃ েোভরুর োোন
62464 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
62465 আমে ভোমভোদ
62466 মপযমদৌ োফীফ
62467 মভোোম্মদ োনবুর োোন
62468 মভোোঃ যোনেফ মোমন
62469 মভোোঃ মু োনদুর ইরোভ মনরভ
62470 মভোোোঃ ভোমুদুর োোন
62471 আেতোয মোোইন
62472 মভোোঃ নো মুর হুদো
62473 মভোোঃ মদোমেত মোমন
62474 মভোোঃ তো ফীদ েোরোভ

মভোোঃ পমে আমভদ
মভোোোঃ নোিী মফিভ
আব্দু োরোভ
যনভো মফিভ
মভোোঃ ো োোন আরী
োননো মফিভ
মভোোম্মদ মদমরোেোয মোমন
খোমরদো মপনন্স
আপমিয আরী আেন
আমভনো মফিভ
মভোোঃ আমেভ মভোল্যো
নরন মফিভ
যতন কুভোয নফশ্বো
দীনি নফশ্বো
ভীয ভমনোেোয মোমন
নোনিভো মফিভ
মভোোঃ ইউছু আরী
যোনভো খোতুন
মভোোঃ ভনদুয যভোন
আরবো সুরতোনো
মভোোঃ তোমরফ মভোল্লো
িনেযো মফিভ
মৃত মভোোঃ আব্দুর ে
নপমযো ো আক্তোয
ময চন্দ্র নফশ্বো
অঞ্জরী যোনী নফশ্বো
মভোোঃ ভনফয উল্লো িো ী
িোভছুন নোোয
প্রনেল্ল চন্দ্র ম োল
স্বপ্নো যোনী ম োল
মভোোঃ আফদুয যফ
রুভভোন
মভোোঃ েোমফর উনিন মখ
োোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যনদ
ভনযেভ মফিভ
ইভোইর খোন
মনরনো মফিভ
নফদৄ ভলণ দত্ত
নদোরী মবৌনভে
আপ োর আেন্দ
োনভদো মফিভ
মভোোঃ আরভিীয মোমন
মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ লুৎপয যভোন
যওন আযো মফিভ
আব্দুর ফোযী
ননযন সুরতোনো
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
মভোিোোঃ আভো মফিভ
মভোোম্মদ ফোন আরী
মভোিোম্মৎ ভোেসুদো আক্তোয
মৃত মভোোঃ েোঞ্চন
োরভো মফিভ
মভোোঃ ফ লুর েনযভ
মিভনো খোতুন
মভোোঃ অনরলুয যভোন
মভোিোোঃ োরুর আক্তোয
তনিয আোম্মদ
আমভনো
মভোোঃ নযেো উনিন
োমেভো আক্তোয
মভোস্তপো মোমন
নোনিি আক্তোয
মৃত আবুর েোরোভ
োনভদো আক্তোয ফোনু
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01/03/1989
31/05/1988
01/11/1989
04/06/1988
05/07/1987
21/09/1990
28/04/1992
10/10/1987
18/03/1987
10/10/1994
26/10/1988
01/01/1988
31/12/1987
10/10/1989
20/11/1988
01/03/1991
01/02/1988
04/01/1986
10/04/1987
04/11/1989
19/04/1988
10/11/1988
02/01/1987
02/02/1991
03/11/1990
10/07/1990
05/04/1988
21/09/1987
09/12/1993
01/07/1991
05/02/1990
20/01/1991
01/01/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62475 আব্দুর ভোবুদ
62476 নফ, এভ নোনদ হুোইন
62477 মভোোঃ আযোনের আরভ
62478 নোনো মভোস্তপো
62479 মভোোঃ মোমর যোনো
62480 মভোোঃ নো মুর ইরোভ
62481 আর-ভোমুন
62482 ভোন মচৌদৄযী
62483 মভোোঃ নো মুন আরভ
62484 মভোোঃ  র আরী
62485 ফোোরুর ইরোভ
62486 পোযোনো ভনযেভ োন্তো
62487 সুরতোনো যোন েো
62488 ফোফলু মদ
62489 মভোোঃ মতৌনদুর ইরোভ
62490 শুভ্র মদফনোথ
62491 ভোনেজুয যভোন
62492 মভোোঃ নূরুর ে টিনৄ
62493 মভোোঃ োীন নফশ্বো
62494 মভোোম্মদ ভনভনুর ইরোভ
62495 আদনোন আমভদ
62496 আবু ফক্কয ননিে
62497 মভোোঃ োমেভ খোন
62498 মভোিোোঃ পোভী যভোন
62499 েো ী ভোনেজুয যভোন
62500 মভোোঃ জুরো উনিন
62501 মভোোঃ আমতোেোয যভোন
62502 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
62503 মভোোঃ জুরইেযোভ
62504 আবু ফেয
62505 গুরোনোযো মফরী
62506 মভোোঃ নযনেয যভোন
62507 উমম্ম যোেোন

ফনদউর আরভ
নদরবয খোনভ
মভোোঃ আব্দুয যনদ
নোনিভো নোনযন
মৃত মভোোঃ োফোন আরী
আনযন মফিভ
মভোোম্মদ মভোস্তপো
খোমরদো নোনযন আক্তোয ফোনু
মভোোঃ যভ োন আরী
নেযো মফিভ
মভোোঃ নুয োরোর মভোল্লো
মভোিোোঃ নো ভো মফিভ
আব্দুর আ ী
আমনোেোযো মফিভ
সুপ্রোদ মচৌদৄযী
ন্ধ্যো মচৌদৄযী
মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
মভোিোোঃ নো ভো খোতুন
মভোোঃ নভনো উিীন
মভোিোোঃ পনযদো খোতুন
আমর উনিন
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আবুর োমভ োওরোদোয
োোনো োযবীন
আখতোরুজ্জোভোন
মফিভ মযোমেেো
যতন মদ
নঝনু মদ
মৃতোঃ মভোোঃ ইব্রোনভ
োভশুন্নোোয
নীময মদফ নোথ
ভঞ্জু যোনী মদফী
মৃত ভোবুবুয যভোন
মোিমন আযো মফিভ
মৃত ো ী নে আরী
মৃত রোেরো মফিভ
মভোোঃ ভন ফয নফশ্বো
নভউরী মফিভ
মভোোঃ আব্দুর িনন
িোমরো খোতুন
মভোোঃ আব্দু োত্তোয ভন্ডর
আক্তোয োোন োত্তোয
মভোোঃ প রোয যভোন
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
মভোোঃ যতন খোন
তোনভনো খোনভ
মভোোঃ নপকুয যভোন পোযছু
নো ভো যভোন
েো ী আেফয মোমন
ভভতো মফিভ
মভোোঃ নয উনিন
িোমরভো মফিভ
মভোোঃ ফেতোয খোন
মিোরোী মফিভ
আব্দুর ভোন্নোন োমটোেোযী
নফনফ োম যো
মভোোঃ মতোপোজ্জর মোমন
রোেযো মোমন
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
কুরসুভ মফিভ
মভোোঃ খমেয ভঞো
োম দো মফিভ
মভোোঃ আন জুয যভোন
মভোিোোঃ ননযন আযজুভোন ফোনু
মৃত মভোোঃ ভন বুর ে
লু৭পোয নোোয
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01/01/1989
01/01/1993
01/03/1990
01/08/1991
01/01/1992
17/08/1988
05/01/1991
19/11/1990
02/01/1990
27/12/1988
04/03/1989
04/02/1991
05/10/1990
10/01/1989
11/08/1990
04/12/1988
01/12/1989
08/09/1989
01/06/1990
01/03/1990
04/12/1988
21/09/1987
10/08/1988
21/02/1989
24/11/1988
16/05/1989
31/12/1989
20/11/1990
10/11/1988
03/03/1987
10/01/1992
08/01/1990
30/11/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62508 মভোোঃ োমযোেোয মোমন
62509 আর আনভন
62510 এ, এপ এভ ভোরুনের ইরোভ
62511 নভথুন চন্দ্র নফশ্বো
62512

োন্নোতুর মপযমদৌ মচৌদৄযী

62513 মভোোঃ মরোর উনিন
62514 মভোোঃ আভোন উল্লো
62515 মভোোম্মদ পীকুর ইরোভ
62516 আপোযন আক্তোয পোনযেো
62517 মভোোঃ ভোসুভ নফল্লো
62518 মভোোঃ নরটন নভেো
62519 নমুর ভনল্লে
62520 মভোোঃ মিোরোভ যভোন
62521 পনযদো আক্তোয
62522 নো মুর োোন
62523 মভোোঃ ভনন
62524 মভোোঃ আমনোেোরুর েনফয
62525 মভোোঃ মভোস্তোকুয যভোন
62526 মভোোঃ নূয আরভ ননিে
62527 রীনো ফড়ুেো
62528 আনো আযোফী
62529 মভোোঃ ো োোন নোঈভ
62530 আযনিনো আমনোেোয
62531 দফোনল কুভোয যেোয
62532 মভোোঃ আরী আেফয
62533 মভোোঃ মিোরোভ নেফনযেো
62534 উমম্ম রুনফ
62535

আরতোপ ভোমুদ

62536 আনপেো ননিেো
62537 পোরুে নভেো
62538 মভোোঃ মভোোযপ মোমন
62539 মভোোঃ যোন বুর োোন
62540

নরুর ইরোভ

মভোোঃ ইিোে আরী
নফউটি মফিভ
ভনতউয যভোন
োনদো
এ, আয, এভ ওেোনদুর ইরোভ
মভোিোোঃ ভোম দো মফিভ
সুধীয চন্দ্র নফশ্বো
নফবো যোনী নফশ্বো
মভোোঃ যওন আরী মচৌদৄযী
আেতোয োোন
মভোোঃ নিনিকুয যভোন
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ খনররুয যভোন
োরভো মফিভ
মভোোঃ ওেোমদ নভেো
আউনরেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর েোরোভ মভফোউনিন
খোনদ ো মভফো উনিন
মভোোঃ নোনিয আমম্মদ
আেো খোতুন
মভোোঃ ভভমদর মোমন
মভোিোোঃ োমফযো খোতুন
মভোোঃ ো োোন ভনল্লে
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ মিোর োয মোমন
মভোিোোঃ যোমফেো মোমন
মভোোঃ ীদ উল্লযো
বোনু মফিভ
ন রুর ইরোভ
োরুর
মদমরোেোয মোমন
েননুয মফিভ
মভোোম্মদ আরী
মভোিোোঃ আনজুেোযো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
োমনেোযো মফিভ
মৃতোঃ রুহুর আনভন
মভোিোোঃ নূরুন্নোোয মফিভ
ভঞ্জু েোনন্ত ফড়ুেো
ননতো যোনী ফড়ুেো
মভোোঃ মুননয আমভদ
োরভো আক্তোয
মভোোঃ োরুন-অয-যীদ
মখ নোনযন আযো
আমনোেোরু ইরোভ
িওয োন মফিভ
দীে কুভোয যেোয
যো রক্ষী যোনী যেোয
মভোোঃ োননপ
আমরেো মফিভ
মভোোঃ নওো নভেো
মভোিোোঃ েননুয মফিভ
যনপকুর ইরোভ
ভভতো মফিভ
ভনভন োওরোদোয
পেজুন মনিো
আবুর েোমভ
আনভনো খোতুন
মৃতোঃ আব্দুয যোজ্জোে
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আবুর মোমন
োনভদো মফিভ
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
যনভো খোতুন
আব্দুয যোজ্জোে ীোী
লুৎপন মনো
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27/05/1990
25/10/1988
01/03/1987
20/11/1987
10/06/1988
31/12/1988
27/01/1991
17/11/1987
30/12/1988
05/05/1993
03/09/1987
01/01/1989
05/07/1987
08/10/1990
27/07/1989
15/11/1989
01/02/1990
17/12/1988
09/12/1988
16/08/1988
02/12/1991
30/12/1990
23/11/1987
31/12/1991
01/07/1988
02/10/1988
10/12/1989
13/10/1987
31/12/1991
20/02/1991
05/12/1989
17/02/1990
15/08/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62541 অনভত কুভোয কুন্ডু
62542 খোমরদুজ্জোভোন
62543 নফশ্বন ৎ ীর
62544 মভোোঃ মভো োইদুর ইরোভ
62545 দীন েয
62546 মভোোঃ োন দ মোমন
62547 মভোোোঃ ভোবুবুর আরভ
62548 পোয োনো আমভদ
62549 মভোোঃ নপকুর ইরোভ ভোমুন
62550 নভ োনুয যভোন
62551 মভোোঃ মতৌনদুর ে মচৌদৄযী
62552 মভোোঃ োনেয মোমন
62553 রো ম োল
62554 ফোফরী আোভ
62555 মভোোঃ মোমর যোনো
62556 মভোোঃ যীপ আমভদ
62557 েোউিোয োনভদ
62558 মভোোঃ োইনের
62559 যোজু আমভদ
62560 মভোোঃ সু ন নভেো
62561 নযো মপযমদৌী
62562 ল্লফ কুভোয যেোয
62563 মভোোঃ আোদুর ইরোভ
62564 আইনযন সুরতোনো
62565 মভোোঃ ো োরোর মোমন
62566 নফদুযৎ কুভোয মচৌদৄযী
62567

োমফয আর ভোমুদ

62568 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
62569 রুফোইেো োযনভন
62570 ভোঈন উনিন
62571 শুভ্র চক্রফতী
62572 অজুিন চন্দ্র ীর
62573 এ.ম .এভ যোমদ

অভর কুন্ডু
অীভো কুন্ডু
োভত আরী
খোমরদো মফিভ
মৃতোঃ নযদো  ীর
ভভতো যোনী ীর
মভোোঃ ওেোম দ আরী
ভনজু আযো মফিভ
মফনু ভুলণ েয
ননো যোনী েয
মভোোঃ ননিে মোমন
মভোিোোঃ খুনে খোতুন
মভোোোঃ আমফদ আরী
ভমনোেোযো মফিভ
পমে আমভদ মচৌদৄযী
ভভতো মফি
মভোোঃ োোউনিন
মুকুর
মভোোঃ ভনয উনিন
োম দো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ে মচৌদৄযী
ননলুপো মফিভ
মভোোঃ োননপ উনিন
ঝযনো মফিভ
ভদৄসূধন ম োল
ঙ্কযী ম োল
খুইমর আোভ
প্রবোফী আোভ
মভোোঃ আবু ফেয মভোল্যো
োেযো খোতুন
মৃতোঃ মভোোঃ নরর উিীন
মভোোোঃ আনিেো
মুোম্মদ নযোজুর ে
ভমনোেোযো মফিভ
মৃত আব্দু োরোভ
নযপো
মৃত চাঁদ আরী মভোল্লো
মভোিোোঃ রুনেো খোতুন
মভোোঃ শুক্কুয আরী
মযোমেেো খোতুন
ওেোনতফ উল্লো
আনয নফনফ
সুীর চন্দ্র যেোয
ননোয যেোয
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
আনিেো মফিভ
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
নফ ে কুভোয মচৌদৄযী
ঝন িো যোনী মচৌদৄযী
মভোোঃ ভমদ আরী
নপমযো ো আক্তোয
মভোোঃ আনিয উনিন
যোমফেো খোতুন
ফোদো-ই-আরভ
নুয োনফফো
মৃতোঃ মভোোঃ যীপ উল্লযো
োনদো আক্তোয
 র চন্দ্র চক্রফতী
নযক্তো চক্রফতী
পননন্দ্র চন্দ্র ীর
ফকুরী যোনী
মভোোঃ োনেয মোমন খনরর
যোনদো মফিভ
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12/09/1991
10/06/1988
13/09/1991
15/08/1991
27/12/1991
10/06/1987
26/11/1988
11/07/1991
25/12/1987
15/11/1993
20/07/1987
10/02/1988
12/10/1990
05/11/1988
20/12/1987
01/01/1992
01/02/1987
15/05/1989
30/11/1992
06/09/1993
10/01/1991
01/02/1988
25/10/1989
01/08/1988
30/12/1989
12/10/1989
29/01/1989
19/04/1988
20/09/1990
16/12/1988
01/01/1988
05/04/1987
25/12/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62574 তোনন রো খোতুন
62575 ভনেতুল্লো
62576 নর ো আপমযো
62577 মভোোঃ নরটন ভোমুদ
62578 মভোোঃ আব্দুর েোনদয
62579 মভোোঃ েনফয মোমন
62580 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
62581 মভোোঃ নো মুর আমফদীন
62582 আনপেো মফিভ
62583 মভোোঃ েোউিোয ভোমুন
62584 নপমযো মোমন
62585 নো মুন নোোয নভতু
62586

মভোোম্মদ যীনের ইরোভ

62587 নো মুন নোোয
62588 মভোোঃ আযোনের আরভ
62589 মভোোঃ ইেনতোভ নফন তোময
62590 যনফন দো
62591 মভোোঃ োইনের ইরোভ
62592 মভোোঃ ভোসুভ নফল্লো
62593 োঈদ আোদুল্লো
62594 রোইজু মফিভ
62595 নূয মভোম্মদ
62596 এ.এভ প্রফীয কুভোয যোে
62597 যোমরো মপযমদৌ
62598 মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন প্রোোঃ
62599 মভোোঃ আব্দুর িনন
62600 মভোোম্মদ ইউনুি
62601 মভোোঃ খোমরদ নফন ওেোনরদ
62602 মভোোঃ মভোক্তোয মোমন
62603 এ এভ. ইেযোমুর আনভন
62604 নোনপ ো আক্তোয
62605 নভ োনুয যভোন
62606 মভোোঃ ভনদুয যভোন

মভোোঃ নপউনিন
মভোিোোঃ আনভযন মনিো
আেফয মোমন
মনরনো
মভোোঃ নোনয উনিন
োমপ ো মফিভ
মভোোঃ েোনিভ উনিন
মভোোোঃ ভভতো মফিভ
মভোোঃ ওেোনদুর যভোন
তোন মভন মনিো
মভোোঃ কুদযত আরী
জুমফদো মফরভ
মভোোঃ োনেয মোমন
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ েনোর আমফদীন
তনভনো আক্তোয
মভোোঃ আপতোফ উনিন
োননো মফিভ
মভোোঃ আেযোভ আরী
োনভরো আক্তোয
মভোোঃ োোদোত মোমন
নপমযো ো খোতুন
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
মভোিোোঃ নউনর আক্তোয
মভোোম্ম আব্দু োত্তোয
খুযনদো োোন
আব্দুর মভোমভন
উমম্ম কুরসুভ
মভোোঃ ভনসুয আরী
মভোিোোঃ যোমদো োযবীন
আবু তোময
মযোমেেো সুরতোনো
নফ ে চন্দ্র দো
েল্পনো যোনী দো
এ এভ, আরোউনিন আরভ
োমযো খোতুন
মভোোঃ আফদুয যনভ
মোমন আযো মফিভ
ইফমন োঈদ
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ ীদুর ইরোভ
সুরতোনো মফিভ
আব্দুর আনরভ
ভনযেভ মফিভ
অনবনো চন্দ্র যোে
নভনু যোনী যোে
আবুর েোরোভ আ োদ
েনফ মফিভ
মভোোঃ আোঃ োভোদ প্রোোঃ
মভোিোোঃ মযনুেো নফনফ
মভোোঃ পোরুে আরী
মভোিোোঃ মনযনো মফিভ
পনযদ আভদ
খনত ো মফিভ
মভোোঃ নোঈমুিীন
মভোিোোঃ েোমরদো মফিভ
আবু তোময ভোদফয
নুয োোন
মভোোঃ ইেফোর মোমন যেোয
মভোিোোঃ আমরেো খোতুন
মভৌরবী জুনোইদ
যীপো মফিভ
আব্দুর আউেোর
নো ভো মফিভ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
মভোিোোঃ মখোমদ ো খোতুন
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02/01/1991
25/12/1992
30/12/1991
17/10/1992
03/07/1987
05/03/1989
17/03/1987
07/09/1989
25/01/1988
09/06/1993
05/12/1988
16/11/1989
20/08/1987
20/06/1988
20/10/1989
12/01/1993
07/05/1991
16/08/1990
01/03/1991
01/01/1988
25/12/1985
15/02/1988
02/02/1988
01/01/1990
12/31/1988
05/06/1987
10/05/1989
17/11/1988
31/05/1988
01/11/1987
20/03/1989
15/06/1987
28/02/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62607 মভোোঃ নেোভ োরোউনিন
62608 মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন মোোি
62609 মৌযব মচৌদৄযী
62610 নেন চন্দ্র যোে
62611 মভোোঃ আবু ওফোেদো
62612 মভোোঃ নুয আনভন
62613 মভোোঃ মোমর যোনো
62614 ভোধফ চন্দ্র োো
62615 মভোোঃ তোওীদুর ইরোভ
62616 মভোোম্মদ ভোোমুদুর োোন
62617 মভোোঃ যনে নভেো
62618 মভোোঃ আব্দুর ভন দ
62619 মভোোঃ খোইরুর ইরোভ
62620 মভোোোঃ মভফো উিীন
62621 মভোোঃ মদোমেতুর ইরোভ
62622 মভোোঃ মযোকুনুজ্জোভোন মখ
62623 নোনভো
62624 মভোোঃ ভোমুদুর োোন আেন্দ
62625 মভোোঃ ফোমে ীদ ভইেো
62626 মভোোোঃ োনেেো আক্তোয
62627 মভোোঃ রুমফর যোনদ
62628 োভীভো নোযীন
62629 মভোোঃ আনযপ যোব্বোনী
62630 মভোোঃ যোমউর োোন
62631 মভোোঃ আব্দুর মুনত
62632 নুযোত োোন খোনভ
62633 মভোোঃ োভীভ খোন
62634 মভোোঃ আমযনপন মোমন
62635 নূরুর ইরোভ
62636 মভোোম্মদ আননের ভোওরো
62637 মভোোঃ যোমদুর োোন
62638 মভোোঃ আযোনের ে
62639 মভোোঃ তো উনিন আমভদ

মভোোঃ আব্দুয যনভ
মভোিোোঃ োনদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
মভোিোোঃ োনোযো খোতুন
শ্যোভর েোনন্ত মচৌদৄযী
যোনী মচৌদৄযী
ডোোঃ ননভির চন্দ্র যোে
েোনন ফোরো যোে
োনরভো মফিভ
মভোোঃ প লুয যভোন
মভোোঃ িমফয আরী
নুরুন্নোোয
মভোোঃ োনপজুয যভোন
মভোোোঃ তনভনো খোতুন
অমূল্য চন্দ্র োো
ফোনো যোনী োো
মভোোঃ আরী মোোইন
আমনোেোযো মফিভ
আব্দুর ভোমরে নভেো
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর িনেয
মভোিোোঃ মযমনো মফিভ
মভোোঃ ওনভয আরী প্রোং
আন যন নফনফ
ফনিয উনিন
ম োমফদো খোতুন
মভোোোঃ েনফয উিীন
মভোোোঃ নোোনযনো মফিভ
প লুয যভোন
ভোমরেো খোতুন
মখ মভোোঃ আব্দুয ভোন্নোন
মযোনো োযবীন
োভসুর ে ভনল্লে
আনিেো মফিভ
মভোোঃ আরী মোমন
মভোিোোঃ মভোনমিপো মফিভ
মভোোঃ আনপয উনিন ভইেো
োমভরো খোতুন
মভোোঃ োইনের ইরোভ
মভোপোোঃ আনিেো মফিভ
মভোোঃ োনফবুয যোনদ মুকুর
মভোিোোঃ রোেী খোতুন
নভ োি ভন ফয যভোন
আঞ্জুভোন আযো মফিভ
মভোোঃ আোঃ েোমদয
িনেনো
মভোোঃ লুৎপয যভোন
মভোিোোঃ যোমদো মফিভ
এ আয ভোমুন
মপৌন েো আক্তোয
যনেফ আোম্মদ খোন
োমেদো খোনভ
মোফোোন খোন
মোনোফরু মফিভ
মভোোঃ মরোেভোন মোমন
তোনরভো মোমন
মফদ আরী িো ী
মভোমভনো খোতুন
মভোোঃ যনপকুর ভোওরো
মভোমভনো মফিভ
পোরুে আমম্মদ মভোল্লো
যোনভো মফিভ
মভোোঃ োভোর উনিন
ননল্প মফিভ
মভোোঃ নিেো উনিন আমভদ
োম যো খোতুন
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30/12/2016
05/12/1989
01/01/1988
12/10/1990
30/12/1991
31/12/1989
13/11/1988
07/02/1989
05/12/1988
05/01/1988
05/11/1987
03/01/1987
30/01/1988
30/06/1989
01/01/1991
10/06/1991
11/11/1990
26/10/1989
08/06/1990
04/11/1990
03/11/1989
24/04/1987
05/05/1990
17/07/1985
15/10/1990
15/12/1990
03/02/1989
20/09/1987
05/02/1989
15/05/1995
31/12/1991
07/08/1991
08/11/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62640 উত্তী ভজুভদোয
62641 সুনভত ম োল
62642 সুব্রত কুভোয নোি
62643 োনফফো সুরতোনো
62644 মভোোঃ ফদরুমিৌ ো
62645 মভোোঃ ইনরেো নভেো
62646 োদভোন োনযেোয মচৌদৄযী
62647 নিতো নফশ্বো
62648 মভোোঃ নযেোজুর ইরোভ
62649

োন্নোতুর মপযমদৌ

62650 শেদ তোনবীয পেোর
62651 মভোোঃ মোমর যোনো
62652 মভোোঃ আবু ময ো
62653 আরনভ োন যেোয
62654 আভো উর মোনো
62655 ভোসুদ যোনো
62656 মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন
62657 পোনভ আর ভোমুন
62658 মভোোঃ এখরোছুয যভোন
62659 আভো উর হুনো
62660 নফভর চন্দ্র সূিধয
62661 েোনোই রোর ম োল
62662 োনফবুয যভোন
62663 ভীযণ ‘
62664 মভোস্তপো োভোন
62665 মভোোঃ তোনযকুর ইরোভ
62666 মভোোঃ পযোদুর আন
62667 মভোোঃ হুযনর ইরোভ
62668 সুভন কুভোয মভোন্ড
62669 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
62670 মভোোঃ আর-আনভন মখ
62671 মভোোঃ মভোপোজ্জর মোমন
62672 মভোোঃ আব্দুর মভোত্তোমরফ

উত্তভ ভজুভদোয
নভনো ভজুভদোয
সুব্রত ম োল
দূিোি যোনী ম োল
যমভন্দ্র নেমোয নোি
মরন নোি
মভোোঃ আবু োননপ নেদোয
নযন েো মফিভ
মুত. নূয উনিন
মৃত. ম োযো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
মৃত. আমভনো খোতুন
ভোোবুবুর ইরোভ মচৌদৄযী
মপযমদৌ োোন
আশুমতোল নফশ্বো
ফোন্তী নফশ্বো
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
োনপ ো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
মোমনেোযো মফিভ
শেদ আমনোেোরুর ে
নভম ভোমুদো ে
মভোোঃ নদুর ইরোভ
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ আবু ফেয
আমনোেোযো মফিভ
আব্দুর োই যেোয
আমনোেোযো মফিভ
মৃত. যনপকুর ইরোভ
মভোিোোঃ িোমরভো আক্তোয
মোরোেভোন নভেো
নো ভো মফিভ
মভোোঃ আব্দু শুকুয
মভোিোোঃ মোমন-আযো-খোতুন
আোদ মোমন খোন
কুরসুভ আক্তোয খোনভ
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
মভোিোোঃ আনভনো মফিভ
মযত আরী
োম যো খোতুন
ীফন চন্দ্র সূিধয
েনো যোনী সূিধয
অমোে কুভোয ম োল
নরো যোনী ম োল
আোঃ িোরোভ
নুপো মফিভ
নফেো চন্দ্র নফশ্বো
ভননেো যোনী নফশ্বো
আবুর োমভ
নদর আপমযো মফিভ
মভোোঃ মতো োমম্মর মোমন
নেোযো মফিভ
মভোোঃ আন জুর ে
মভোিোোঃ পোমতভো মফিভ
মভোোঃ তোমরফ আরী আেন্দ
ন ন্নোতুন মনিো
ব্র যোখোর মভোন্ড
নফউটি যোনী মভোন্ড
মভোোঃ আননছুয যভোন
মভোিোোঃ আমেো খোতুন
মৃত আবুর েোমভ মখ
পনযদো মফওেো
মৃত. আব্দুয যোজ্জোে
মভোিোোঃ ভোনে ো মফওেো
মভোোঃ মেযোভত আরী প্রোভোননে
মভোিোোঃ আনিেো মফিভ
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01/01/1991
27/10/2016
10/11/1987
13/10/1989
12/01/1988
11/01/1988
24/09/1990
28/03/1990
06/04/1991
05/01/1989
05/05/1992
01/07/1989
30/12/1991
17/01/1990
11/11/1989
11/11/1988
10/05/1989
26/12/1989
01/01/1990
14/10/1990
28/12/1989
27/10/1991
05/08/1989
07/08/1989
20/01/1991
10/12/1990
05/12/1988
31/01/1987
29/12/1987
25/11/1988
20/04/1990
17/07/1987
20/07/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62673 সুমদফ কুভোয শুব
62674 মভোোঃ মোমর ভোমুদ
62675 মভোোঃ আোনুর েনফয
62676 মযমজুেোনো মুস্তোেীভ
62677 মভোোঃ ময োউয েনযভ
62678 মভোোঃ নোফ উিীন
62679 মভোোঃ োইনের ে খোন
62680 সুভন নভেো
62681 মৌাোভি োো
62682 মভোোঃ ফোোরুর ইরোভ
62683 পোমতভো
62684 মফরী যোনী
62685 োযমব আরভ
62686 মভোোঃ আব্দুর মভোনভন
62687 মভোোঃ মুইদ হুোইন
62688 মননরন ময ো
62689 উমম্ম োনফফো
62690 মভোোঃ যনপকুজ্জোভোন খোন
62691 নফ.এভ আব্দুল্লো
62692 ভোমুদুর োোন
62693 ভঞ্জুরুর োোন
62694 োননুয যভোন
62695 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
62696 অননমভ ভন্ডর
62697 মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
62698 মভোোঃ এখরোি নভেো
62699 নেদোয নদদোরুর
62700 মভোোঃ শতইমুয আরভ
62701 মভোিোোঃ োনো োযবীন
62702 মভোোঃ ময োউর েনযভ
62703 মভোোঃ আরোউনিন
62704 সুমখন মদফনোথ
62705 ইভোইর মোমন খোন

সুীর কুদোয ীর
সুনভিো যোনী
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
োরভো মফিভ
মভোোঃ োইনের ইরোভ
মভোিোোঃ আঞ্জুেোযো মফিভ
আবুর ভনসুয আভদ
পোমতভো খোতুন
মভোোঃ আব্দুয যনভ
োননো খোতুন
মভোোঃ আেনোর ে
মভোিোোঃ নেেোয মফিভ
মভোোঃ নদুর ে খোন
নুয োোন খোন
মভোোঃ আব্দুর িনন
যোনফেো খোতুন
ভমযন্দ্র োো
রক্ষী োো
খোন আব্দুর আরীভ
ম বুন্নোোয
মখোযমদ আরভ
মতোযো
বনিযথ চন্দ্র যোে
োরুর যোনী
ো আরভ
োযবীন আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
মভোিোোঃ মোনো ফোনু
আম্মদ আরী খোন
মভোিোোঃ োোনো মফিভ
ময োউর েনযভ
নো ভো ময ো
মভোোঃ োনফবুয যভোন
োরভো আক্তোয
মভোোঃ আব্দুয যউপ খোন
মযোন নো খোনভ
আবুর েোমভ
মভোিোোঃ ননযনো আক্তোয
মৃত. আমনোেোরুর ে
োনো মনো
নপউজ্জোভোন
ভোেছুদো মফিভ
মরো উনিন
অনদো খোতুন
মভোোঃ ভেননিন
যনভো খোতুন
পনণভলন ভন্ডর
প্রবো ভন্ডর
মভোোঃ ইব্রোীভ আরী
মভোিোোঃ ভেমিদো মফিভ
মভোোঃ যো ো ভোমুদ নভেো
োমরো
আবুর খোমেয নেদোয
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
নুয ফোনু
মভোোঃ মভোেোমিি আরী
মভোিোোঃ তোননফেো মফিভ
মভোোঃ ইোযত আরী
মযন েো খোতুন
মভোোঃ আবুর মোমন
োোনো মফিভ
সুফোল মদফনোথ
অঞ্জনো যোনী মদফী
মভোোঃ ইব্রোীভ খোন
মনরনো খোনভ
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10/10/1987
03/02/1988
04/03/1987
01/01/1989
01/01/1988
29/11/1989
20/07/1990
02/12/1989
15/11/1988
18/11/1987
28/11/1988
05/01/1990
27/02/1990
08/08/1987
02/08/1988
25/05/1989
22/10/1992
23/03/1989
01/11/1986
12/05/1987
25/12/1987
30/01/1987
28/12/1987
22/12/1987
08/09/1990
07/09/1990
13/07/1987
15/12/1987
08/08/1989
07/09/1987
03/02/1987
27/10/1989
01/06/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62706 মভোোঃ ফোমে ীদ োোন
62707 মভোোঃ মতোপোজ্জর মোমন
62708 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
62709 রো আমভদ
62710 োনন মদ
62711 আপ োলুয যভোন
62712 নোনপো মফিভ
62713 ো মভোোঃ আরী যোনো
62714 মভোোঃ ইেোনিন আরী
62715 োভত আযো
62716 মভোোঃ ভোমুন নভেো
62717 েোনন পোমতভো
62718 ভোছুভো আেতোয োোন
62719 তোনন নো ইেোনভন
62720 োনেরো ইরোভ
62721 ইভনতেো

োোঙ্গীয মুযোদ

62722 যোন ফ আোমম্মদ
62723 মভোোঃ আবু নোময আর ভোমুন
62724 মভোোঃ পোরুে মোমন মচৌদৄযী
62725 মতযন্দ্র চন্দ্র োর
62726 নফষ্ণু কুভোয দো
62727 আনপকুয যভোন
62728 মভোোঃ এনোমুর ে
62729 োফনযেো োমফনযন ফাঁধন
62730 মভোোঃ আযোনের আরভ
62731 োনভদো ইেোনভন সুভো
62732 ঊনভি োনরত
62733 ইনোমুজ্জোভোন
62734 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন নযেোদ
62735 যোন ফ মভোমিদ
62736 পোোদ মোমন মরননন
62737 এ মে এভ মভমদী োোন
62738 মিোরোভ েোমদয মনরভ

মভোোঃ মফরোর মোমন
মভোিোোঃ োম যো খোতুন
মভোোঃ আোঃ আন েো ী
মভোিোোঃ তনিযণ খোতুন
মভোোঃ প র ে
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভনতন
তোনভনো খোতুন
অননর কুভোয মদ
িীতো মদ
ননিকুয যভোন
মোমন আযো
মভোোঃ আব্দুয যফ
োযনবন আক্তোয
ো মভোোঃ োেদোয আরী
নোনযন মফিভ
মভোোঃ আব্দুর খোমরে ভনল্লে
মভোিোোঃ মফদো খোতুন
মিোরোভ মভোস্তপো
েরুনো মফিভ
মভোোঃ আন োয যভোন
মভোিোোঃ নফথী মফিভ
মভোোঃ োভসুর ে
নোনিি নোোয
মভোোঃ মভোযোদুজ্জোভোন
খোইরুন নোোয
এভ.ননিে যভোন
পোমতভো খোনভ
মভোোঃ ীদুর ইরোভ
ন রমজ্জমন্নিো
মভোোঃ োোঙ্গীয মোমন
নভনোযো মফিভ
আ োোরুর ইরোভ
যোমফেো খোতুন
মভোোঃ োো োোন
োোনো মফিভ
মভোোঃ আবু োঈদ মচৌদৄযী
োনো োযবীয
নমযন্দ্র চন্দ্র োর
অঞ্জরী যোনী োর
সুীর চন্দ্র দো
প্রবোতী যোনী দো
এইচ.এভ মদোমেত
মপযমদৌ আক্তোয
মভোোঃ নদুর ইরোভ
নভম মপযমদৌন মফিভ
োোদৎ মোমন
নোন ফো আখতোয
মৃত. আপিোয আরী
মভোিোোঃ আরতোনেমন্নিো
মখ পমে
যনভো মখ
কৃষ্ণদ োনরত
চন্দনো োনরত
মভোোঃ আব্দু বুয নেদোয
োননো মফিভ
মভোোঃ আবুর োমভ
পন রোতুমন্নিো
এ,মে,এভ আব্দু োত্তোয
যোমফেো সুরতোনো
মভোতোনরফ মোমন
পোমতভো আক্তোয
এ মে এভ পমে ন উনিন
োোনোযো পমে
এ, মে এভ প লুর ে
মনরনো আেতোয
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20/11/1989
16/12/1987
17/02/1989
02/12/1987
05/01/1987
15/10/1987
01/01/1987
10/12/1993
18/08/1987
21/01/1987
28/04/1987
25/12/1989
01/12/1987
04/08/1987
16/11/1992
01/01/1992
09/12/1991
01/01/1991
30/09/1990
26/10/1987
25/05/1987
04/09/1989
13/07/1991
18/08/1989
10/10/1990
18/11/1989
10/03/1989
16/12/1991
01/12/1992
06/07/1987
28/11/1987
24/08/1989
25/11/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62739 মভোোঃ োনফফ উল্লো মচৌদৄযী
62740 মভোোঃ ভোমুনুয যনদ
62741 মভোোঃ আরভিীয মোমন নেন
62742 রো যেোয
62743 এ,এভ োেনযেো ন ফ
62744 মভোোঃ োরুন আর যনদ
62745 সুযোইেো আর ইনন্ন
62746 মভোোঃ যোমর আেন
62747 শুভ্র মদ
62748 অনু দত্ত
62749 মভোোঃ যোমদুর আনভন
62750 মভোোঃ ভোম দ োোন
62751 োপনযনো োন্নোত
62752 মভোোঃ রনতনেয যভোন খোন
62753 মভোোযপ মোমন খোন
62754 মভোোঃ রুহুর আনভন
62755 দোমভোদোয োো
62756 োমযোেোয মভোোম্মদ ইউসুপ
62757 মোমন মভোিোনিেো ননোত
62758 মভোোঃ েনোর আমফদীন
62759 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন ভননয
62760 শেদ  ীফ যোনো
62761 পোয োনো ইেোনভন মচৌদৄযী
62762 উমম্ম যভ োন ভোপরুফো খোতুন
62763 মভোোঃ োনেয মোমন
62764 নফষ্ণু োর
62765 মভোোঃ আনভনুয যভোন
62766 মভোোঃ দুরোর ফোোদুয
62767 মভোোঃ মোোইর
62768 োনেরো োোন
62769 শেদ আব্দু োনদে আনোপ
তোোনভদ
62770 মভোোঃ নুরুর েনযভ মচৌদৄযী
62771 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোমুদ

আরোি এভ,এ আন ভ মচৌদৄযী
োনরভো খোতুন
মভোোঃ ভভতো উনিন মখ
মভোিোোঃ সুনপেো নফনফ
মৃত আরোউনিন মোমন
মভোিোোঃ আমভনো খোতুন
নদরী যেোয
নফউটি যোনী যেোয
মভোোঃ োোফ উনিন মখ
তোনভনো োোফ উনিন
মভোোঃ আবুু্ তোমরফ
তোনভনো আক্তোয
োভীভ আর ভোমুন
নুরুন নোোয ভোমুন
মভোোঃ আরোউিীন আেন
যোনদো মফিভ
স্বন কুভোয মদ
েোেরী মদ
ীযে দত্ত
িীতো দত্ত
মভোোঃ আনভনুর ে যেোয
মভোিোোঃ মযোমেেো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর িনেয
আমেো মফিভ
মভোোঃ মোমর যোনো
পনযদো যোনো
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন খোন
মভোিোোঃ আিভো খোন
মৃত. আব্দুর িফ্পোয খোন
রোবরী ইেোনভন
মভোোঃ আযোনের আরভ
মভোিোোঃ যোনদো মফিভ
দুরোর কৃষ্ণ োো
ন্ধ্োযোনী োো
মভোোম্মদ আব্দুর ওেোমদ
মফিভ মখোমদ ো ওেোমদ
মভোেোযযভ মোমন
মভোিোোঃ সুরতোনো মফিভ
যভত আরী ভইূঁ েো
যোনভো মফিভ
মভোোঃ আইয়ুফ আরী োওরোদোয
মোমনেোযো মফিভ
শেদ োনপজুয যভোন
যওমোনোযো মফিভ
আফদুি িোত্তোয মচৌদৄযী
নোইনেন নোোয মচৌদৄযী
ভোমুনুয যনদ
আেনরভো খোতুন
আব্দুর রনতপ নভঞো
োোনোযো খোতুন
মৃত. নদরী োর
নেযন যোনী োর
মভোোঃ ভনজুয যভোন
োমযো ফোনু
মৃতোঃ মভোোঃ ন রুর ইরোভ
কুরসুভ মফিভ
মভোোঃ রুহুর আনভন
মখোযমদো মফিভ
মভোতোোয মোমন ভইেো
নভনোযো মফিভ
ভযহুভ এ. এ. আরভ
যোন েো সুরতোনো
মভোোঃ নূরুর আরভ মচৌদৄযী
খোমরদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুু্ল্লো পোরুে
োভসুন নোোয
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25/06/1991
21/11/1990
10/10/1992
25/12/1989
21/07/1989
03/06/1987
15/07/1993
12/03/1992
09/06/1992
25/10/1993
26/12/1989
01/01/1993
10/01/1988
31/12/1988
08/02/1989
02/10/1989
01/06/1988
01/01/1989
15/11/1987
01/01/1991
01/02/1991
15/11/1990
01/10/1990
01/12/1990
03/04/1989
02/04/1991
12/11/1987
19/02/1985
01/02/1988
01/12/1989
07/10/1988
31/10/1989
01/10/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62772 ম োনোমেদ আমভদ
62773 উমম্ম - োনফফো
62774 মভোোঃ তোনন ভ ইরোভ
62775 মভোোঃ সুভন
62776 মভোোঃ োনের আমভদ
62777 মভোোঃ ইনরেো মোমন
62778 মভোোম্মদ নোনয উনিন
62779 মদফোীল নিনৄযো
62780 মুোম্মদ ভোবুবুর ে
62781 মভোোম্মদ ননোয উিীন
62782 তোভোন্নো হুভোেযো
62783 মভোোম্মদ নপকুর ইরোভ
62784 মভোোঃ নদুর ইরোভ
62785 মভোোঃ োইনেল্লো
62786 মভোোঃ এযোদুর ইরোভ
62787 মভোোঃ ইব্রোীভ খনরলুল্লো
62788 মভোোঃ োভোর উনিন
62789 মভোোঃ োনদুর আরভ মচৌদৄযী
62790 অঞ্জন কুভোয যোে
62791 মভোোঃ মোোি নভরন
62792 আনপ ইেফোর
62793 োিোভ মোমন
62794 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
62795 মভোোঃ নূরুর েোমদয ভজুভদোয
62796 মভৌসুভী আক্তোয নভতুর
62797 প্রনফ কুভোয নন্দী
62798 পোমতভো ে রোেী
62799 এ. এভ. ভোতোফ মোমন
62800 মভোিোোঃ ঈনতো োযবীন
62801 মভোোঃ প্যোনয খন্দেোয
62802 মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
62803 মভোিোোঃ তোনভনো খোতুন
62804 মভোোঃ ওেোমির যভোন

মভোোম্মদ ন ন্নোহ্
পনযদো ন ন্নোহ্
মভোোঃ মভযোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ ননযনো আক্তোয
মভোোঃ োনেয মোমন
মযো ী োনেয
মভোোম্মদ আরী
তো ভন আক্তোয
মভোোঃ আরী আ িয
মভোিোোঃ নভনো োযবীন
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
আনপেো মফিভ
মভোোঃ মুক্তোয আরী
সুরতোনো খোতুন
োধন ভনন নিনৄযো
চম্পো নিনৄযো
মভোোঃ োভসুর ে
সুযোইেো খোতুন
মভোোম্মদ আব্দুর ে
যোন েো খোতুন
মভোোঃ োভসুর ে
সুযোইেো খোতুন
মভোোঃ ভোমুনুয যীদ ননিেী
মযোেোনো ইেোিভীন
মভোোঃ আব্দুর েনযভ
মভোিোোঃ োনফো সুরতোনো
মভোোঃ আব্দুয যীদ
রুমভরো খোতুন
ননফয উিীন আমভদ
োোনোযো খোতুন
মভোোঃ ইউসুপ আরী পযো ী
আমেো মফিভ
মভোোঃ মফদ আরী
হুযো মফিভ
মভোোঃ োপয আরভ মচৌদৄযী
োরভো আক্তোয
অননর চন্দ্র যোে
েো র যোনী
মভোিোোঃ োওেো মফিভ
মভোোঃ আবুর মোমন
মখ আয়ুফ আরী
তোিনরভো খোতুন
ইেোনিন আরী
োীনো সুরতোনো
মভোোঃ আব্দু োভোদ
মভোিোোঃ সুনপেো মফিভ
ইেোয আমভদ ভজুভদোয
ভোেসুদো আক্তোয
মৃত েো ী মিোরোভ নেফনযেো
মৃত মনরনো আক্তোয োোন
প্রদী কুভোয নন্দী
অনভতো যোনী ভন্দী
মভোোঃ ওফোমেদুর ে
রোেনুয মফিভ
মভোোঃ মভোপোমজ্জর মোমন নেদোয
মভোমিদো মফিভ
মভোিোোঃ আব্দু িোরোভ
মভোিোোঃ যোমফেো মফিভ
মভোোঃ আনভনুয যভোন
মভোিোোঃ োোনুযী খোতুন
মভোোঃ আব্দু োভোদ
মভোিোোঃ োযবীয মফিভ
মভোোঃ আব্দু মোফোন
মভোিোোঃ আমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ আননসুয যভোন
োরভো
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12/05/1992
01/12/1992
03/07/1992
26/12/1990
31/12/1990
16/12/1990
01/08/1985
16/11/1991
01/03/1989
01/01/1993
01/01/1994
01/12/1990
25/02/1991
02/01/1991
01/01/1992
27/10/1991
01/01/1992
11/05/1990
01/11/1988
22/02/1987
10/11/1992
11/09/1989
05/01/1988
27/07/1987
01/03/1989
05/11/1988
20/09/1990
05/11/1990
21/05/1988
31/12/1988
31/07/1988
01/12/1989
16/10/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62805 মৃতুযঞ্জে েভিেোয
62806 মভোোঃ তোনন বুর োোন
62807 মভোোঃ মনরভ ময ো
62808 ভনপজুর ইরোভ
62809 আফদুর আ োদ
62810 ঊনভিরো যেোয
62811

োন্নোতুর মপযমদৌ

62812

োন্নোতুন নোঈভ অনন্য

62813 মভোোঃ নযেোদ ইরোভ
62814 মভোোঃ ন েোউয যভোন
62815 োইনের ইরোভ
62816 িীতো যোনী
ূঁ ো
62817 মভোোঃ তোমযে মোমন ভঞ
62818 মভোোঃ ভোনেজুয যভোন
62819 মভোোঃ আননছুয যভোন
62820 োনো সুরতোনো
62821 ভীয েোভযোন মোমন
62822 মভোোযপ মোমন
62823 তোনন নো আপযীন
62824 োন্তো যোনী দো
62825 মভোোঃ োনপজুয যভোন
62826 মভোোঃ নরুর ইরোভ
62827 মভোোঃ মতৌনদুয যভোন
62828 আমে আমভদ
62829 মভোোঃ আনযনের ইরোভ
62830 পোনমুর আমযপীন
62831 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
62832 মভোোঃ নুরুর ইরোভ
62833 মভোিোোঃ মমরনো োযবীন
62834 সুভন চন্দ্র নফশ্বো
62835 মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন
62836  র সূিধয
62837 মভোোঃ মোরোেভোন ে

ননতোই চন্দ্র েভিেোয
েভরো যোনী েভিেোয
মভোোঃ যোপত আরী
তোনভনো মফিভ
মভোোঃ আবুর মোমন
মভোিোোঃ মনরনো আক্তোয
মভোোঃ নিেো উনিন
যোমপ ো মফিভ
মভোোঃ আরোউনিন
আমভনো মফিভ
ভোননে চন্দ্র যেোয
অন্ননণ িো যেোয
মুোঃ হুরুর ইরোভ
সুযোইেো যেোয
মুোঃ হুরুর ইরোভ
সুযোইেো যেোয
নয উনিন আমভদ
মভোিোোঃ মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ োভছুিীন ভন্ডর
মভোিোোঃ আনোয মফিভ
আব্দুর ভোমরে
োম দো মফিভ
নফপ্লফ যোে
মযনুু্ফোরো োরদোয
ূঁ ো
মভোোঃ মভোোযযপ মোমন ভঞ
মপযমদৌ আযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ চাঁমন্দ আরী োওরোদোয
আন মভোন মনো
মভোোঃ োআরভ
নূয োোন
ভীয ইিোমিে মোমন
নযপোত সুরতোনো
মভোফোযে মোমন মুন্সী
নো ভো ইেোভীন
মভোোঃ মনরভ আখতোয
নোনভো আখতোয
সূর্য্ি রোর দো
নৄষ্প যোনী দো
মৃত মভোন্নোপ আরী
মভোিোোঃ যনভো মফিভ
মভোোঃ আইউফ আরী খোন
মভোোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ যনপকুয যভোন
নদররুফো মফিভ
আফদুর নরর োওরোদোয
মযেমোনো খোনভ
মভোোঃ আনপর উিীন
মভোিোোঃ পনযদো োযবীন
মভোোঃ আব্দুর েোনদয পনেয
পোমতভো ইেোভীন
মভোোঃ আনযউিীন
মভোিোোঃ সুনপেো খোতুন
মভোোঃ মভোতোোয মোমন
নোনিভো মফিভ
মভোোঃাোঃ আব্দুর োই
মভোিোোঃ আযোপী সুরতোনো
ধনকুভোয নফশ্বো
মযনু ফোরো
মভোোঃ আব্দুর রনতপ যদোয
মভোিোোঃ মোমনেোযো
েোনতিে সূিধয
ঝযণো সূিধয
মভোোঃ িোনভউর ে
মভোিোোঃ জুমরখো খোতুন
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01/01/1990
10/04/1988
09/10/1992
01/01/1989
01/01/1988
26/09/1988
24/01/1990
02/09/1992
25/07/1988
23/11/1987
01/01/1989
30/11/1987
03/01/1987
08/11/1990
10/10/1987
04/07/1987
01/07/1990
01/06/1988
30/06/1987
07/09/1990
24/01/1990
01/01/1989
08/07/1990
25/10/1991
03/02/1990
31/12/1987
18/01/1987
01/09/1988
30/07/1989
04/08/1988
23/07/1987
02/05/1988
10/06/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62838 বুরবুর আমভদ
62839 শেদো মুনিদো আক্তোয
62840 আনদফ োোন
62841 আবুর পমে
62842 মনরভ মোমন
62843 মভোোঃ োোঙ্গীয পনেয
62844 মভোোম্মদ নভ োন উিীন
62845 আপমযো ো নোনযন রুনো
62846 মভোিোোঃ মপৌন েো সুরতোনো
62847 অনুো যোনী োো
62848 েো ী আনযপ ভোমুদুর আরভ
62849 মভোোঃ নোনিয উনিন োটওেোযী
62850

োনভর আমভদ

62851 নযপোত োোন সুনভ
62852 মভোোঃ আযোনের ইরোভ
62853 ফোফন কুভোয
62854 মভোোঃ োজ্জোদ মোমন
62855 ঈনতো আরী
62856 আযনভনো মপযমদৌ
62857 মভোোঃ জুমের ফোবু
62858

োন্নোতুন নূয

62859 শেদ োোন মুোম্মদ ওেোনরদ
62860 োযনভন আক্তোয
62861 মভোোঃ আব্দুর আউেোর
62862 এনোমুর ে
62863 োম দো আক্তোয
62864 ননণ িভো যোণী
62865 মভোোঃ মরোেভোন মোোইন
62866 মভোোঃ আবু ইোে
62867 রুভোনো খোতুন
62868 মভোোঃ ইভদোদুর ভোবুফ
62869 আতী নযো ী ম যী
62870 নুযোত োোন

মভোোঃ নোনিয উনিন
নূরুন্নোোয মফিভ
শেদ নিেো উনিন
মোমন আযো মভোল্লো
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
নূয আমেো আখতোয
মভোোঃ আব্দুর ে
মপযমদৌী মফিভ
োমতভ আরী
েনফ মফিভ
আযমদ পনেয
োনদো মফিভ
পোরুে আভদ
নযন েো মফিভ
শেদ নূয
যনদো মফিভ
মভোোঃ মভো োফ্পয মোমন
মভোিোোঃ লুতপো খোতুন
অভয কৃষ্ণ োো
নৄতুর যোনী োো
েো ী ভোবুফ- উর- আরভ
আনযপো আরভ
আবুর েোমভ োটওেোযী
ভমনোেোযো মফিভ
জুরো
ম নভন
মু োনদুর ইরোভ
োভীভ আযো
মৃত. পে োয যভোন
আনম্বেো মফিভ
নফশ্ব নোথ ভন্ডর
নখো যোনী
মভোোঃ আবুর মোমন
ভঞ্জু আযো
এন্তো আরী
খুনোোয মফিভ
আফদুর োই ভইূঁ েো
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ ভেবুর মোমন
মৃত ভোমরেো মফিভ
মভোোঃ নিেোউনিন ভজুভদোয
মোমনেোযো মফিভ
আব্দুচ োত্তোয
ননলুপোয মফিভ
আভোনউনিন মচৌদৄযী
োনরভো আক্তোয
এভ এ ভোমরে
যনভো মফিভ
ভনপ উনিন
োোনোযো খোতুন
আফদুর ফোমিদ খাঁন
নয ো মফিভ
প্রোণ কৃু্ষ্ণ দো
োরুর যোণী দো
আফদুর োনভদ োওরোদোয
পোনতভো োনভদ
মৃত আব্দুর ভোন্নোন
মভোিোোঃ মফোদরুন্নোোয
আব্দুয যনভ
মভমরুমন্নো
মৃত মভোোঃ ফ লুয যনদ
যওন আযো মফিভ
এ. এভ. ীদুর আরভ
মভোোোঃ ভোসুভো ফোনু
মভোোঃ মফরোর উনিন
রুনো রোেরো
Page 390 of 467

07/06/1989
01/11/1990
10/12/1988
10/01/1988
12/02/1989
15/08/1988
29/12/1989
01/01/1989
25/04/1991
01/01/1989
22/07/1987
01/01/1990
05/03/1989
31/12/1988
10/03/1989
20/11/1986
18/02/1991
20/02/1992
02/01/1987
04/01/1992
01/07/1990
18/08/1990
15/11/1990
28/02/1988
20/02/1990
08/10/1988
24/11/1988
01/01/1992
25/12/1984
15/09/1990
01/01/1988
20/05/1990
10/07/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62871 রতো যোে
62872 ইভনতেো উনিন আমভদ
62873 মভোোঃ তনযকুর ইরোভ
62874 োফনযনো আক্তোয
62875 আেো ননিেো
62876 মভোোঃ মনরভ ময ো
62877 মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
62878 মভোোঃ ইেফোর োোন
62879 চোেনো সুরতোনো
62880 মভোোঃ আব্দুর খোমরে
62881 মভোোঃ আফদুল্লো আর ভোমুন
62882 আবুর োনোত সুভন
62883 মভোোঃ আভ োদ মোমন সুভন
62884 মভোোঃ আন জুর ে
62885 মপযমদৌ ইরোভ
62886 মভোোঃ নো মুর মোোইন ননোদ
62887 মভোোঃ োোন তোমযে
62888 ভোমুদুর োোন
62889 মভোোঃ ভোমনোেোয মোমন
62890 মভোোঃ োনেলুয যভোন
62891 মভোোঃ মোমর ভোবুফ
62892 তোননেো সুরতোনো
62893

োন্নোতুর মপযমদৌ

62894 মভোোঃ আল্লোভো ইেফোর
62895 মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন নভঞো
62896 মভোোঃ আব্দুর োন্নোন
62897 নর
62898 যনফউর ইরোভ
62899 সুভন চন্দ্র ীর
62900 টুম্পো যোনী োো
62901 মভোোঃ েোভোর উনিন
62902 মভোোঃ োনেয মোমন
62903 তোনপেো তোভোন্নো

ধনঞ্জে যোে
বিফতী যোে
মভ ফো উিীন আমভদ
মদরওেোযো মফিভ
মভোোঃ আোঃ রনতপ মভোল্লো
পোমতভো মফিভ
মভোমর উনিন
আমেো মফিভ
আব্দুর রনতপ
তোনন রো মফিভ
মভোোঃ মভোতোোয মোমন
িোমরো মফিভ
মভোোঃ মভোফোযে মোমন
মভোোোঃ রুনরেো মফিভ
মভোোঃ আবুেোর েোমভ মভোল্লো
মভোোোঃ িনেযো খোতুন
মভোোঃ িমফদ আরী েো ী
রুনেো মফিভ
মভোোঃ মতোলয আরী নভেো
মভোিোোঃ ভোমরেো খোতুন
মভোোঃ ভনপজুর ইরোভ
মভোোোঃ নোনিভো মফিভ
মভোোঃ ইউনু নভেো
মভোোোঃ উমম্ম কুরসুভ
মভোোঃ আব্দুর িনেয নভেো
নো ভো আক্তোয
মভোোঃ লুৎপয যভোন
নেরভোরো খোতুন
ন রুর ইরোভ
োরভো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োভোদ
মভোিোোঃ ননলুপো আখতোয ফোনু
মভোোঃ আব্দুয যনভ
মভোিোোঃ মোমনেোযো খোতুন
ওভয আরী মভোল্যো
আনিেো মফিভ
আোঃ আন নভেো
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ মভোমরভ আরী
মযমনো খোনভ
মভোোঃ ভোবুফ আরভ
আমরেো মফিভ
মভোোঃ মতোপোমজ্জর মোমন
নযনেমন্নিো খোতুন
মভোোঃ আননছুয যভোন
োনফনো সুরতোনো
মভোোঃ োোফউনিন
যোন েো মফিভ
মভোোঃ ভনন নভঞো
েোভরুন্নোোয
মৃত. ভেবুর মোমন
মভোিোোঃ োম যো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
আমনোেোযো মফিভ
নূয ইরোভ
খোনদ ো মফিভ
নময চন্দ্র ীর
ননরীভো যোনী
অমৃত রোর োো
নফন্দু োো
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ লুৎপয যভোন
ম বুন মনিো
েোভোর উনিন আমভদ
নরউ ো আমভদ
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04/02/1991
07/03/1990
01/01/1990
10/01/1990
03/03/1989
15/01/1990
11/07/1987
31/12/1988
20/05/1990
03/08/1989
30/12/1991
01/01/1992
10/06/1987
03/02/1992
30/04/1990
22/09/1989
12/05/1987
23/12/1987
25/12/1986
05/12/1990

05/04/1989
08/02/1990
11/10/1989
04/12/1990
05/05/1989
23/11/1987
03/04/1988
08/11/1987
15/10/1990
15/06/1988
15/04/1987
09/06/1992

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62904 মভোোঃ তোনযপ মুফোনশ্বয
62905 মভোোঃ োিোভ মোমন
62906 প্রনে কুভোয োর
62907 মভোোঃ োনফবুয যভোন জুমের
62908 মভোোঃ মযদুেোনুর েনযভ
62909 মভোোঃ োজ্জোদুর আরভ
62910 োোদোৎ মোমন
62911 আমভনো মফিভ
62912 মভোোঃ নূয ইরোভ
62913 মভোিোোঃ আমরপো খোতুন
62914 মভোোঃ আরভিীয োো
62915 আমনোেোয মোোইন
62916 আবু োননপ
62917 োনভদুল্লো নভেো
62918 অজুিন চন্দ্র দো
62919 ভনযেভ আেতোয
62920 মৃনত্তেো মচৌদৄযী
62921 আবু োঈদ
62922 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
62923 নফভর চন্দ্র ফভিন
62924 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
62925 মভোোঃ যোমর নভেো
62926 মভোোম্মদ যোমদুর ে
62927 ভোমুদুর ে
62928 নো মুর আরভ
62929 ইপপোত আযো
62930 মভোোঃ নমভর োযমব
62931 মভোোঃ আভ োদ মোমন
62932 মভোিোোঃ নুযোত োোন
62933 মভোোঃ যীপ যোনো
62934 মভোোঃ আবু োনের
62935 মভোোঃ যোনেবুর ইরোভ
62936 মভোোঃ ওেত আরী

োোন মপযমদৌ
সুনপেো খোতুন
মভোোঃ আন জুর ে
মনো মফিভ
সুীর চন্দ্র োর
নখোযোনন োর
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
যনভো আক্তোয
মভোোঃ চোন নভেো
মযন েো মফিভ
মভোোঃ আযোপ আরী
োভসুন্নোোয
আব্দুর ওেোদুদ ভোদোয
োনপেো মফিভ
মৃত মভোোঃ োভোর উনিন
নো নীন মফিভ
মভোোঃ োমভ আরী
মভোিোোঃ পোমতভো খোতুন
মভোোঃ আইয়ুফ আরী পনেয
মভোিোোঃ মুঞ্জুেোযো মফিভ
মভোোঃ আিোদুজ্জোভোন মভোল্যো
সুনপেো মফিভ
মদমরোেোয মোোইন
খুেী মফিভ
ভনতউয যভোন
যোন েো খোতুন
আবু তোময মুন্সী
ভোমুদো আক্তোয
মিৌযোঙ্গ চন্দ্র দো
অঞ্জরী যোনী দো
মভোোঃ আব্দুর ভনতন
োোনোযো মফিভ
প্রোমন চন্দ্র মচৌদৄযী
তনত মচৌদৄযী
আব্দু োরোভ
সুনপেো
মভোোঃ োভছুর ে
নযনো মফিভ
নমযন্দ্র ফভিন
ভনুলো যোনী ফভিন
ননেোভত আরী
খোমরদো মফিভ
মভোোঃ ভেবুর মোমন
আক্তোযো খোতুন
আরতো আভদ
আমনোেোযো মফিভ
ভনভনুর ে নেদোয
োভছুন নোোয
িোমফত আরী
নো ভো খোতুন
ইভদোদুর ে
োযবীন আক্তোয
মৃত মভোোঃ পয আরী
মৃত োভীভ আযো
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
োনভদো মফিভ
মভোোঃ নফফয যভোন প্রোভোননে
মভোিোোঃ আপমযো ো মফিভ
মভোোঃ রোর নভেো
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ োমদুয যভোন
মভোিোোঃ মফমদনো খোতুন
মভোোঃ ভনতেোয যভোন
মভোিোোঃ মযোনো মফিভ
ভযহুভ মভোোঃ মযত আরী
ইভত আযো
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01/12/1990
20/06/1990
04/10/1991
25/06/1988
27/12/1989
13/05/1988
06/03/1987
06/12/1988
26/04/1989
17/10/1989
10/12/1988
02/09/1991
15/03/1988
30/10/1987
17/06/1992
01/01/1991
22/11/1989
01/01/1992
27/11/1987

26/09/2016
24/07/1990
26/11/1993
15/05/1991
01/01/1988
09/08/1989
29/10/1988
02/01/1991
31/10/1987
16/06/1992
08/01/1989
27/03/1988
30/01/1986

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62937 মভোোঃ ভোোবুফ এরোী
62938 ননযন আক্তোয রোফনী
62939 মভোোঃ মুঈদ উনিন ভোমুদ
62940 মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
62941 ভোনমফন্দ্র ফড়োর
62942 মভোোঃ রুমফর খোন
62943 ময ো মভোোম্মদ তোনবীয োোন
62944 মভোোঃ আরীউয যভোন খোন
62945 ভোমুদুর োোন
62946 মভোোঃ আতোউয যভোন
62947 মভোোঃ মখোযমদ আরভ
62948 েো ী আমনোেোরুর ইরোভ
62949 তোননেো সুরতোনো নরন
62950 পোযোনো ইেোনভন নভতু
62951 মখ এভযোন েনফয
62952 মভোোঃ আর আনভন
62953 মিোরোভ িোযওেোয
62954 মভোোঃ মুনত োওরোদোয
62955 আনে আভদ তোনবীয খোন
62956 মভোোঃ আনযনের ইরোভ
62957 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
62958 আপোনো আক্তোয
62959 মভোোঃ োোঙ্গীয মোমন
62960 আবু সুনপেোন
62961 মভোোঃ োনন দ মোমন
62962 আনভনুর ইরোভ
62963 মভোোঃ মোোইন নভেো
62964 নর ো আক্তোয
62965 মভোোঃ আরীমুর আ ীভ
62966 যনপকুর আরভ
62967 মভোোঃ ময োউর েনফয
62968 ননভতো ভন্ডর
62969 মভোোঃ ঈভোভ মভমদী

মভোোঃ োভসুর আরভ
যওোন আযো
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
মোমনেোযো মফিভ
োোদোৎ মোমন
নপমযো ো খোতুন
মভোোঃ তোজুর ইরোভ
ভোনে ো মফিভ
ভনীন্দ্র নোথ ফড়োর
নফতো ফড়োর
মভোোঃ োমফ আরী খোন
আমরেো মফিভ
মভোোম্মদ ভনপজুর ে
োভীভো নোযীন আক্তোয
োমফ আরী খোন
আমরেো মফিভ
ইভোইর মোমন
ভোমরেো সুরতোনো
মভোোঃ মভোস্তপো েোভোর
মভোিোোঃ গুরোন আেতোয
মভোোঃ আব্দুর োমফয
খোনদ ো মফিভ
মভোোম্মদ যো ন েো ী
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আউরোদ মোমন
যনভো মফিভ
মভোোঃ নদুয যভোন
আেনরভো যভোন
মখ আভ োদ মোমন
নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ ো আরভ
োম দো আক্তোয
ফনয আোম্মদ
আমেো মফিভ
মভোোঃ আনিোয উনিন োওরোদোয
নভম ভোেসুদো মফিভ
মভোোঃ ইনিোয আরী খোন
মোমন আযো মফিভ
মভোোঃ আরভিীয যভোন
মভোোোঃ সুনপেো যভোন
মভোোঃ ইভোইর মোমন
ভঞ্জুেোযো মফিভ
মভোোঃ আরতোপ মোমন
নো ভো আক্তোয
মভোোঃ নরেোেত আরী
মভোিোোঃ আঙ্গুযী খোতুন
খেযোত মোমন
মফিভ োভদুন্নোোয
মভোোঃ ভেবুর মোমন
েোনন পোমতভো
রনেেত উল্যো
পোনতভো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভনতন
স্বমপ্নোয মফিভ
মভোোঃ যনদ োওরোদোয
পনযদো ইেোনভন
মভোোঃ মখোযমদ আরভ
মযো ী আক্তোয
আব্দুর িনণ
শতয়ুফো মফিভ
মভোোঃ ো আরভ
রুনু মফিভ
মন্তোল ভন্ডর
আন্নো ভন্ডর
মভোোঃ ইভদোদুর ে
মভোিোোঃ মফরী খোতুন
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19/10/1992
01/06/1990
31/12/1988
01/09/1989
20/12/1990
17/09/1992
28/05/1990
01/01/1991
16/10/1989
20/11/1987
30/03/1988
07/08/1987
16/11/1991
25/10/1992
01/12/1991
25/02/1988
01/10/1989
12/02/1988
31/12/1989
31/12/1991
22/10/1991
13/12/1987
30/08/1989
30/11/1992
12/11/1988
01/01/1989
18/11/1990
29/04/1987
10/02/1987
20/05/1992
10/12/1989
11/02/1990
12/11/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

62970 মভোোঃ মতৌনদুয যভোন
62971 মভোোঃ মভমদী োোন
62972 মভোোঃ এভযোন মোমন রুমফর
62973 মভোোঃ নো মুর োোন
62974 মভোোঃ সুরতোন ভোমুদ
62975 অীভ কুভোয যেোয
62976 যোন আক্তোয
62977 আব্দুল্যো আর-ভোমুদ
62978 আপমযো ো আক্তোয
62979 মভোোঃ ভনতউয যভোন
62980 মভোোঃ আনপ ইেফোর মচৌদৄযী
62981 মৌযব যোে ননলু
62982 উভ-আর-মেোযো
62983 মভোোঃ আব্দুর োনেভ
62984 মভোোঃ োোদোত মোমন
62985 মভোোঃ ফ লুয যভোন
62986 মভোোঃ নুরুর আনভন
62987 ভীয মভোোম্মদ নূয-এ আরভ
62988 ম োেোইনযেো খোনভ
62989 নযমের চোেভো
62990 োোবুিীন
62991 ভননযো খোন
62992

োনদুয যভোন

62993 নভ োনুয যভোন
62994 মভোোঃ যীনের ইরোভ
62995 মভোোঃ আব্দুয যভোন মচৌদৄযী
62996 মভোোঃ এভদোদুর ে
62997 ইপমতখোয মভোোম্মদ োিয
62998 েো ী এভদোদুর ে
62999 মভোোঃ িোনোউল্যো
63000 মভোোঃ নভ ভোমুদ
63001 ভোোবুফ আরভ
63002 মুো: নদুর ইরোভ

মভোোঃ তুন ফয যভোন
শেদো োীদো মফিভ
মভোোঃ ওেোনুয যভোন
মখয ফোনু
মভোোঃ ো োোন নভেো
মভোিোোঃ মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর আন
মভোিোোঃ নযক্তো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
ভভতো মফিভ
কৃষ্ণ েভর যেোয
েশ্রী যেোয
মভোোঃ োমফ নভেো
োনেেো মফিভ
পমেজুয যভোন
যোমদো আক্তোয
মভোোঃ আবুর খোমেয
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ োপয উল্যো
ভভতো মফিভ
মভোোঃ েোেমেোফোদ মচৌদৄযী
নভন্নোতুন নোোয
তযন ৎ যোে
প্রননত যোে দুিোি
মভোোঃ আইনুর ে ভন্ডর
ভোমুভী োন্নোত
মভোোঃ নভয উিীন
োনপ ো মফিভ
ো আরভ
োমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আবু নভেো
মদমরোেোযো মফিভ
মৃত মভোোঃ ভোখন নভেো
মভোিোোঃ েনফ নফনফ
ভীয আব্দু োীদ
মভোোম্মৎ পোমতভো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনেভ খোন
আনভনো খোনভ
যত্ন মন চোেভো
অ নুবো চোেভো
োইনের ইরোভ
োনো মফিভ
মভোোম্মদ আরী খোন
মযো ী খোন
তোম ভ মখ
যোমফেো মফিভ
আফদুর খোমরে মৃধো
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আনভয মোমন
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োন্নোন মচৌদৄযী
যোমফেো মফিভ
মভোোঃ আব্দু িোভোদ প্রোং
আমেো আক্তোয
ইোযত আরী আভদ
ভোেসুদো মফিভ
েো ী তোনন
োরভো আক্তোয
নভয উনিন মুনন্স
ন ন্নোতুন মনিো
মভোোঃ আযোপ আরী
সুনপেো খোতুন
নুরুর েনফয
মৃত ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ শেদ আরী
মভোিোোঃ ভন যন মফিভ
Page 394 of 467

30/11/1990
28/01/1989
20/10/1989
20/09/1987
18/10/1989
25/05/1987
01/01/1990
12/01/1987
28/12/1989
09/12/1990
12/06/1988
08/07/1988
15/10/1991
04/10/1989
05/04/1989
09/04/1989
25/07/1987
07/12/1987
27/10/1990
26/06/1991
15/01/1988
05/04/1989
07/05/1988
10/11/1987
30/09/1992
05/01/1987
20/06/1987
30/12/1991
03/05/1987
20/05/1987
11/03/1989
30/08/1986
15/08/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63003 মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
63004 েোেরী খোতুন
63005 মভোোঃ আরভিীয মোমন
63006 মভোোোঃ োন খোতুন
63007 ভোদৄযী নফশ্বো
63008 সুনীর কুভোয ম োল
63009 মভোোম্মদ ন রুর ইরোভ
63010 অননে োো
63011 সুযোইেো আপমযো
63012 তোনভনো সুরতোনো
63013 মভোোঃ যভত উল্লো
63014 মভোোঃ ভোইনুর োোন খোন
63015 লুৎনেন্নোোয
63016 োরভো খোতুন
63017 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
63018 মভোোঃ নপউল্লো
63019 মভোোঃ োমনোেোয মোমন
63020 মভোোঃ যোীদুর ইরোভ
63021 মভোোঃ আবুর ফোোয
63022 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
63023 মভোোঃ োইনের ইরোভ
63024 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
63025

োন্নোতুর নদররুফো

63026 মভোোঃ আযোনের আরভ যোনো
63027 মভোোঃ নূময-আরভ ন কু
63028 সুযোইেো সুরতোনো
63029 তোনভনো মফিভ
63030 মভোোঃ আর-আনভন
63031 োম্মী আক্তোয মুন্নী
63032 নোনভ মখ
63033 োভীভ আমভদ
63034 মভোোঃ োেোনযেো মোমন
63035 মভোোঃ আবুর খোমেয

মভোোঃ আবু মনরভ
িোনভযন মনিো
মভোোঃ আবুর েোরোভ
োমদো মফিভ
মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
মভোমভনো মফিভ
মভোোঃ আযভোন আরী মৃধো
মভোোোঃ নযনো মফিভ
সুধোংশু মখয নফশ্বো
ঝন িো নফশ্বো
ভমনো কুভোয ম োল
িনফ যোনী ম োল
আপতোফ উিীন
যোমফেো মফিভ
অরুন োো
নযতো োো
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
খোনদ ো ইরোভ
মভোোঃ ওেোম দ আরী খোন
নোনদ আখতোয
মভোোঃ আোঃ কুদ্দুি মভোল্লো
আমরেো মফিভ
মভোোঃ মতোপোজ্জর মোমন খোন
নভম ভোম দো মফিভ
মভোমরভ উনিন পনেয
যওন আযো মফিভ
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
োইভন নফনফ
আোদুজ্জোভোন
নযপো মফিভ
মভোোঃ নুরু মভোল্লো
আমরেো মফিভ
মভোোঃ ইযোইর মোমন
পোমতভো মফিভ
আব্দুয যফ
মযোনো োযবীন
মভোোঃ োনফবুয যভোন
পনযদো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর েদ্দুি
জুমফদো আক্তোয
মভোোঃ নপউনিন নভেো
সুযোইেো মফিভ
মভোোঃ োভসুর ে
োনরভো মফিভ
মভোোঃ োনেয মোমন
মনরনো আক্তোয
মভোোঃ মযোেোয মোমন
োনেো খোতুন
মভো োমম্মর ে
আনম্বেো খোতুন
আব্দুর ভোন্নোন ভনল্লে
ননযন আক্তোয
মভোোম্মদ আরী
আপরোতুন মনিো
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
যোন েো মফিভ
মুন্সী নদুর ইরোভ
মভোিোোঃ োমফদো খোতুন
নফীতুল্লো মখ
নোনভো মখ
মভোোঃ আব্দুর কুদ্দুি
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ িোেোওেোৎ মোমন
মভোিোোঃ নপমযো ো মফিভ
নুয মভোোম্মদ নভেো
মভোোোঃ েননুয মফিভ
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08/11/1989
08/11/1989
10/10/1991
25/10/1987
07/10/1990
01/01/1990
26/12/1991
01/01/1988
22/09/1988
07/11/1988
25/12/1988
01/01/1991
24/04/1991
10/12/1990
01/03/1987
18/10/1990
10/04/1992
10/07/1990
02/03/1988
27/08/1987
15/06/1987
25/10/1987
01/07/1987
25/07/1989
10/06/1992
20/10/1990
10/12/1987
16/11/1987
08/01/1991
02/01/1989
08/03/1989
22/06/1992
25/12/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63036 ভোমুদো আক্তোয

10/10/1987

63037

10/06/1988

63038
63039
63040
63041
63042
63043
63044
63045
63046
63047
63048
63049
63050
63051
63052
63053
63054
63055
63056
63057
63058
63059
63060
63061
63062
63063
63064
63065
63066
63067
63068

মভোোঃ খোেরুর আভীন
মযন েো আক্তোয খোতুন
মভোোঃ পোরুকুর ইরোভ
মভোোঃ আবুর মোমন
মভোিোোঃ নভনো মফিভ
মোমরী ইেোনভন
মভোোঃ আভ োদ মোমন
আনিেো খোতুন
মভোোঃ ইেফোর মোমন
মভোোঃ মিোযোয আরী
নযন েো খোতুন
মভোোঃ এভদোদুর ে
মভোোঃ আরী মখ
নের োন
মভোিোোঃ যোমফেো ননিেো
মৃত েোমেদ-ই-আ ভ
মভোিোোঃ ম বুমন্নিো
এ. এভ. আ ীজুর ে
মভোোঃ আশ্রোপ উনিন
মনরনো আেতোয
মভোোঃ আর-মযো ভোবুমফ োমেখ মভোোঃ আমনোেোরুর ইরোভ
মভোিোোঃ নফনো খোতুন
মভোোম্মদ ো োোন
আব্দুর ভনতন
মচভন আযো মফিভ
মভোোঃ নপকুর ইরোভ
মভোোঃ আবুর েোমভ
োোনোযো খোতুন
উত্তভ কুভোয নফশ্বো
মৃত ধীমযন্দ্র নোথ নফশ্বো
মৃত েল্যোনী যোনী নফশ্বো
মভোোঃ আ োরুর আরভ
মভোোঃ ো আরভ
মপযমদৌ আযো েনর
মভোোঃ তোনযকুর ইরোভ
আ. খোমরে মভোল্যো
সুনপেো খোতুন
হৃলীমে যেোয সু ন
দীমন চন্দ্র যেোয
সুনভিো যোনী যেোয
মভোোঃ আযোনের আরভ
মভোোঃ আব্দুয যনদ
মভোিোোঃ ভন নি ো মফিভ
মভোোঃ আোন োনফফ
মভোোঃ মিপোমেতুল্লো
মভোিোোঃ আঞ্জুভোনোযো মফিভ
প্রদী নভস্ত্রী
ঞ্চোনন নভস্ত্রী
মপোনর যোনন নভস্ত্রী
উ ভো মভোোম্মদী
মভোোঃ োরুন খোন
নফউটি মফিভ
মভোোঃ োম দুয যভোন
মভোোঃ আব্দুয যভোন
মভোিোোঃ যীনেমন্নিো
মভোোঃ আর ভোমুন অয যনদ
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
মভোিোোঃ যনদো মফিভ
মভোিোোঃ চম্পো আক্তোয
মৃত ভননয উনিন
মভোিোোঃ োরুর মফিভ
আভোউর হুনো
োোঙ্গীয মোমন
নুয োোন খোতুন
মভোোঃ ইব্রোীভ মভোল্লো
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
মভোিোোঃ মোমন আযো মফিভ
ভোভোএ
মভ য ভং  ন্যোন্ট (অফ:)
ভো ন্যোন্ট উ
মুোম্মদ নো মুর ে
আব্দুর ভোন্নোন মভোল্লো
খোনদ ো মফিভ
মুযনদুর আরভ
মভোোঃ আবুর োমভ
িনেনো মফিভ
মভোোঃ নো মুর ইরোভ
নদুর ইরোভ
তোিনরভ মফিভ
মভোোম্মদ আমনোেোয মোমন
মভোোম্মদ শতেফ আরী
আমনোেোযো মফিভ
রুভোনো ইেোনভন
মভোোঃ আব্দুর নরর
মভোিোোঃ নযনৄ মফিভ
মভোোঃ নজু নভেো
মৃত নুরুর ইরোভ যেোয
মনরনো খোতুন
মখ মভোোঃ তোইমেযফ-উর-ইরোভ মভোোঃ তোমরুর ইরোভ
মখ োননো
মভনযনো আপমযো
মভোোঃ মভো োমম্মর ে
মভোোোঃ মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনেভ ভন্ডর
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
োনপনুয যভোন
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09/11/1989
16/11/1987
01/12/1993
18/03/1990
18/12/1988
03/07/1988
13/02/1990
28/12/1990
14/01/1987
17/06/1989
26/11/1991
27/11/1990
16/04/1990
10/01/1985
04/02/1988
04/11/1988
04/08/1988
31/12/1987
22/10/1990
15/05/1991
25/11/1987
28/01/1989
01/03/1989
31/12/1990
01/03/1992
27/12/1987
01/01/1992
12/02/1988
15/02/1987
09/07/1988
09/02/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63069 শেদ ভনপয-ই-োমরীন
63070 মুেনতো যভোন োেরো
63071 মফন ীয তোযোন্নুভ
63072 নোনযন আক্তোয
63073 বু োরদোয
63074 মভোোঃ িোরোভত আরী
63075 আযো তোননভ
63076 মভোিোোঃ মোভোেযো মফিভ
63077 মভোোঃ মভোতোোরুর ে প্রধোন
63078 ঞ্জে ম োল নভটু
63079 সুভন চন্দ্র কুন্ডু
63080 মভোোঃ আবু োভ মোমন
63081 মভোোঃ আব্দু োভোদ
63082 মখয ভো ন
63083 োযনভন সুরতোনো
63084 মভোিোোঃ নো মুন্নোোয
63085 পোয োনো ে
63086 অভয কুভোয যেোয
63087 মভোোঃ ভোবুফ আরভ
63088 মভোোঃ তো ফীয েনযভ
63089 মভোোঃ আফদুয যভোন
63090 ইভযোন আমভদ
63091 মভোোম্মদ পোরুে মোোইন
63092 মভোোঃ আমনোেোয মোমন
63093 মভোোোঃ নফউটি ফোনু
63094 ন ন কুভোয যোে
63095 মতু নভেো
63096 মভোোঃ আনতবুল্লো রো
63097 োন েো আপনযন
63098 মভোোঃ নযেোদুর ইরোভ
63099 পোয োনো আপনযন
63100 মভোোঃ মযোমফর মোমন
63101 নেোভ আমভদ

শেদ পোউজুর েফীয
শেদো মভোিমরভো মফিভ
এভ.এ. নভ োনুয যভোন
ম নভন আযো মফিভ
ভযহুভ মফরোর মোমন
ইেোনভন আখতোয ফোনু
মভোোঃ োভোর উনিন
আমনোেোযো মফিভ
স্বন োরদোয
অমভরো োরদোয
মভোোঃ েনিমুিীন
মভোিোোঃ যনভো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
নভনো মফিভ
মভোোঃ োনভদুজ্জোভোন
মভোোোঃ যওন আযো
মভোোঃ তিনরভ উনিন প্রধোন
মভোিোোঃ মিোমরনুয মফিভ
সুযঞ্জন ম োল
মযখো যোনী ম োল
ন মতন্দ্র নোথ কুন্ডু
নখো যোনী কুন্ডু
মভোোঃ আব্দুর নরর
মভোিোোঃ োোনো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োত্তোয
মভোোোঃ োনফেো খোতুন
ফোবুর ফযন ভো ন
যোধো যোনী ভো ন
মৃত মভোোঃ আবু তোময যেোয
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ ভইন উনিন
মভোিোোঃ শুে োন খোতুন
মভোোঃ প লুর ে
ভোনপেো ে
মযন্দ্র নোথ যেোয
মতু যোনী যেোয
মভোোঃ মভময আরী
আমরযো মফিভ
মভোোঃ এখরোসুয যভোন
নো মুন নোোয
মভোোঃ আফদুর ভোমরে
োননো আেতোয
মভোোঃ আবুর োমভ
মযোমেেো মফিভ
মভোোম্মদ মভোমরভ উনিন
নল্পী মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ েনফয
োননো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োভোদ মভোল্লো
মভোিোোঃ আমভনো মফিভ
লিী চযণ যোে
ংেযী যোনী যোে
নভ োনুয যভোন
োনদো মফিভ
মভোোঃ ভনপ উনিন
মভোিোোঃ োভীভো আক্তোয
মখ মভোোম্মদ আব্দুর োই
োোনো মফিভ
ফ র েনযভ
মভমরুমন্নিো
োরোর উনিন মখ
সুরতোনো োযবীন
মভোোঃ আব্দু িোত্তোয
যোনু মফিভ
আব্দুয যীদ
সুরতোনো যোন েো
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30/09/1990
30/08/1990
24/09/1990
15/09/1990
12/10/1987
05/07/1989
05/01/1990
18/11/1991
05/10/1988
28/04/1988
04/11/1987
11/12/1987
07/02/1991
01/10/1987
08/08/1986
02/10/1990
12/10/1985
02/01/1986
05/10/1989
05/12/1988
01/01/1991
01/07/1991
10/10/1988
12/03/1987
10/01/1988
25/11/1987
01/02/1987
25/01/1988
28/06/1988
01/01/1993
18/07/1988
15/10/1991
30/11/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63102 মভোোঃ যোমদুর ইরোভ
63103 নুযোত ইরোভ
63104 মভোোঃ আব্দুল্লো আর আনভন
63105 মভোোঃ ভোমোরুর ইরোভ
63106 ভননরুর ইরোভ
63107 যোনো পোমতভো মভৌসুভী
63108 মভোোঃ আমনোেোয মোমন
63109 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
63110 যোন েো আেতোয
63111 মভোোঃ তোনরমুর ে
63112 মভোোঃ আখতোরুজ্জোভোন
63113 েোঞ্চন কুভোয োো
63114 মভোোঃ আনযপ মোমন
63115 মভোোঃ োভোর মোমন
63116 নরন মফিভ
63117 মভোোম্মদ আরী
63118 সুফর বট্টোচোর্য্ি
63119 আয. এ. মভমদী
63120 মভোোঃ পোেোর ইেফোর
63121 মভোোঃ আরোনভন মোমন
63122 োযমব ভোমুদ নরংেন
63123 অ ে সূিধয
63124 অমৃত কুভোয োো
63125 মভোোোঃ ননেোত আযো
63126 জুরনপেোয োেদোয
63127 মভোোঃ নদুর ইরোভ
63128 মভোোঃ ভেছু নভেো
63129 মভোোঃ নভযোজুয যভোন
63130 মভোোঃ আব্দুর ওেোমদ
63131 লুৎনেন নোোয
63132 এ.এভ. নো মুর োোন
63133 োনেরো আনজুভোন আযো
63134 নভযো ইরোভ মচৌদৄযী

মভোোঃ আপ োর মোমন
মভোিোোঃ মযোমেেো মফিভ
নুরুর ইরোভ
আমনোেোযো মফিভ
মৃত িোভছুর আরভ
নুয োোন
মিোরোভ পোরুে
মভোিোোঃ ভোম ফীন
নের নভেো
োম যো মফিভ
শিেদ মোমন
োোনো আক্তোয
মভোোঃ ন ন্নোর ে
মভোোোঃ নভনয োন নফনফ
মভোোঃ আব্দুর আন
মভোিোোঃ ভোম দো খোতুন
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
সুনপেো খোতুন
মভোোঃ এযোদ আরী
মভোিোোঃ তোমযো নফনফ
মভোোঃ আযোনের আরভ
মভোোোঃ যোমদো নফনফ
নফমযন্দ্রনোথ োো
ভভতো যোনী
মভোোঃ ফোনয উনিন
মভোিোোঃ আনভনো খোতুন
মভোোঃ নদুর ইরোভ
ননরুতো মফিভ
মভোোঃ ো আরভ
মপোনর মফিভ
মভোোঃ মতোপোজ্জর মোমন
মভোিোোঃ ভভতো মফিভ
মৃত নদমব্যন্দু বট্টোচোর্য্ি
চঞ্চরো যোনী বট্টোচোর্য্ি
এ.টি এভ. ীদুল্লো োোঙ্গীয
আঞ্জুভোন আযো মফিভ
খুযনদ ইেফোর
মৃত োফোনো যোোত
মভোোঃ নিেোউনিন
মফিভ যোন েো সুরতোনো
আবু তোময যীপ
োমরো োযবীন
উমন্দ্র চন্দ্র সূিধয
েল্পনো সূিধয
ন্নোী চযণ োো
ভোেো যোনী োো
মভোোঃ আব্দুর আন
মভোোোঃ োপো মফিভ
নুরুর আিোয
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যনদ নভঞো
যোনদো মফিভ
মৃত মভোোঃ মভোোীদ আরী
মভোিোোঃ নভরুন মনিো
মভোোঃ আবুর েোমভ
নুয োোন মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যনদ
মভোিোোঃ বুরবুরী মফিভ
োোদোত মোমন
মযোমেেো মফিভ
মৃত মভোোম্মদ আব্দু োভোদ প্রধোন
মভোোোঃ মখোযমদো মফিভ
এ.এভ.ভন উিীন আমভদ
নভম োীন আমভদ
ভইনুর ইরোভ মচৌদৄযী
উর োন নুমতনেমবো
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31/12/1987
10/03/1984
12/06/1987
01/11/1989
20/08/1987
31/12/1987
27/12/1989
03/06/1988
20/11/1988
03/02/1986
13/12/1989
15/08/1990
13/08/1989
04/10/1992
10/05/1987
01/11/1988
04/10/1987
28/12/1990
01/12/1989
03/12/1989
15/04/1990
11/10/1989
28/02/1989
01/10/1989
01/01/1989
14/04/1988
02/11/1989
10/12/1992
15/08/1989
14/05/1988
20/04/1989
22/12/1989
17/07/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63135 মভোতভোইন্নো মফিভ
63136 মভোোঃ রো মোমন
63137 ন . এভ. মভমদী োোন
63138 দুযদোনো যভোন
63139 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
63140 মোমর আমভদ
63141 মভোোঃ ফনদউজ্জোভোন সুভন
63142 মভোোঃ ইব্রোনভ খনরর
63143 শ্যোভরী খোতুন
63144 মভোোোঃ ভভতো আযো নোনযন
63145 মভোোঃ ন েোউর ইরোভ
63146 োযনভন আক্তোয
63147 পোমে ো োযনভন
63148 মভোোঃ এেযোমুর ফোযী
63149 োোন আর আযোপোত
63150 পোয োনো ইেোনভন
63151 মভোোঃ ভোোবুবুয যভোন
63152 মভোোঃ ভনপদুর ইরোভ
63153 মখ মভোোঃ নপকুর ইরোভ
63154 মভোোঃ নভনোজুর আমফদীন
63155 শেদো োযনভন সুরতোনো
63156 মভোোঃ মভোযোদ মোমন
63157 মিৌতভ যেোয
63158 সুব্রত কুভোয দো
63159 োভীভো নোনযন
63160 মভোোঃ মযোকুজ্জোভোন
63161 তনযকুর ইরোভ
63162 মভোোঃ যোমর উিীন
63163 নদুর ইরোভ
63164 যোমে ম োল
63165 মভোোঃ ওভয ননিেী
63166 মভোোঃ তনযকুর ইরোভ
63167 মভোোঃ ভোেছুদুর ে

মভোোঃ আ োোরুর ইরোভ
আইনযন
মভোোঃ ওিভোন িনন
মভোোোঃ ম োনো ফোনু
মভোোঃ মু োফ্পয িো ী
ভভতো মফিভ
মুন বুয যভোন
ওেত আযো মফিভ
মভোোঃ আবু ফেয ননিে
োনভদো ননিনে
মভোোঃ ভনজুরুর ে
জুমরখো আক্তোয
মভোোঃ ভনউিীন
েননূয মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন যনভো খোতুন
মভোোঃ িোইনের ইরোভ
পনযদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
মভোোোঃ নুো আক্তোয খোনভ
মভোোঃ তোজুর ইরোভ
জুমরখো মফিভ
মভোোঃ মোরোেভোন
যোনদো মফিভ
মভোোঃ োনেয মোমন নভেো
পোয োনো োযনভন
মভোোঃ ভন ফয যভোন
মভোিোোঃ আমেো নফনফ
েো ী আফদুর মভোমভন
েোভরুন নোোয মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যনভ
নভম োভসুন্নোোয
ূঁ ো
মভোোঃ ভেবুর মোমন ভঞ
পনযদো ইেোনভন
মভোোঃ ভঞ্জুভ আরী যেোয
মভোিোোঃ রনতপো মফিভ
মখ মভোোঃ আয়ুফ আরী
ননযেো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োরোভ
নীলুপোয সুরতোনো
শেদ োভসুর হুদো
নযনো সুরতোনো
মৃত মভোোঃ মুনসুয নভেদোয
নিেোযন মনিো
মতীন্দ্র যেোয
রুনু যোনী যেোয
সুধীয কুভোয দো
িীতো যোনী দো
মৃত আবুর েোমভ
পনযদো ইেোনভন
মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
অমভরো খোতুন
এ. মে. এভ. ওভয আরী
োনভদো ওভয
মভোোঃ আব্দু োভোদ
োম দো খোতুন
আব্দুয যনদ
আনম্বেো মফিভ
যোখোর চন্দ্র ম োল
িীতো যোণী ম োল
মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
ননলুপো ইেোনভন
মভোোঃ ফদয উনিন
মভোিোোঃ আমনোেোযো খোতুন
এনোমুর র
ভন নি ো খোতুন
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11/11/1992
10/05/1986
01/01/1991
08/04/1989
17/08/1989
01/09/1988
15/03/1988
01/01/1900
15/04/1990
27/02/1988
19/08/1987
12/07/1987
15/10/1990
25/10/1990
28/10/1990
27/12/1989
02/02/1987
15/06/1990
05/09/1987
12/01/1990
20/12/1989
05/10/1987
03/08/1987
12/08/1987
01/12/1988
04/06/1987
31/12/1988
02/02/1991
31/12/1990
15/05/1989
25/06/1990
24/07/1987
22/10/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63168 মভোোঃ োনিবুর োোন
63169 আোনুর আরভ
63170 মভোোঃ নভনোজুর ে
63171 মখ মভোোঃ োমনওেো সুরতোন
63172 অনবন ৎ দত্ত
63173 মভোোঃ আর মনোভোন
63174 ী চক্রফত্তী
63175 মভোোঃ মনোরউিীন
63176 মভোোঃ োমফদ ইেফোর
63177 মভোোঃ আর ভোমুদ
63178 তযন ৎ োরদোয
63179 ভোসুভ নফল্লো
63180 মরভন যেোয
63181 তো মেযো যভোন
63182 মভোোঃ নো মুর োোন
63183 এ.মে. এভ. নপোত উল্লো
63184 মভোোঃ আব্দুর খোমরে ভন্ডর
63185 আপমযো ো খোনভ ফোযী
63186 মভোোঃ নপকুয যভোন(শেত)
63187 নফপ্লফ ফোরো
63188 আবু হুযোইযো
63189 মভোোঃ ন েোউর ে
63190 তোননেো আক্তোয
63191 মভোোঃ োোনের ইরোভ
63192 মভোোঃ নযন নভেো
63193 মভোোঃ োনদুর ইরোভ
63194 মভোোঃ োনব্বয োোন
63195 মভোোঃ আন ভ উনিন
63196 অনন্যো ভো োফীন েোেন
63197 মভোোঃ যোমদুর ইরোভ
63198 সুকুভোয চন্দ্র যেোয
63199 রো চন্দ্র ভন্ডর
63200 মভোোঃ োরো উনিন

মভোোঃ আব্দুর রনতপ
চোমভরী খোনভ
ভমনোেোয মোমন
আপমযো ো মফিভ
মভোোঃ োভছুর ে
ভোমরেো খোতুন
মভোোঃ ভোইন উনিন মখ
োোনোযো মফিভ
ফোবুর দত্ত
ভঞ্জু দত্ত
আব্দুয যোজ্জোে
মৃতোঃ নো ভো সুরতোনো
আনদনোথ চক্রফত্তী
ভভতো চক্রফত্তী
মভোোঃ ফোবুয আরী
মভোিোোঃ নেরসুযোত নফনফ
মভোোঃ মভোস্তোে আভদ
ভোমুদো মফিভ
মভোোঃ অনয উনিন
মভোিোোঃ েনযভন মনিো
ভদৄ সুদন োরদোয
আন্নো যোনী োরদোয
আভ োদ মোমন খোন
আম দো েোতুন
ধীমযন্দ্রনোথ যেোয
ভনখুী যেোয
ন ল্লুয যভোন
তোনভো আক্তোয
মৃত নোমদয মোমন
হুযো খোতুন
মুোোঃ োফীফ উল্লো
োনদো আক্তোয
মভোোঃ মভো োপপয যভোন
খোমরদো খোনভ
মভোোঃ আব্দুর ফোযী
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ আননছুয যভোন
মভোিোোঃ মপোরী আেতোয
নদমনো ফোরো
নভনো ফোরো
েোযমিদ আরী
োননো ফোনু
মভোোঃ ভন ফয যভোন
খোনদ ো খোতুন
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
োননো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োভোদ যেোয
নেোযো মফিভ
মৃত ো োোন নভেো
পনযদো মফিভ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
মভোিোোঃ আনম্বেো খোতুন
ওেোম দ আরী
খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর মভোতোমরফ
মভোিোোঃ পন রো খোতুন
ভযহুভ মভোল্যো আভ োদ মোমন
িোমরো খোতুন
মভোোঃ আক্তোয মোমন
মভোিোোঃ যনভো খোতুন
সুনীর চন্দ্র যেোয
মোবো যোনী যেোয
মুকুর চন্দ্র ভন্ডর
েন্তী যোনী
মভোোঃ ভেমরছুয যভোন
মভোোোঃ োনরভো
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27/04/1991
30/12/1991
09/06/1992
29/08/1989
25/11/1988
31/08/1991
03/07/1990
01/05/1988
01/01/1988
01/01/1991
27/02/1993
25/02/1991
12/02/1987
17/07/2016
10/08/1988
05/07/1989
10/12/1991
01/04/1988
31/08/1989
05/07/1989
21/12/1990
01/02/1989
15/08/1989
25/05/1987
20/12/1990
19/09/1987
29/12/1989
14/04/1987
15/10/1991
31/05/1988
08/11/1980
12/10/1988
03/01/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63201 মভোোঃ ভনন আরভ
63202 মভোোঃ যোন ফ োোন
63203 মভোোঃ মু োনদুর ইরোভ
63204 মভোোঃ ম োফোমেয আমভদ
63205 মভোোঃ োনপজুয যভোন
63206 োযো খোতুন নেো
63207 নযন্টু কুভোয যেোয
63208 েোওোরুন নোোয
63209 মভোোঃ মভোস্তোে আমভদ
63210 োযনভন আোক্তোয মোননেো
63211 চঞ্চর মভোল্যো
63212 মভো: আোদুজ্জোভোন
63213 মভোোঃ মিোরোভ নেফনযেো ইভযোন
63214 আপোনো আক্তোয
63215

োপয উল্লো

63216 মভো: োনেয মোমন
63217 মভো: ভোসুদ যোনো
63218 মভো: আনরপ মোমন
63219 যোমর খোন
63220 ইফমন োঈদ আর আনভন
63221 যো ীফ েোনন্ত নফশ্বো
63222 নফশ্বন ৎ নেদোয
63223 তনে যোে
63224 োনরভো আপমযো নযভো
63225 আর োনযেো
63226 মভোিো: আভো আপমযো
63227 মভো: ো োরোর
63228 যন ে শেযী
63229 মৌযব ফড়ুেো
63230 পোমতভো আক্তোয শ্যোভরী
63231 মভোোম্মদ পেজুর আরভ
63232 োনভদো পোয োনো
63233 তোননেো োযনভন

মভোোঃ আবু োননপ
মভোিোোঃ সুযনত খোতুন
মভোোঃ প লুর ে
যোনদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভন দ
মোমন আযো মফিভ
মভোোঃ আেয আরী
মভোিোোঃ যওন আযো মফিভ
মভোোঃ আতোউয যভোন
নযন েো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনরভ
নযনো মফিভ
মৃত যফীন্দ্রনোথ যেোয
তযফতী যেোয
মভোোঃ নরুর ে
নুরুন নোোয মফিভ
মভোোঃ নযনের ইরোভ
মভোিোোঃ যওন আযো ইরোভ
মভোোঃ নযনের ইরোভ
মভোিোোঃ যওন আযো ইরোভ
মভোতোোয মভোল্যো
মযনু মফিভ
মভো: আবুর খোমেয
মভোিো: মনরনো খোতুন
এ.মে. এভ োরুনূয যনদ
মভোিো: োনেো মফিভ
মভো: আব্দুর রনতপ
োননো মফিভ
আবুর খোমেয
মযোমেেো মফিভ
মভো: আবুর মোমন
খোনদ ো মফিভ
মৃত নূয ইরোভ
মভোিো: ভোউসুভ আযো মফিভ
মভো: মিোরোভ যছুর
মভোিো: আমরিো নফনফ
নপউল্লো
োমনোযো মফিভ
এভ.এ ভনতন
আনযপো মফিভ
অভর েোনন্ত নফশ্বো
ফোনো নফশ্বো
নফনে কুভোয নেদোয
অযোন তো েয
ননভির ভন্ডর যোে
ম োনো যোে
মভো: আবুর োমভ
ভোমুদো মফিভ
হুজুয আরী নফ:
োনদো খোতুন
মৃত আব্দুর ওোফ
ভমনোেোযো মফিভ
মভো: নিনিকুয যভোন
মযন েো মফিভ
নদরী নোযোেন শেযী
আযতী শেযী
ফীয নন্ধু ফড়ুেো
ীরো প্রবো ফড়ুেো
মতোপোজ্জর মোমন
মনোযো িো ী
মভোোম্মদ ো আরভ
গুরোন আযো মফিভ
আবুর োমভ যেোয
ভোমুদো মফিভ
মভো: আব্দুর োই
িোমেদো মফিভ
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04/11/1991
01/11/1987
04/11/1992
31/12/1992
01/04/1988
18/04/1992
27/07/1990
31/12/1989
11/06/1990
08/07/1990
05/11/1990
15/09/1990
05/12/1988
08/11/1990
20/02/1991
01/10/1988
26/02/1991
29/12/1991
31/12/1989
08/11/1989
01/01/1990
24/11/1990
13/11/1991
01/12/1991
05/12/1992
11/12/1988
15/01/1988
06/04/1988
01/01/1988
31/10/1987
01/06/1990
28/09/1988
27/06/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63234 ননী আ ী মচৌদৄযী
63235 নরংেন মভোল্যো
63236 মভো: নয ভোমুদ মচৌদৄযী
63237 মভো: োরো উনিন নভন
63238 মভো: যোেোনুর ইরোভ
63239 মভো: নযনের ইরোভ
63240 মভো: োো োোন আরী যেোয
63241 মভো: আব্দুর ভোমরে
63242 মভো: ভনজুরুর ইরোভ
63243 মভো: ফোমেন দ মফোস্তোভী
63244 োমফকুন নোোয
63245 মখ ভোঈনুর েনফয
63246 পোনভদো সুইট
63247 ভোমুন হুোইন
63248 মভো: ভনউয যভোন
63249 আোদুজ্জোভোন নূয
63250 শ্যোভর যেোয
63251 মভোিো: োম্মী আক্তোয
63252 রোফলু ভন্ডর
63253 যীপ মভোোম্মদ ইভযোন
63254 খোনদ ো আক্তোয
63255 নযমতোল দো
63256 ননু মচৌদৄযী
63257 মভোিো: েোনন পোমতভো
63258

োোঙ্গীয মোোইন

63259 শেদ আবু োেোভ
63260 মভো: ন েোউর োেদোয
63261 োযনভন সুরতোনো
63262 মনরভ মভোল্লো
63263 এভ. আনযনের আন
63264 রুহুর আভীন
63265 আইনযন মফিভ
63266 ননিোয সুরতোনো

েোনন

ভযহুভ আন জুয যভোন মচৌদৄযী
নভম মরীনো আ ী মচৌদৄযী
োইদুয যভোন মভোল্যো
োননো মফিভ
এভ.এ ব্বোয মচৌদৄযী
মদমরোেোযো মফিভ
মভো: পনযদ আোম্মদ
মভোোম্মৎ স্বপ্নো মফিভ
মভো: ভননরুর ইরোভ
যোেোনো মফিভ
মভো: োোদত মোমন
আমনোেোযো মফিভ
মভো: তোময নভঞো
মভোিো: েনোফো খোতুন
মভো: ভন ফয যভোন
মভোিো: যোমফেো মফিভ
মভো: ভনসুয আরভ
পোমতভো মফিভ
মভো: ভনসুয আরী
মভোিো: ীফন মনিো
মভো: মভোস্তপো খোন
োভসুন নোোয
মভো: োইনের ইরোভ
ভমনোেোযো আযজু
ইভোইর মোমন
োনদো মফিভ
ইভোন উিীন মুন্সী
নপমযো ো মফিভ
ভযহুভ মভোখমরছুয যভোন
ভোবুফো খোতুন
মভো: আব্দুর আন
মযমনো মফিভ
অমুল্য যেোয
নৄষ্প ফোরো যেোয
মভো: োইনের ইরোভ
মভোিো: আঞ্জুেোযো মফিভ
আবুর মোমন
অমৄপো মফিভ
মভো: ন রুর ইরোভ
নো ননন আক্তোয
মৃত: আব্দু োরোভ
োোনোযো আক্তোয
বফ ংেয দো
ফোন্তী দো
ভীয মচৌদৄযী
নযতো মচৌদৄযী
মভো: ওেত আরী নভঞো
মুতোযো খোতুন
আনভয মোোইন
ভমনোেোযো মফিভ
শেদো আবু োমর মুিো
শেদো সুনপেো খোতুন
মভো: আ: োভোদ প্রোং
মভোিো: নফনফেোযো খোতুন
মভো: োইদুয যভোন
খোমরদো খোনভ
নুরু মভোল্যো
কুরসুভ মফিভ
এভ. আন জুয যভোন
যওন আন
আব্দুর েোনদয
ভনযেভ মফিভ
ভনপজুর ইরোভ
োোনোযো মফিভ
মৃত মভো: তোজুর েোমভ
মোিমনেোযো মফিভ
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26/10/1988
01/05/1990
15/06/1989
28/12/1989
01/01/1989
25/11/1988
21/09/1988
25/04/1991
01/07/1989
16/06/1987
04/06/1987
15/03/1988
06/03/1989
01/01/1988
15/08/1990
12/06/1990
02/01/1987
20/09/1988
01/04/1989
06/06/1989
01/01/1990
01/01/1991
01/10/1989
10/07/1987
10/08/1987
05/07/1989
13/08/1988
15/07/1991
18/03/1989
07/07/1988
01/12/1987
05/09/1990
06/02/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63267 নফনীতো ফননে
63268 পোমতভো েোনন
63269 মভোোম্মদ নপকুর ইরোভ
63270 ইপমতখোয আরভ
63271 যো ন চন্দ্র মদফনোথ
63272 মভো: আবু মনো যোনো
63273 সুইটি যোনী মুন্সী
63274 মভো: ইেোন্দোয আমনোেোয
63275 মভো: নন োভ আনতকুল্লো
63276 মভো: োনদুর ইরোভ
63277 শেদ এনোমুর ে
63278 টুইংেযোর সুি ধয
63279 মভো: যনেবুর োোন
63280 সু ন ভন্ডর
63281 মভো: রোফলু নভেো
63282 নূয আরভ
63283 মভো: নোনপ েোভোর
63284 যোনী চন্দ্র ীর
63285 োজ্জোদ মোমন
63286 ভোরুপো োোন
63287

ীফন কুভোয তোলুেদোয

63288 ভোটিনোি মদওেোন
63289 নভঠুয কুভোয ভলন
63290 মভোোম্মদ েোভরুজ্জোভোন
63291 পোয োনো ফনফ
63292 নযেোদ মোমন
63293 সুভন চন্দ্র অনধেোযী
63294 সুেোন্ত চন্দ্র যোউত
63295 মভো: জুরনপেোয আরী
63296 ওেোনিউল্লো
63297 মভো: োনথর ভন্ডর
63298 বুরবুর আমভদ
63299 মভো: আর পোোদ যননফ

নফ ে ফননে
ফন্দনো ফননে
নযোজুর ইরোভ
ভোনে ো আক্তোয
মভোোম্মদ আব্দুর ভোন্নোন
িোমদো খোতুন
আবুর েোরোভ আ োদ
পোমতভো েোরোভ
নৃমন্দ্র চন্দ্র মদফনোথ
েোনন ফোরো মদফী
মৃত মভো: আবুর েোমভ
োোনোযো মফিভ
নফ ে কৃষ্ণ মুন্সী
েোনন যোনী মুন্সী
মভো: নুরুর আমনোেোয
োমদেো আমনোেোয
মভো: আমনোেোয মোমন ভঞ্জু
মভোমভরো মফিভ
মভো: মভোন নভেো
মযখো আক্তোয
শেদ মভোফোযে মোমন
শেদো রোেরো নূয
ভীযন সুি ধয
কৃষ্ণো সুি ধয
মৃত: শেদ আরী
মভোিো: যওনো মফিভ
সুকুভোয ভন্ডর
অননভো ভন্ডর
মভো; নইভ উনিন োনেদোয
মভোিো: রোইরী মফিভ
মভো: ফ লুয যভোন
মভোিো: নূয োোন মফিভ
মভো: নুরুর আন ভ
খোমরদো মফিভ
োযোধন চন্দ্র ীর
নভরন যোনী
ো োোন নভেো
োম দো মফিভ
মভো: োোঙ্গীয মোোইন
ভননযো মফিভ
ন মতন্দ্রনোথ তোলুেদোয
নফতো যোনী তোলুেদোয
নদফোেয মদওেোন
অনু চোেভো
নক্ষতী চন্দ্র ভলণ
মভো ফোরো
মৃত- মভোোম্মদ ফোোয উনিন
োোনোযো খোতুন
মভো: মদমরোেোয মোমন ভজুভদোয
োনিনো মফিভ
োোদোত মোমন
মপৌন েো সুরতোনো
যনন ৎ চন্দ্র অনধেোযী
নভনতী যোনী অনধেোযী
নময চন্দ্র যোউত
ভোেো যোনী যোউত
মভো: ভন ফয যভোন
মভোিো: িোমরো মফিভ
আব্দুয যনদ
োরভো মফিভ
মভো: মভো োমম্মর ে ভন্ডর
মভোিো: োভসুন্নোোয মফিভ
মভো: আব্দুর ভোন্নোন
মভোিো: নোনিি আযো
মভো: মযত আরী
নদর আপমযো ো
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15/10/1990
10/12/1989
31/11/1991
17/09/1988
15/07/1990
02/05/1991
12/06/1989
14/03/1988
15/01/1988
03/06/1989
11/11/1992
01/10/1989
18/12/1990
05/11/1988
07/12/1988
15/07/1985
16/12/1990
17/10/1988
31/12/1989
10/10/1991
25/12/1987
23/07/1988
08/12/1984
10/10/1984
31/12/1985
31/12/1988
29/08/1990
06/09/1989
15/12/1990
01/01/1992
01/01/1991
25/12/1988
28/07/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63300 এ.মে. এভ আফদুল্লো আর আনভন মৃত ভনন আরী
আনভনো মফিভ
63301 মভো: মদমরোেোয মোমন
মভো: মভোক্তোয মোমন
ইেোনভন মফিভ
63302 মভো: নভ োনুয যভোন
মভো: আব্দুর খোমরে
মযনু খোতুন
63303 োরুন নভেো
নভেো
নোনিি মফিভ
63304 মভোোম্মদ মোোনুর ে মোোন মভো: োভসুর ে
োনদো ে
63305 যতন চন্দ্র দো
ীফন চন্দ্র দো
নেন তোযো দো
63306 আফদুয যভোন
শতেফ আরী
ভভতো মফিভ
63307 হুভোয়ুন েনফয
নুরুর আরভ
িনেনো মফিভ
63308 মভো: নূয োভোর
মভো: আবু আইউফ পযো ী
োনদো মফিভ
63309 মভো: নপকুর ইরোভ
মভো: আনভয উনিন
খোনদ ো
63310 মভো: েনফয মোমন
ন ন্নত আরী পনেয
োোনোযো মফিভ
63311 তোনভনো আক্তোয
ভযহুভ আব্দুর ভোমরে োওরোদোয
পন রোতুন মনিো
63312 মখ মভমদী আমভদ
মভো: আমনোেোয মোমন নভেো
ভভতো মফিভ
63313 মভো: মিোরোভ মভোস্তপো
মভো: আব্দুর ফোেী যেোয
মভোিো: মিোমরনুয মফিভ
63314 মভো: নযেোজুর ইরোভ
মভো: ভননয উনিন
মভোিো: মেোননুয মফিভ
63315 ইযোত আভোন
মভো: ফোদো আভোনউল্লো
মভোমিদো মফিভ
63316 মপো আক্তোয
আব্দুর যনদ যদোয
ভভতো মফিভ
63317 এইচ এভ ভোমুদুয ইরোভ
নযোজুর ইরোভ
ভোমুদো ইরোভ
63318 রোবরী আক্তোয
আব্দুর িনেয
খোনত ো মফিভ
63319 আন্নো যোনী
সুনর মৃধো
ফনমদফী
63320 মভো: সুভন নভেো
আবুর েোমভ প্যোদো
মনরনো মফিভ
63321 মভো: আফদুর নরর
মৃত ম োয আরী
ভোনপেো খোতুন
63322 মভো: মভমদী োোন
মভো: েনোর আমফদীন
নভম নপমযো ো মফিভ
63323 শ্রী নেন মচৌদৄযী
শ্রীদোভ চন্দ্র মচৌদৄযী
ননদৄ যোনী মদফ নোথ
63324 এ.এভ. খোেরুর
মমেন্দোয আরী মখ
োমদো মফিভ
63325 োনেরো মভোস্তোযী
শেদ নোনয উনিন
যোমপ ো মফিভ
63326 নোনিয উনিন
নূয মোোইন
আনিেো মফিভ
63327 নেন চন্দ্র োর
যভনী মভোন োর
নফোখো যোনী োর
63328 ন ে কুভোয ম োল
নৃমন্দ্র নোথ ম োল
আযতী যোনী ম োল
63329 মভো: আবু োঈদ
মভো: ইিী আরী
আেনরভো খোতুন
63330 মভো: মতৌনদুজ্জোভোন নূয
মভো: নূয নভেো
পনযদো ইেোনভন
63331 মভো: এখরোছুয যভোন
মভো: োননপ োওরোদোয
মভোো: োনদো োযবীন
63332 দী যঞ্জন দো
দীে কুভোয দো
োধনো দো
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01/07/1989
15/12/1989
05/07/1989
07/01/1991
22/09/1990
20/08/1987
01/01/1992
27/05/1989
14/12/1988
01/03/1991
10/04/1987
15/01/1989
27/11/1993
03/01/1991
14/10/1990
01/01/1988
02/01/1990
13/06/1989
20/12/1987
12/01/1991
15/01/1990
12/03/1988
01/12/1985
01/01/1985
02/04/1987
23/11/1990
04/01/1990
01/01/1989
20/11/1989
05/02/1989
20/12/1988
01/01/1989
16/08/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63333 মভো: ইভোইর মোমন
63334 আ োোরুর ইরোভ
63335 নযভর যোে
63336 এ.মে. এভ মভো োমম্মর ে
63337 মভো: নভ োনুয যভোন
63338 নফদুযৎ কুভোয ভন্ডর
63339 মভো: যভতুর ফোযী
63340

োোঙ্গীয আরভ

63341 ভোননে চন্দ্র প্রোভোননে
63342 যওনে োযনভন আেতোয
63343 মভো: আনভনুয ইরোভ
63344 মভো: আনযনের ইরোভ
63345 মভো: আবু তোময
63346 মভো: নযেোদ আমভদ
63347 মভো: ভোরুপ মোমন
63348 মখ ভোনতোো নফনমত যফ
63349 ইভত ম নযন আঁনখ
63350 মভো: নদুর ইরোভ
63351

োন্নোতুর মপযমদৌ

63352 মভো: েো ী যোমর
63353 মভো: আফদুর েনযভ
63354 আফদুল্লো আর পেোর
63355 মভো: নভ োনুয যভোন
63356 ঙ্ক কুভোয নফশ্বো
63357 বুযো োোদত
63358 মভো: নযেোজুর ইরোভ যোন ফ
63359 যনপকুর ইরোভ
63360 মভো: ইনতেোে মোমন
63361 তন্মে মদফনোথ
63362 মভোোঃ োভসুয যভোন
63363 েো ী ভোমুন নফল্লো
63364 মভোোঃ আনতকুয যভোন
63365 মভোোঃ অনুভ োোন নভঞো

মভো: ইোোে আরী
জুমরখো মফিভ
মভো: মফোযোন উনিন
যোনভো খোতুন
নমভ চন্দ্র
রুফোন ফোরো
এ.মে. এভ কুদ্দু
োনভদো খোতুন
মভো: ইউনুি আরী প্রোভোননে
মভোিো: সুনপেো খোতুন
অমূল্য চন্দ্র ভন্ডর
সুনভতো যোনী ভন্ডর
মভো: ভেবুর মোোইন
খোনদ ো নফনফ
ইেোনুি আরী
োোনোযো মফিভ
চীন্দ্র নোথ প্রোভোননে
োনন্ত যোনী
এভ.এভ আেতোরুর ইরোভ
মভোিো: যওন আযো
মভো: মভোপোজ্জর মোমন
যোমদো মফিভ
মভো: িোমনোেোয মোমন
মফহুরো
মভো: নোন য আরী
যনভো মফিভ
মভো: আভোন উল্লো
নো ভো আভোন
মভো: মোযোফ ভন্ডর
োরভো
মখ নভেোযফ ইরোভ
মনো ইরোভ
মভো: েনোর আমফদীন
মযোমেেো মফিভ
মভো: নুরুর ইরোভ
োোন আযো আক্তোয
যনপকুর ইরোভ খোন
োভছুন্নোোয
মৃত েো ী যওন আরী
মৃত অজুপো মফিভ
মভো: আফদুর ভোন্নোন
আমনোেোযো মফিভ
মভো: মনরভ
োরুর আক্তোয
মভো: নন োভ উিীন
মিমনোেোযো মফিভ
রুননী েোন্ত নফশ্বো
নফজুযী যোনী
মভো: োোদত মোমন
মতৌনপেো ইেোনভন
মভো: মনরভ মভোল্লো
নভম োরভো মনরভ
িোেোত আরী ভো ন
নফনফ োন মফিভ
মভো: ইভোইর মোমন
োভছুন নোোয
েোনোই রোর নোথ
শ্যোভরী যোে
মভোোঃ আনভনূয যভোন
োভীনো আক্তোরুন্নোোয
েো ী আব্দুর োই
নযন েো খোতুন
মভোোঃ চাঁন ভোমুদ
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ নভেো
োননো োযবীন
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18/12/1987
01/06/1990
05/02/1987
10/03/1987
06/06/1991
01/02/1988
21/01/1988
25/01/1989
25/05/1987
15/12/1987
01/01/1993
06/08/1990
25/12/1989
01/04/1994
01/01/1992
22/10/1992
19/11/1987
20/01/1988
10/10/1992
03/01/1988
20/01/1989
30/06/1988
01/09/1990
15/01/1988
07/12/1990
11/12/1989
06/01/1991
26/12/1987
22/05/1990
01/01/1989
25/06/1991
31/12/1991
05/02/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63366 যোপোন ভোবুফ যনফন
63367 মভোোঃ আফদুর েোমদয
63368 মভোোঃ মযদওেোন -উয যভোন
63369 ম নযনো মফিভ
63370

োন্নোতুন নোোয

63371

োপনযন সুরতোনো

63372 মভোোঃ োোদৎ মোমন
63373 অনবন ত কুভোয ভন্ডর
63374 মভোোঃ ইভরুর েোমে
63375 নভরটন চন্দ্র শফযোিী
63376 মভোল্লো ইব্রোনভ মোমন
63377 মভোিোোঃ পোনভদো ইেোিনভন
63378 মভোোঃ আনযপ মোমন
63379 মভোোঃ োরোউনিন
63380 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
63381 মভোোঃ নযেোদুর ে
63382 মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
63383 মখ মভোোঃ নুয হুদো
63384 ভোনে উল্লো যনন
63385 আপমযো ো যেোয
63386 মভোোঃ খো ো ভোঈন উনিন
63387 মভোোঃ ইভদোদুর ে
63388 মভোোোঃ ইেফোর মোমন
63389 এ.এভ. আরভো
63390 মভোোঃ যভোতুর ফোযী
63391 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
63392 তো োম্মর ে
63393 মুম্মদ োননপ
63394 মভোোঃ ইভযোন নোন য
63395 মভোোঃ োভছুজ্জোভোন
63396 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
63397 মভোোঃ ভো োরুর ইরোভ
63398 মভোিোোঃ োযনভন আেতোয

মৃত মভোোঃ আন জুয যভোন
ভোবুফো আখতোয
মভোোঃ আ োোয আরী
মভোিোোঃ োনদো োযবীন
মভোোঃ আযোপ আরী
মভোোোঃ োনদো খোতুন
মভোোঃ োননপ
োমনো মফিভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
যওন আযো
আব্দু িোত্তোয
আনভনো খোতুন
মভোোঃ য ফ আরী
মভোিোোঃ োোনো মফিভ
অন ত কুভোয ভন্ডর
আযতী যোনী ভন্ডর
দীন মভোোম্মদ
যোন েো খোতুন
ভমনোযঞ্জন শফযোিী
মিোরোী যোনী
মভোল্লো ইউনুচ আরী
মপোরী মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যউপ
মভোিোোঃ যনভো মফিভ
মভোোঃ মযত আরী প্রোং
আমরপ নুয নফনফ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
খুেী মফিভ
মভোোঃ শেদ আরী
মভোিোোঃ রোইরী মফিভ
মৃত মমেন্দোয মোমন
মভোিোোঃ নূয োোন মফিভ
মভোোঃ নরেোেত আরী
োন্নো আক্তোয
মভোোঃ নুয আরভ
মভোিোোঃ ননযনো মফিভ
আফদুয যোজ্জোে খোন
ভোমুদো মফিভ
মরোর উনিন যো ো
োননো
ভননয আম্মদ
োভছুন নোোয
মভোোঃ োভছুয যভোন
মভোিোোঃ পনযদো মফিভ
মভোোোঃ আেফয আনর
মভোোোঃ আ মেযো মফিভ
োভসুর ে
পন রোতু মন্নিো
মভোোঃ ভোছুদুয যভোন
মভোিোোঃ োোনোযো মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
োম যো মফিভ
আব্দুয যোজ্জোে
যওনোযো
মভোোঃ মতোপোজ্জর মোমন
ননলুপো ইেোনভন
মৃত রোর নভেো
চোম্পো মযওেো
মভোোঃ নূয ইরোভ
মভোিোোঃ নুরুন নোোয
মভোোঃ মভোস্তপো েোভরুজ্জোভোন
মভোিোোঃ মোমন আযো মফিভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
ভন নি ো মফিভ
মভোোঃ েোভরুর োোন
মভোিোোঃ আনোযো খোতুন
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25/05/1992
30/09/1991
25/10/1990
20/01/1989
30/01/1989
31/12/1988
15/09/1988
28/08/1992
07/04/1990
06/09/1988
01/01/1988
27/11/1989
03/02/1988
03/05/1987
15/07/1989
31/12/1991
25/01/1989
15/01/1989
12/10/1987
16/01/1988
15/11/1989
14/10/1989
20/10/1990
01/01/1992
13/03/1987
10/10/1989
19/07/1990
25/12/1989
31/12/1990
15/03/1989
31/12/1989
12/12/1989
31/12/1992

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63399 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন খোন
63400 মভোোঃ আব্দুল্লো আরভোমুন
63401 মভোোঃ ভোসুভ নফল্লো
63402 মভোোঃ নরুর ইরোভ
63403 ফনোনী োো
63404 অযনফন্দ েভিেোয
63405 মভোোঃ মভোপোজ্জর মোমন
63406 মভোোঃ মভোীন আরী ভন্ডর
63407 মভোোঃ ভোইনুর োোন
63408 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোসুভ
63409

েন্তী োর

63410 মভোোঃ ইভযোন মোমন
63411 যীপো আক্তোয
63412 আনভনুর ইরোভ
63413 োভীভ নভেো
63414 সুভন মদফনোথ
63415 মভোিোোঃ সুনভনো খোতুন
63416 আব্দুল্লো আর ভোমুন
63417 আরভিীয মোমন
63418  র মন
63419 তোননেো নফশ্বো
63420 মভোোঃ নরটন নভেো
63421 েো ী নুযোত োোন
63422 যোমর ইেফর
63423 পোযোনো ভো োফীন
63424 মভোোঃ োনব্বয মোোইন
63425 মভোোঃ আবু যোেোন
63426 মভোোঃ নপকুর োোন
63427 আপমযো ো খোনভ
63428 এ. ইভোভ মভমদী োোন
63429 মভোোঃ পেোর োফীফ
63430 পোযোনো আপনোন
63431 সুভোইেো মপযমদৌ

মভোোঃ মোরোেভোন আরী
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
নোনিভো মফিভ
মভোোঃ আরোউিীন ভন্ডর
খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ আবুর োমভ
ঝযনো আক্তোয
নননখর চন্দ্র োো
েনফতো োো
আনন্দ কুভোয
মভমনোেো যোনী
মভোোঃ ভঞ্জুরুর ে
ভভতো মফিভ
মভোোঃ ভেবুর মোমন ভন্ডর
মভোিোোঃ ভোমুদো খোতুন
মভোোঃ ফ লুয যভোন
নভম যোমপ ো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর রনতপ
মপযমদৌী মফিভ‘
েমদফ োর
নদোরী যোনী োর
মভোোঃ আব্দুর নরর
পনযদো মফিভ
মভোোঃ আব্দু মোফোন
োমযো আক্তোয
আফদুর খোমরে খনরপো
মোনোবোনু
আব্দুর ভোমরে
মযমনো মফিভ
মুনক্তশ্বয মদফনোথ
িোেোযোনী
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ ভোম দো মফিভ
আোন উল্লো
পোনভো আক্তোয
মভো োমম্মর ে
আমনোেোযো খোতুন
তয মন
বুনদ্ধভতী মন
মভোোঃ আপিোয নফশ্বো
সুনপেো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর েোমদয মভোল্লো
চোনবোনু
েো ী মুোোঃ মোযোফ
েো ী সুরতোনো মফিভ
নযোজুর ইরোভ নফশ্বো
োনদো মফিভ
মভোোঃ মভোযমদ আরভ
নো ভো আক্তোয
মভোোঃ োভসুর ইরোভ
িোমরো মফিভ
মভোোঃ আরোউনিন
মভোিোোঃ মযমনো মফিভ
মভোোঃ আমনোেোরুর েনযভ
মভোিোোঃ িোমদেো মফিভ
নওেোফ আরী মখ
ম োযো মফিভ
এভ.এ. খোমরদ
োোনো মফিভ
আফদুর োন্নোন
মযোেোনো োযবীন
মভোযমদ আরী মচৌদৄযী
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ সুরতোন মোমন
তিনরভো খোনভ
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24/12/1988
08/10/1991
12/02/1991
30/07/1991
17/10/1989
15/04/1988
26/09/1989
01/07/1989
03/11/1991
10/02/1991
01/10/1987
30/12/1985
13/04/1991
02/06/1992
18/01/1992
21/08/1992
16/10/1990
13/07/1989
15/07/1987
30/05/1988
28/12/1991
03/02/1989
01/03/1991
01/01/1989
23/11/1989
18/01/1990
28/05/1989
20/12/1990
03/03/1990
21/04/1987
26/06/1987
18/09/1988
08/03/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63432 সুনিতো যেোয
63433 ইনতো পোই ো
63434 মভোোঃ যোইসুর োোন যোমর
63435 রোফনী যোনী ভন্ডর
63436 মভোোঃ আনকুর ইরোভ
63437 মভোোঃ োমদকুয যভোন
63438 মভোোঃ প মর িনন
63439 মভোোঃ োনদুর আরভ
63440 মভোতোমরফ মোমন
63441 মভোোঃ ওেোম দ আরী
63442 মভোোঃ মফরোর মোমন
63443 োোনযেোয ইরোভ
63444 মভোোঃ নন োভ উনিন
63445 মভোোঃ নরমুল্লো
63446 মভোোঃ মোোনুয যভোন
63447 লুৎনেন নোোয
63448 োযনভন োোন
63449 ভোরুপ মোমন নভনোয
63450 মোভো খোতুন
63451 মভোোম্মদ মোমেফ োোন
63452 মভোোঃ আব্দু োভোদ
63453 মভোোঃ োরুন খোন
63454 মভোোঃ ো আরভ
63455 মভোোঃ মোোি মমন
63456 আ মুর মোমন ফোবুর
63457 মভোোঃ আনে আোমভদ
63458 মভোোঃ োখোওেোত মোমন
63459 পোমতভো তু ম োযো
63460 ইযোত োোন
63461 ইরোভ উনিন
63462 এ. এভ. মভোস্তোনপজুয যভোন
63463 মভোোঃ ননেোমুর হুদো
63464 ীযোভন কুভোয ঢোরী

েন্ত যেোয
নমু যেোয
ইউসুপ োওরোদোয
ডোনরেো মফিভ
মভোোঃ আভ োদ মোমন
োম দো মফিভ
তন কুভোয ভন্ডর
প্রনতবো যোনী োরদোয
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মভোোোঃ মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ ভোবুফয যভোন
মভোিোোঃ সুনপেো মফিভ
মভোোঃ ওভোন িনন
মভোিোোঃ নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
নদরোদী ইেোনভন
ভপময উনিন খাঁন
আেনরভো মফিভ
মৃত আব্দুর মনেভ
মৃত আনম্বেো খোতুন
মভোোঃ আবুর েোমভ
মভোিোোঃ জুমফরী মফিভ
মখ আোঃ ব্বোয
ননলুপো আক্তোয
মভোোঃ নেোনভেো যদোয
মভোোোঃ হুযো মফিভ
মভোোঃ এ োতুল্লো
মৃত োমরো
মভোোঃ োনফবুয যভোন
োোনো যভোন
মভোোঃ আবুর খোমেয
ভোসুদো মফিভ
মভোোঃ মখোযমদ আরভ
পেজুন নোোয
মভোোম্মদ মোমন
মফিভ োভসুন্নোোয
মভোোঃ ভোম দুর ে
মভোিোোঃ রোেরো আযজুভোন মফিভ
মৃত মভোোম্মদ আব্দুর ভোন্নোন
পোমতভো মফিভ
মভোোঃ মভো োমম্মর ে
মভোিোোঃ োভসুননোোয
মভোোঃ মোযোফ খোন
আনফদো খোতুন
মভোোঃ ভনন আরী
মভোিোোঃ নযনো মফিভ
মৃত মভোোঃ ইোে আরী
নভম োোনোযো মফিভ
আোদুজ্জোভোন
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ মভোতোে আমভদ
আেনরভো মফিভ
মভোোঃ প লু নভেো
ভভতো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যউফ
তনভনো খোতুন
মভোোঃ োেোনযেো
নুরুন্নোোয (ডনর)
আবুর োনযি
আমনোেোযো মফিভ
আোঃ োনেভ মখ
োমদো খোতুন
আোঃ োরোভ পযো ী োননো মফিভ
গুরুদ ঢোরী
ন্ধ্যো যোনী
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20/12/1988
27/11/1992
10/02/1988
20/09/1991
01/01/1991
02/01/1990
05/08/1990
01/05/1989
08/08/1991
25/02/1987
10/03/1993
28/01/1993
03/01/1988
10/12/1991
07/11/1990
01/01/1988
20/11/1989
01/01/1990
25/05/1987
10/02/1988
30/10/1987
30/10/1987
14/04/1987
05/10/1988
25/07/1991
01/01/1989
26/06/1990
27/09/1988
03/03/1989
23/05/1987
30/12/1990
10/11/1987
30/11/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63465 সুভঙ্গূঁর কুভোয ভন্ডর
63466 শেদ ইনতেোে আেতোয
63467 মভোোঃ মোরোেভোন
63468 সুযোইেো োযবীন
63469 নীরো োযনভন
63470 মভোোঃ োনফ োনোত
63471 মভোোঃ ফোোলুর েনযভ
63472 ভনভনুর ে
63473 ননলুপো োযবীন
63474 োনদেো আেতোয
63475 মভোোঃ যনজু আমভদ
63476 মভোোঃ আনপ উনিন
63477 োন্তো যোনী
63478 োনো আক্তোয
63479 এ. এভ. ভোনদুর ইরোভ
63480 আমেো আক্তোয

দীন নোথ ভন্ডর
মযনুেো যোনী ভন্ডর
শেদ নুরুর হুদো
আপমযো ো আখতোয ফোনু
মভোোঃ আোঃ িবুয
িোমরো খোতুন
মখ ীদ আরী
যোন েো খোনভ
মভোোঃ আব্দু োভোদ
মভোোোঃ ভোোবুফো খোতুন
মভোোঃ ভোম আরভ
োনো মনো
মভোোঃ োরোর উু্িীন
মভোোোঃ আমভনো মফিভ
প লুর ে
ভরো আক্তোয
মভোোঃ আ োদ আরী যেোয
ভোসুদো খোনভ
স্বোভী মভোোঃ োভোর মোমন
এনভনর মফিভ
মভোোঃ ইউসুপ উনিন
মযোমভনো মফিভ
মভোোঃ যনপে উনিন
নূয োোন যনপে
যনন ত কুভোয
নফতো যোনী
মভোোঃ মিোরো নভেো
ম োফোেদো খোতুন
মভোোঃ আবুর েোমভ নেদোয
োনভভো সুরতোনো
আোঃ ভনতন মফোযী
যোনদো মফিভ

63481 তুলোয ভিোয
63482 মভোোঃ যোমর ইেফোর
63483 নোনপো তোনীভ খোন
63484 োতযনে ম োল
63485 নুযোত োোন
63486 অতনু ভন্ডর
63487 নুমোত োভো
63488 আভদ নো মু োনেফ
63489 োযওেোয োোন
63490 মভোোঃ ইেফোর মোোইন
63491 মভোোঃ মভোোযযপ হুোইন
63492 মভোোঃ মোমর যোনো
63493 ননোত সুরতোনো
63494 নফপ্লফ কুন্ডু
63495 মভোোঃ মভমদী োোন
63496 ন খোতুন
63497

েন্ত যেোয

15/02/1988
08/12/1991
25/10/1991
23/05/1990
02/02/1989
30/06/1990
15/10/1990
03/04/1990
11/02/1990
01/02/1993
03/12/1987
10/01/1990
05/08/1987
01/01/1989
04/11/1989
06/04/1988
10/10/1989

মভোোঃ মফরোমেত মোমন
মভোোোঃ যোনদো মফিভ
মভোোঃ নরেোেত আরী খোন
সুযোইেো নফরনে
নদমব্যন্দু ম োল
মযখো ম োল
মভোোঃ েোভোলুজ্জোভোন তোলুেদোয
আপমযো ো খোনভ
সুনীর কৃষ্ণ ভন্ডর
মপোরী যোনী ভন্ডর
মভোোঃ ন ল্লুয যভোন
পনযদো মফিভ
মভোোঃ আন জুয যভোন
মফিভ মযোমেেো
ভন বুর ে
ননলুপো ইেোনভন
মভোোঃ ভনউনিন
োমভরো খোতুন
মভোোঃ তোময উনিন
আযজুদো
মভোোঃ োনফবুয যভোন
যোনফেো খোতুন
মভোোঃ ইভনতেো নফশ্বো
পনযদো মফিভ
ভননন্দ্র নোথ কুন্ডু
নৄতুর যোনী কুন্ডু
মভোোঃ িমরভোন প্যোদো
মভোোোঃ যো বোনু মফিভ
মভোোঃ আন জুর ে
োনপ ো মফিভ
নদরী যেোয
িনফ যেোয
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01/01/1983
03/12/1990
08/10/1989
31/12/1990
22/11/1983
26/02/1993
30/12/1990
05/01/1987
01/07/1991
03/08/1988
28/11/1987
02/09/1989
03/12/1989
30/10/1987
01/12/1989
18/10/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63498 এ. মে. এভ. োনভউর আরভ
63499 মভোোঃ োনদুয যভোন
63500 এ. এভ. আব্দুল্লো আর নপমযো
63501 মভোোঃ ভোোমুদুর োোন
63502 নঝনুপোয ইেোিনভন
63503 মনরভ ময ো
63504 মোননেো সুরতোনো
63505 মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
63506 মভোোঃ ময োউর েনযভ
63507 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
63508 ভোসুদো আক্তোয
63509 মভোোঃ োভসুয আরভ
63510 মভোোঃ আব্দুর কুদ্দু
63511 ইভযোন মোমন
63512 মভোোম্মদ ওভয পোরুে
63513 উত্তভ কুভোয নফশ্বো
63514 মভোোোঃ মভোমরভো খোতুন
63515 মভোোঃ যোমদুর ইরোভ
63516 মভোোঃ আোনুর েনফয
63517 মভোোঃ মখ নেেোদ
63518 মভোোঃ ইেফোর মোমন
63519 মভোোঃ মভোোযপ মোমন যেোয
63520 যোনপ-আর-ইরোভ
63521 আবু ননিে
63522 মভোোঃ নূরুর ইরোভ
63523 মভোোঃ োভসুর আরভ
63524 মভোোঃ পোরুকুর ইরোভ
63525 অনফ ি চন্দ্র োরদোয
63526 নদররুফো মফিভ
63527 মভোোঃ নূরুর ইরোভ
63528 নফ ে চন্দ্র ভোজুভদোয
63529 মভোোঃ যোন ফ আর ভোমুন
63530 মভোোম্মদ নপউর ফয

মভোোঃ োপয আরী
মভোিোোঃ মনরনো আখতোয ফোনু
মভোোঃ আন জুয যভোন
মভোোোঃ জুমরখো মফিভ
মভোোঃ আননছুয যভোন
োনরভো মফিভ
মভোোঃ আোদুজ্জোভোন যদোয
সুনপেো মফিভ
শেদুর আরভ
সুনপেো আেতোয
আবুর োনভ
ভোমুদো মফিভ
আবু োঈদ মভোল্লো
নভম মযফো
মভোোঃ োো উনিন মখ
রূফোন
মভোোঃ ফনদেোয যভোন
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ ীদ মখ
মনরনো মফিভ
আফদুয যনদ
ম োনো আক্তোয
এ. এভ. আব্দুর ফোযী
পনযদো খোতুন
মভোোঃ আবু োপয
মভোিোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
এ. এভ. আতোউয যভোন
েোভরুন নোোয
মভোোম্মদ োনফবুয যভোন
োনভদো খোতুন
অতুর কুভোয নফশ্বো
োধনো নফশ্বো
মভোোঃ মভোোমিে মোোইন
মভোভতো মফিভ
মভোোঃ ভতমরফ ভন্ডর
চোেনো খোতুন
মভোোঃ ভনেোয যভোন
মভোিোোঃ আমরেো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর েোনদয
পোমতভো আক্তোয
মভোোঃ েোলু নভেো
ইনুপো মফিভ
মভোোঃ আবুর মোমন যেোয
মভোিোোঃ তনফেো খোতুন
এ.এভ আব্দু োরোভ
মভোিোোঃ নরভো খোতুন
নভ োনুয যভোন
ভেমিদো মফিভ
মভোোঃ আোঃ রনতপ
মভোিোোঃ আেনরভো খোতুন
মভোোঃ মভোেমরছুয যভোন
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ মযোস্তভ আরী
মভোিোোঃ যোমফেো মফিভ
েোরোচোন োরদোয
রক্ষী যোণী
ভনতেোয যভোন
মভোিমরভো মফিভ
মভোোঃ নযেো উনিন
নূয োোন
মন্তোল চন্দ্র ভোজুভদোয
মমোিভোেো মদফী
মভোোঃ মভোমভন নভেো
মযৌন আযো মফিভ
মভোোম্মদ োভছুর ে
োভছুন নোোয
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01/01/1989
01/01/1988
29/12/1992
15/06/1988
26/01/1987
18/10/1987
01/01/1988
25/12/1990
21/07/1988
08/06/1990
30/12/1989
09/07/1989
05/05/1988
01/01/1990
05/10/1987
20/05/1990
16/12/1988
20/09/1989
12/04/1989
01/02/1989
21/12/1988
05/12/1991
28/12/1990
08/09/1989
29/08/1989
12/01/1991
10/06/1988
02/01/1991
04/01/1989
27/10/1988
01/01/1989
20/11/1988
20/03/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63531 মভোোঃ আভোন উল্লো
63532 মভোোঃ ভোমুনুয যনদ
63533 মভোোম্মদ োোদোত মোমন
63534 মভোোঃ োনেউর োোন
63535 নপ্রেোংেো ফড়ুেো
63536

োন্নোতুর মপযমদৌ

63537 মভোিোোঃ েোনন পোমতভো
63538 মভোোঃ নোনদ মোমন
63539 ম োনোফ আরী
63540 মভোোঃ ভোসুদ যোনো
63541 মভোোম্মদ িোরোউিীন োমটোেোযী
63542 মভোোঃ োম দুর ে োনব্বয
63543 ফনন খোতুন
63544 নদদোয আরভ
63545 রু নোযোেন দো
63546 মভোোঃ ইেোনিন আরভ
63547 মভোিোোঃ োন্নোতুর মপযমদৌ
63548 মভোোঃ ভনউয যভোন
63549 আর োোন েনফয
63550 মভোোঃ নয উনিন
63551 মভোোঃ যীপ োোন
63552 ন ো ফড়ুেো
63553 ীযো চক্রফতী
63554 োফনযনো আক্তোয
63555 মভোোম্মদ ভঈনুর ইরোভ
63556 আব্দুল্লো আর ভোমুন
63557 মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
63558 মভোোঃ োম দুয যভোন
63559 মভোোঃ আবু োঈদ
63560 মভোোঃ ভোমুদ োোন
63561 মভোমিদো খোতুন
63562 নযনের ইরোভ
63563 মভোোঃ আযোপ মোমন

মভোোঃ োনেয মোমন
মভোোোঃ োভীভো আক্তোয
মভোোঃ ো োোন নভেো
মভোমিনো মফিভ
মভোোম্মদ আব্দুর ভনতন
পন রোতুন মনিো
মভোোঃ আব্দুর ে
নযনো
ননোয েোনন্ত ফড়ুেো
স্বপ্নো ফড়ুেো
মভোোঃ মভোোযপ মোমন
োরুর মফিভ
মভোোঃ আব্দুর েোমদয
নরন মফিভ
মভোোঃ আবুর মোমন
মনমযো মফিভ
আব্দুি িোভোদ
হুযো মফিভ
মভোোঃ ওভয আরী মে
নরুমন্নো
মভোোম্মদ ো োোন োমটোেোযী
মভোোম্মৎ নপমযো ো আক্তোয োমটোেোযী
মভোোঃ নুরুর ে
মভোোোঃ ভোনে ো মফিভ
আবুর েোমভ
োনরভো খোতুন
িোমফয আমভদ
শভেো মফিভ
টটিরোর দো
োন্তনো ফোরো দো
মভোোঃ আরোউিীন োনো
সুনপেো খোতুন
মভোোঃ নপমযো আরভ
মভোিোোঃ োন্নোতুর মপযমদৌ
মভোোঃ ভনতউয যভোন
মভোোোঃ ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ মনরভ মোোইন
োনভদো মফিভ
মভোোঃ নোননয উনিন
েভরো মফিভ
মভোোঃ মভো োপপয মোমন
মভোিোোঃ োঈদো মফিভ
ম যোনতষ্েভ ফড়ুেো
ফন্দনো ফড়ুেো
লনি চক্রফতী
ীভো চক্রফতী
ওেোনদুর ইরোভ
মনরনো মফিভ
মভোোম্মদ আব্দুয যনদ
মভোিোোঃ যোনু মফিভ
মভোোঃ আব্দুর রনতপ খোন
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ ইোয উনিন
মভোিোোঃ পনযদো খোতুন
মভোোঃ খনভয উনিন
মভোিোোঃ োম দো মফিভ
মভোোঃ যই উনিন
নেনো মফওেো
মভোোঃ মভমদুর ইরোভ
মভোিোোঃ মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ভন ফয যভোন
কুরছুভ মফিভ
ভেবুর মোমন
নউরী আক্তোয
মভোোঃ নওময মুন্সী
োনভদো খোতুন
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10/06/1987
04/08/1990
21/06/1987
01/01/1992
29/11/1990
22/08/1993
21/05/1992
31/12/1987
10/12/1991
15/07/1988
15/10/1990
15/02/1991
10/01/1987
01/06/1990
25/01/1987
02/01/1990
28/07/1990
10/01/1992
10/02/1990
12/10/1990
10/12/1989
01/12/1992
17/03/1990
01/12/1988
01/01/1989
01/01/1989
15/05/1987
13/05/1987
02/06/1987
15/07/1988
28/02/1989
19/09/1987
27/12/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63564 মভোোঃ নযনের ইরোভ

মৃত. আব্দু োত্তোয
মভমরুন মনিো
63565 মভোোঃ আমনোেোয মোমন
মভোোঃ োব্বোে আরী
োোনোযো খোতুন
63566 মভোোঃ িোমনোেোয মোমন
মভোোঃ লুৎপয যভোন
মভোিোোঃ নদো মফিভ
63567 এ,মে,এভ ফদরুজ্জোভোন মতু
মভোোঃ আিোদুজ্জোভোন
োরভো খোনভ
63568 নোবীরো মচৌদৄযী
োন্নু মচৌদৄযী
নভযন মচৌদৄযী
63569 মভোোঃ নভনোজুর ইরোভ খোন
মভোোঃ ভনভনুর ইরোভ খোন
োোনোযো ইেোনভন
63570 মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
নুয মভোোম্মদ
মভোিোোঃ মপোরী মফিভ
63571 োখোওেোত মোমন
ভোওোঃ নুয মভোোম্মদ
ভোবুফো মফিভ
63572 মভোোঃ নরুর ইরোভ
মভোোঃ নপকুর ইরোভ
অজুপো মফিভ
63573 যোন ফ চন্দ্র যেোয
অনখর চন্দ্র যেোয
নখো যোনী যেোয
63574 তোননভ োোন তৃলো
মভোোঃ আবুর েোরোভ
োরভো োযবীন
63575 মভৌসুভী ম োল
মৃত. ভনরন েোনন্ত ম োল
শুভ্রো ম োল
63576 আযপোন আরী
োভত আরী
আমনোেোযো
63577 মভোোঃ োনফবুয যভোন
মভোোঃ োনদুয যভোন
যোনুেোযো খোতুন
63578 মভোোঃ ভোম দুর ইরোভ
মভোোঃ আননছুয যভোন
ভোম দো খোতুন
63579 িো ী সুরতোন ভোমুদ
িো ী লুৎপয যভোন
ভমনোেোযো মফিভ
63580 োনন দো আপনযন
মভোোঃ ো আরভ
পোমতভো মফিভ
63581 োমফ োদো ইেোকুফ খোন
আব্দুর োনপ খোন
ইেোনভন মফিভ
63582 োভন্ত চন্দ্র োর
 র েোনন্ত োর
নফো যোনী োর
63583 ভোবুফ োিোন
মভোোঃ মযোন যেোয
মনো আক্তোয
63584 পেোর আমম্মদ
োোদৎ মোমন
োোনোযো মফিভ
63585 ভোসুদ োযমব
ভনপজুয যভোন
নুরুন নোোয
63586 মভোম্মদ আযোনের ে নওমপর মভোোম্মদ প লুর ে
মভোিোোঃ লুৎনে মনিো
63587 তনে কুভোয োো
মৃত.ননভির কুভোয োো
নভযো যোনী োো
ূঁ ো
63588 মভোোঃ মভোখমরছুয যভোন ভঞো
জুনোফ আরী ভঞ
যোন েো আক্তোয
63589 মভোিোোঃ েোনন পোমতভো সুইটি
এ,মে,এভ োইঢুর ইরোভ খোন
েোভরুন নোোয
63590 োযনভন আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর ফোনযে
পোমতভো মফিভ
63591 মভোোঃ ওভয পোরুে
মভোোঃ েনোর আমফদীন নেদোয
মোমনেোযো মফিভ
63592 পোমতভো নূয
মিোরোভ পোরুে
ভভতো মফিভ
63593 আযোদুজ্জোভোন
ইব্রোীভ
মযমফেো মফিভ
63594 মভোোঃ আেনুর ে
মভোোঃ নপয উিীন
মভোিোোঃ মযোমেেো নফনফ
63595 মভোোঃ মোমর নভেো
মভোোঃ প লুর ে
নের খোতুন
63596 মভোোঃ ইভরুর োোন
মভোোঃ আব্দুর োনরভ
লুৎনেন মনিো
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01/12/1988
05/09/1990
12/09/1987
08/01/1988
07/05/1988
30/10/1990
10/11/1988
02/01/1987
16/08/1989
06/01/1988
01/01/1993
30/11/1989
22/08/1989
07/07/1991
03/08/1989
02/12/1987
01/02/1991
31/03/1987
12/10/1989
31/12/1987
30/12/1987
01/01/1988
01/01/1988
10/12/1987
20/01/1987
07/12/1989
04/05/1991
01/01/1988
01/12/1988
30/12/1989
18/08/1988
30/12/1987
01/01/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63597 আনপ খোন

মভোোঃ মোমন খোন
োোনোযো আযজু
63598 মভোোঃ োভীভ আরী
মভোোঃ োনভদুর ইরোভ
মভোিোোঃ খোনদ ো খোতুন
63599 োইনেজ্জোভোন
মভোোঃ োভছুজ্জোভোন
মযমনো মফিভ
63600 মভোোঃ বুয তোলুেদোয
মভোোঃ আব্দু োভোদ টি মে
মভোিোোঃ আন জুন মনিো
63601 মভোোঃ আনযনেয যভোন
মভোোঃ পোরুে োওরোদোয
নুয োোন মফিভ
63602 নফরো কুভোয দো
নফেো চন্দ্র দো
চোমভরী যোনী দো
63603 মভোোঃ আবুর খোমেয মভোমর উনিন মভোোঃ নুরুন্নফী
মভোিোোঃ মদৌরতন নোোয
63604 এখরোি নভেো
আব্দুর ভনতন
আনম্বেো আক্তোয
63605 নুয মভোোম্মদ
মভোোম্মদ এ োোয
আনিেো খোতুন
63606 মভোোম্মদ ইভযোন মোমন
মভোোম্মদ ইভোইর মোমন
যওন আযো
63607 মভোোঃ আইয়ুবুয যভোন
মভোোঃ ইিভোইর
মভোিোোঃ োমদো মফিভ
63608 মভোোম্মদ ইোে মচৌদৄযী
মভোোঃ আবুর েোমভ মচৌদৄযী
মভোমিদো মফিভ
63609 মভোোঃ মভমদী োোন
আবু োপয মভোোঃ মভোমর উিীন
তোলুেদোয
নফরনেআরী
মফিভ
63610 আব্দুর মভোমভন
ইব্রোনভ
োমপ ো মফিভ
63611 আোদ মোমন মভোল্লো
মভোোঃ আেভর মোমন
তো নোোয মফিভ
63612 মভোোঃ খোমরদ োযমব
মভোোঃ নভ উনিন
নভম খোনদ ো মফিভ
63613 মভোোঃ োেোনযেো
মভোোঃ োনফবুয যভোন
ম োফোেদো মফিভ
63614 মভোোঃ ভোোনেজুয যভোন
এ.টি.এভ পনযদ উনিন
শতেযফো মফিভ
63615 মভোোঃ ওেত আরী
মভোোঃ জুরনপেোয আরী
মভোিোোঃ েোভরুন নোোয
63616 আনিেো খোতুন
মভোোঃ আযোপ আরী
নুরুন নোোয
63617 মভোোঃ অননে মোমন
মভোোঃ আতোউয যভোন
ভোনফেো মফিভ
63618 মভোোঃ আনতকুর আরভ
মভোোঃ আব্দুর ব্বোয খোন
মভোোোঃ পনযদো মফিভ
63619 মপযমদৌ আমভদ োিয
মভোোঃ আব্দু োভোদ
তোিনযনোযো
63620 মভোোঃ মোমর যোনো
আবু তোময যদোয
খোেরুন নোোয
63621 মভোোঃ এনোমেত মোোইন
আব্দুর রনতপ ভনল্লে
নফরনে খোনভ
63622 পেজুল্লো মুন্সী
মভোোঃ ীদুল্লো মুন্সী
োীদো মফিভ
63623
েনফ আমভদ
মভোোঃ মভোস্তোে
মযোনো
63624 মভোোঃ যোনেবুর োোন খোন যনন
মভোোঃ আভ োদ মোমন খোন
মখ নযেতো মফিভ
63625 সু ন ভোমুদ
মভোোযপ মভোল্লো
শেদো ভোমুদো
63626 মভোোঃ ইউনু
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
মযোমেেো
63627 শ্রীভেী ফড়ুেো মভৌ
মুনোর েোনন্ত ফড়ুেো
ননরীভো ফড়ুেো
63628 সুরতোনো মফিভ
মভোোঃ আব্দুি িোভোদ ভন্ডর
মভোিোোঃ ফোনু মফিভ
63629 ফনভ মুস্তোযী
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
স্বপ্নোেোযো মফিভ
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01/03/1991
07/08/1987
12/12/1988
15/08/1990
24/04/1988
02/06/1988
02/02/1989
02/05/1990
20/10/1989
05/10/1991
01/01/1989
10/12/1987
15/03/1989
05/01/1989
05/12/1988
18/08/1987
1/1/0001
01/01/1992
15/10/1989
24/02/1988
07/01/1989
01/01/1988
07/08/1990
01/08/1990
15/08/1989
01/01/1990
09/05/1989
24/01/1993
23/10/1989
15/11/1988
29/10/1992
11/10/1989
10/08/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63630 রো মচৌদৄযী
63631 এন.এন.এভ ইভয পোরুে
63632 সুযনঞ্জত চন্দ্র মিোয
63633 আমনোেোরুর আ ীভ
63634 অনবন ত ম োল
63635 মভোোঃ আফদুয যভোন
63636 মভোোঃ আর আনভন
63637 মভোোঃ ো োোন মোোইন
63638 োনফবুয যভোন
63639 মভোোঃ োনযেোয মচৌদৄযী
63640 সুযোইেো ইেোিনভন
63641 মভোোঃ ইভোইর
63642 মভোিোোঃ েোভরুন্নোোয েননেো
63643 শুবন ত রুি
63644 এেোকুফ মোমন
63645 মভোোঃ এনোমেত েনফয
63646 োোন আমম্মদ জুভন
63647 সুন ত ভন্ডর
63648 োনন দো সুরতোনো
63649 মুোম্মদ ইেোনিন
63650 মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন
63651 জুমের মচৌদৄযী
63652 নদংেয ধয
63653 অনু ফড়ুেো
63654 োভীভো আমযনপন
63655 নযো োভ মুনীযো নফনমত ইউসুপ
63656 মভোোোঃ োনফনো ইেোনভন রুভো
63657 জুূঁই মদ
63658 নযমতোল ভজুভদোয
63659 মভোোঃ আব্দুর মভোত্তোমরফ
63660 মভোিোোঃ তোনভনো আক্তোয
63661 মৌনভি কুভোয যোে
63662 যনফউর োোন

ফোবুর মচৌদৄযী
মযখো মচৌদৄযী
মৃত. োযওেোয মোমন
মভোিোোঃ নুয োোন মফওেো
নফেো চন্দ্র মিোয
মৃত সুনপ্রেো যোনী মিোয
মভোোঃ আব্দুর মভোমভন
আমনোেোযো মভোমভন
নদরী ম োল
সুেরো ম োল
মভোোঃ িনভ উনিন
োভসুন্নোোয
মভোোঃ োমদে নভেো
আভো মফিভ
মভোফোযে আরী
সুরতোনো যোন েো
োেোমেত মোমন
নিনন মফিভ
মভোোঃ ো োোন মচৌদৄযী
নুয তোমযো মফিভ
োোফ উনিন
ওেত আযো ইেোিনভন
শেদ আোম্মদ
খোনদ ো
েো ী মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
মভোিোোঃ নয োোন আ োদ
েরুন রুি
নফন্দু যোনী রুি
মভোোঃ নভ উনিন
োোনো মফিভ
মভোোঃ আব্দু িোত্তোয
োমেদো মফিভ
আম্মদ মোফোন ফোদো
যওন আযো মফিভ
সুবোল ভন্ডর
োন ভন্ডর
মভোোঃ আ োদ মোমন
পোখনযেো খোনভ
মুোম্মদ োোঙ্গীয আরভ
মভোোম্মৎ োোনোযো মফিভ
মভোোঃ কুতুফউিীন
মখোমদ ো মফিভ
অধীয মচৌদৄযী
যীনো মচৌদৄযী
নদরী ধয
নভযো ধয
অননর ফড়ুেো
েভরী ফড়ুেো
মভোোঃ োনফবুয যভোন
আেনরভো খোতুন
আ,,ভ ইউসুপ ভঞো
শেদো োনপেো মফিভ
এ,নফ,এভ েোভোর
আরভতো মফিভ
নযভর েোনন্ত মদ
ইরো মদ
নফভর ভজুভদোয
নৄষ্প যোনী ভজুভদোয
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
মভোিোোঃ মভোননো খোতুন
মভোোঃ ননেোভত উল্লো
মভোিোোঃ ফোমনযো খোতুন
সুকৃনত যঞ্জন যোে
েনফতো যোনী যোে
যোজু নভেো
েদফোনু মফিভ
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29/10/1990
31/12/1988
15/05/1987
15/05/1989
27/12/1987
21/10/1988
15/11/1988
07/02/1992
10/10/1988
20/01/1989
20/10/1989
01/01/1989
18/11/1987
31/12/1989
19/11/1989
28/11/1989
11/09/1990
10/11/1986
14/04/1991
31/01/1991
13/11/1990
18/03/1990
01/01/1990
23/09/1988
10/01/1988
17/11/1987
22/09/1988
17/03/1990
05/01/1984
11/02/1991
05/11/1988
10/10/1987
12/10/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63663 মভোোঃ ইব্রোনভ মভোল্লো
63664 মভোোঃ আন জুর ইরোভ
63665 মভোোঃ আর আনভন
63666 ভোননে নফশ্বো
63667 মভোোঃ োেীদুর ে
63668 োোন ভোমুদ
63669 অভর কুভোয োরদোয
63670 ন ননেো ইরোভ
63671 ননলুপো আক্তোয
63672 মভোোঃ ভোসুভ মভোল্লো
63673 তোনন নো ইেোনভন
63674 মভোোঃ যনফউর ইরোভ মখ
63675 নো মুর মৃধো
63676 এনোমুর ে
63677 মভোোঃ োীন ইেফোর
63678 নো নীন েনযভ
63679 োভছুনমনিো তোননেো
63680 ভনজুরুর েনযভ
63681 ঞ্জে কুভোয মবৌনভে
63682 মভোোঃ নভযো
63683 যোি সুরতোনো
63684 মভোোঃ আনযপ মোমন
63685 ধনঞ্জে নফশ্বো
63686 মভোোঃ নযপোত আমভদ
63687 মভোোঃ ভোসুদ েোেোয
63688 মভোোঃ ইভযোন মোমন
63689 মভোোঃ পনযদুর ইরোভ
63690 োমফকুন নোোয
63691 োন্ত কুভোয
63692 মভোোঃ োইদুর ইরোভ সুভন
63693 মভোোঃ নভস্টোয আরী
63694 মভোোঃ মভোস্তপো েোভোর
63695 যোোত খোন

মভোোঃ ফযেত মভোল্লো
আনেো মফিভ
মভোোঃ আবুর খোমেয
োোনোযো মফিভ
আম্মদ আরী
মভোিোোঃ আমভনো মফিভ
নেফনযেো নফশ্বো
িোরভো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
সুনপেো মফিভ
ভোমরে মখ
োোনোযো খোতুন
অননর কুভোয োরদোয
িীতো যোনী োরদোয
মভোোঃ ননভজুর ইরোভ খোন
মভোমরভো ইরোভ
মভোোঃ আব্দুর মভোতোমরফ
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ইেফোর মোমন
মফনফ আক্তোয
আব্দুর আউেোর
নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ ভনতেোয যভোন
রোইরী মফিভ
ওোফ মৃধো
ম নভন
মভোোঃ খুনিদ উনিন
আনম্বেো খোতুন
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
োনো মফিভ
নো মুর েনযভ
েোনন পোমতভো
মভোোঃ নিেো উনিন
নরপোতুন মনিো
মভোফোযে আরী
মফিভ মযোমেেো
ভনত রোর মবৌনভে
তুরী যোনী মবৌনভে
মভোোঃ ভোসুভ নফল্লো
মভোোোঃ নভনোযো নফল্লো
নরুর ইরোভ
নযনো আক্তোয
মভোোঃ আ োয আরী োওরোদোয
মভোোোঃ োভসুন্নোোয
সুবোল চন্দ্র নফশ্বো
োরুর নফশ্বো
মভোোঃ আব্দুর রনতপ
মযোনো োযবীন
এ.এভ. আিয আরী
আভো উর হুনো
মভোোঃ ইভোভ যব্বোনী
মভোিোোঃ পন রো খোতুন
নুরুর ইরোভ
নপরু ো মফিভ
এ. মে.এভ. ইউনুি আরী
োোনোযো োযবীন
সুমফোধ চন্দ্র
মযনুেো ফোরো
মভোোঃ রুহুর আনভন োং
সুরতোনো মফিভ
মভোোঃ আব্দু োভোদ
মভোোোঃ ভন নি ো নফনফ
মভোোঃ আরী মোমন
োনেেো সুরতোনো
মভোোঃ আপতোফ উু্দদীন খোন
যোন েো খোতুন
Page 415 of 467

15/11/1991
10/02/1990
15/10/1990
05/03/1990
15/01/1987
10/04/1987
02/08/1987
05/04/1990
12/11/1989
01/07/1990
30/11/1988
08/12/1988
03/06/1989
03/07/1989
01/03/1991
20/12/1991
08/08/1987
03/03/1990
10/12/1988
01/01/1989
14/06/1991
01/12/1990
02/01/1988
10/09/1991
01/01/1990
25/10/1990
19/05/1988
13/10/1992
25/08/1990
05/02/1988
22/05/1987
01/03/1991
01/01/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63696 োনেো নফশ্বো
63697 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন প্রোন্ত
63698 মভোোঃ আননসুজ্জোভোন
63699 মভোোঃ মিোরোভ মযোেোয
63700 মভমদী ইভোভ টিনৄ
63701 মভোোঃ আফদুয যনভ
63702 মভোোঃ ভনজুরুর ইরোভ
63703 মভোোঃ ভোবুয যভোন
63704 মভোোঃ আপ োর মোমন
63705 েোভরুজ্জোভোন
63706 মভোোঃ ভোবুবুয যভোন
63707 োখোওেোত মোমন
63708 খন্দেোয আযোদুর ফোযী
63709 মভোোঃ তোনবীয মোমন
63710 মুোম্মদ মভমদী োনের ভুইেো
63711 মভোোঃ আননসুয যভোন
63712 মভোোঃ পখরুর ইরোভ
63713 মভোোঃ েোভরুর োোন
63714 মভোোঃ পযভোন আরী
63715 আমেো আেতোয মতু
63716 মভোোঃ োভসুজ্জোভোন
63717 মভোোঃ মখ পনযদ
63718 মভোোঃ আবু সুনপেোন
63719 োনোমনো
63720 নোনপো নোন ভ মোবো
63721 ম নন্তো নযো
63722 মভোোঃ োনন নভেো
63723 যোমফেো সুরতোনো
63724 মভোোঃ সু ন আরভ
63725 োভীভো আখতোয
63726 আব্দুল্লো আর যীপ
63727 মভোোঃ োনদুর ইরোভ
63728 মভোোঃ নযেোজুর ইরোভ

ভদৄসূদন নফশ্বো
যোধো যোনী নফশ্ব
মভোোঃ আব্দুর নরর নভঞো
ভোম দো খোতুন
েনোর আমদফীন
োমেযো মফিভ
মভোোঃ তনফফয যভোন
োভসুন নোোয
মভোোঃ ইউসুপ
মিোমরনুয মফিভ
মভোোঃ আফদুর ভোন্নোন
নভরো খোতুন
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
ভমনোেোযো মফিভ
মৃত ওিভোন আরী
ভোনে ো মফিভ
মৃত মভোোঃ আব্দুর নরর
মপোরী মফিভ
মিোযোফ ভোতুফফয
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ যভোন
আেতোযী মফিভ
য ফ আরী
আমেো মফিভ
খন্দেোয আব্দুর োই
শেদো মোমন আযো
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
নো ভো আমনোেোয
ন এভ পোরুে ভইেো
মফিভ নূরুন নোোয
মভোোঃ ফোদো আরভ
তোমফরুন মনো
েো ী আোম্মদ আরী
মভোোোঃ নূরুন্নোোয মফিভ
আবু ফক্কয
আম দো খোতুন
মভোোঃ ওভয আরী
মভোিোোঃ ভনযওভ মফিভ
মভোোঃ মখোযমদ আরভ
আনম্বেো আরভ
মভোোঃ মুযনিদুজ্জোভোন
মভোোোঃ সুনপেো মফিভ
ো োোন
পনযদো মফিভ
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
নো ভো আক্তোয
আবুর োমভ
পনযদো
মখ নোন ভ উনিন
যওন-আযো-নোন ভ
মমোমের িোঠিেো (মৃত)
যোী োরদোয
আব্দুর েনযভ নভেো
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আবু তোময োমটোেোযী
সুনপেো মফিভ
আব্দু শুকুয
ননল্প মফিভ
মখ ভোসুভ
োমখযো মফিভ মনো
মভোোঃ ফোোউিীন
নদর আপমযো
মভোোঃ োোঙ্গীয মোমন
মভোিোোঃ যোন েো খোতুন
মভোোঃ আোঃ রনতপ নযপ
মভোোোঃ যোমফেো মফিভ
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12/09/1988
18/01/1987
12/04/1988
30/10/1988
05/07/1990
15/01/1990
17/01/1990
16/10/1989
10/12/1987
08/08/1987
07/09/1991
01/10/1988
12/12/1992
01/01/1991
13/05/1989
29/10/1991
08/07/1990
30/11/1987
16/11/1987
01/10/1987
05/01/1987
05/05/1990
10/02/1989
25/07/1989
07/05/1989
02/12/1990
21/09/1988
04/07/1984
31/12/1987
25/01/1987
01/05/1990
26/12/1989
01/03/1986

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63729 মভোোঃ নযনের ইরোভ
63730 মভোোঃ নুযআরী নফশ্বো
63731 পোযোনো আক্তোয নযনো
63732 নুয পোমতভোতুন োন্নোত
63733 মভোোঃ আব্দুর মভোনভন
63734 মভোোঃ আোঃ ফোমতন
63735 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
63736 মভোোঃ আনযনের ে যেোয
63737

েনোফ মফিভ

63738 শেদ মনোভোনুয যনদ
63739 আযোনের আমে
63740 মভোোঃ আবু সুনপেোন খোন
63741 পনযদুর ইরোভ মখ
63742 েোনপেো নুযোত ইরোভ
63743 মভোিোোঃ নভনন্ন হুদো
63744 মভোোঃ নযেো ভোমুদ
63745 মভোোঃ পযোদ মোমন সুভন
63746 মভোোঃ ইব্রোীভ খনরর
63747 স্বপ্নো খোতুন
63748 োভীভো নোযীন
63749 োনব্বয আভোদ
63750 মভোোঃ নয উনিন
63751  ীবুয যভোন
63752 ভোমুন নফশ্বো
63753 মভোোম্মদ এভদোদ মোমন ভোমুন
63754 শতেফো ইরোভ নপ্রেোংেো
63755 োেনরেোন আমভদ
63756 মভোোম্মদ আবুর েোমভ
63757 মভোোঃ ইউসুপ আরী
63758 মভোোঃ মুনছুয আরী
63759 মভোোঃ োেোনযেো মোোঃ
63760 মভোোঃ োনবুয যভোন
63761 মভোোঃ হুভোয়ুন েনফয

মভোোঃ আমনোেোয মোমন
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আনতেোয যভোন
রু োন মফিভ
মভোোঃ েোভরুর মোমন
আমেো আক্তোয
নুরুর ইরোভ
আেতোযো ফোনু
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
মভোিোোঃ সুনপেো মফিভ
মভোোঃ মোযোফ উনিন
োনো মনো
মভোোঃ নুয ইরোভ
মভোিোোঃ ভমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ প লুর ে যেোয
মভোিোোঃ োভছুন্নোোয মফিভ
মভোোঃ আফদু োরোভ
নুরুন্নোয মফিভ
শেদ োনফবুয যভোন
মভোোোঃ সুনপেো মফিভ
মভোোঃ খনরলুয যভোন
আনি ো আক্তোয
মভোোঃ মভোেমদ আরী খোন
োমেদো খোনভ
আেফয আরী মখ
োনেনো নভ োি
যদোয মভোোঃ নুরুর ইরোভ
মযোমেেো ইরোভ
মভোোঃ রুহুর আনভন
মভোিোোঃ ভোমুদো মফিভ
মভোোঃ পযোদ মভোল্যো
মুনন রো মফিভ
মভোোঃ ভোসুদ খোন
পনযদো ইেোিনভন
আননছুর ে
োনদো মফিভ
মতোতো নভেো
বুরবুনর খোতুন
মভোোঃ নোন য মোমন
ভভতো মফিভ
ীভ উনিন
োরভো
এ. এভ. োমনোেোয মোমন
োেযো আক্তোয
নভ োনুয যভোন
মযোমেেো
আব্দুর খোমরে
সুযোইেো মফিভ
আব্দুর খোমরে
নো ভো মফিভ
মৃত নুরুর ইরোভ
লুৎপো ইরোভ
নপ আমভদ পোেোর
নো ভো আক্তোয খোন
মভোোম্মদ নূয মোমন
মভোিোোঃ নূয োোন
মভোোঃ আোঃ েনযভ
মভোোোঃ োমদো নফনফ
আপ োর মোমন
নূয োোন
মভোোঃ োোদৎ মোমন
োনরভো মফিভ
মভোোঃ মদমরোেোয মোোঃ প্রোং
মভোিোোঃ মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ভনপ উনিন
মভোোোঃ পোমতভো মফিভ
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10/12/1989
02/01/1989
28/10/1988
06/11/1991
15/03/1987
01/01/1991

28/11/1990
14/01/1990
11/03/1987
20/12/1985
31/08/1988
25/10/1993
31/08/1988
19/02/1989
06/11/1988
01/01/1992
03/10/1993
01/06/1989
15/06/1988
02/12/1989
09/12/1987
30/12/1991
15/02/1988
16/05/1991
12/01/1990
22/12/1988
01/07/1987
28/12/1988
09/02/1988
03/06/1990
25/07/1990
25/07/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63762 মভোোঃ োনভদুর ইরোভ
63763 োোন যো ীফ মোোইনী
63764 মভোোঃ মভমদী োোন
63765 মভোোঃ আবুসুনপেোন
63766 অটর েয
63767 মভোোঃ োইনেয যভোন
63768 োঈদ মভোোম্মদ ম োফোমেয
63769 নেন কুভোয োো
63770 সুব্রত যেোয
63771 ইেোনভন আক্তোয
63772 যোমর যোনো
63773 আোদুজ্জোভোন
63774 মভোস্তপো োওন মভযো
63775 অনুমতোল চন্দ্র দো
63776 মযোভোনো আক্তোয
63777 সু োমেত আরী
63778 েোউোয আরভ
63779 মভোোঃ ঈভোভ মোমন
63780 মভোোঃ নো মুর হুদো
63781 মভোোঃ মোমর যোনো
63782 সু ন কুভোয ভন্ডর
63783 মভোোঃ ভোবুবুয যভোন
63784 ইউনু যভোন
63785 মভোোঃ মভমদী োমভ
63786 মভোোম্মদ যনপকুর োোন
63787 মভোোঃ মভোস্তপো েোভোর
63788 মভোোঃ খনরলুয যভোন
63789 অনভত মদফনোথ
63790 মভোোঃ আেফয মোমন
63791 মভোোঃ যনেবুর োোন
63792 মভোোঃ ফজু আরী
63793 মভোোঃ েনফরুর ইরোভ
63794 মভোোঃ আরভিীয মোমন

মভোোঃ োমচন আরী
আনম্বেো খোতুন
আব্দুয যফ মোোইনী
আেো আক্তোয
মভোোঃ আব্দু িোভোদ
মভোিোোঃ ভোনে ো মফিভ
মৃত আব্দু োত্তোয
মভোোোঃ মেোননুয মফিভ
মেফর েয
ম যোৎস্দো েয
মভোোঃ মতো োমম্মর ে
োোনোযো মফিভ
মভোিোোঃ আবু োননপ
মভোিোোঃ মেোননুয মফিভ
অজুিন কুভোয োো
টিয যোনী োো
প্রমদোল যেোয
ভীযো যেোয
মভোোঃ মভোমরভ আরী
মভোিোোঃ ভোসুযো খোতুন
মতোপোমের আমভদ
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ মভোমেত মোমন
োমরো মফিভ
মভোস্তপো ভোবুবুর ে
মভমযো খোতুন
অমূল্য চন্দ্র দো
নযনো যোনী দো
মভোোঃ রুহুর আনভন
মভোিোোঃ নূয আক্তোয ফোনু
আব্দুর ওোফ
িনেযোন খোতুন
নদুয যভোন
তোনরভো মফিভ
মভোোঃ ো োোন
োভছুন নোোয
মভোোঃ োভছুর হুদো
মপোরী খোতুন
মভোোঃ আতোউয যভোন মখ
মভোিোোঃ জুমরখো খোতুন
অড়দ্বত চন্দ্র ভন্ডর
েোনন্ত যোণী ভন্ডর
মভোোঃ মভোোমযপ মোমন
োনরভো মফিভ
নযেো উনিন
পনযদো মফিভ
মভোোঃ আবুর োমভ যেোয
মোনো নফরনে
মভোোম্মদ নুরুর ইরোভ
খোমরদো খোনভ
মেোযফোন আরী
ভভতো
মভোোঃ েনোর আমফদীন
মদমরোেোযো খোতুন
ননকুঞ্জ নফোযী মদফনোথ
সূনচিো যোনী মদফনোথ
মৃত আব্দুর ফোমতন
আপতোযো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোমভ
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ োপয আরী মভোল্যো
নেরভনত মফিভ
মভোোঃ ওভোন িনণ
মভোিোোঃ েমভরো খোতুন
মভোোঃ োরুনোয যনদ
মভোিোোঃ োিনো খোতুন
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18/10/1988
31/12/1990
26/12/1989
01/11/1989
01/01/1991
01/11/1992
05/01/1990
01/02/1987
17/11/1993
20/08/1988
05/07/1993
01/12/1992
10/07/1988
02/08/1990
01/10/1987
10/08/1992
07/12/1990
01/01/1989
01/03/1989
01/02/1988
24/11/1990
28/03/1991
06/11/1992
01/05/1989
08/04/1988
02/01/1989
10/06/1989
11/12/1991
01/04/1988
01/12/1989
22/07/1989
10/01/1988
24/02/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63795 মভোোঃ েোভরুর ইরোভ
63796 ভোিনেয যভোন
63797 যো নেদোয
63798 মভোোঃ োনফবুল্লো
63799 মভৌসুভী আেতোয
63800 তোনপেো ে
63801 োনদেো আপনযন
63802 মভোোঃ আনকুয যভোন
63803 যভো সুরতোনো স্মৃনত
63804 মভোোঃ দোদন নভেো
63805 সুভোইেো যভোন
63806 মভোোম্মদ খোেরুর োোন
63807 মভোোঃ োজ্জোদ মোমন
63808 মভোোম্মদ আর-আনভন
63809 মভোোঃ আরী মনওেো
63810 ভনপজুয যভোন
63811 োইনেন্নোোয োনন্ত
63812 আব্দু োরোভ
63813 মভোোঃ ন ন্নোত মোমন
63814 মভোোঃ মভোস্তপো েোভোর
63815 নরভো খোনভ
63816 মভোোঃ আর আনভন প্রধোন
63817 তোনন নো নূয
63818 নীরোো আমভদ
63819 মভোোঃ মভমদী োোন ন ফ
63820 নযন চন্দ্র ফননে
63821 নদররুফো আপনযন
63822 মভোোঃ োনফয মোমন
63823 মভোোঃ নোইমুর ইরোভ
63824 নফভনত ভলণ ব্রতী যোে
63825 মভোোঃ ইভযোন মনওেো
63826 মভোোঃ স্বন ভোমুদ
63827 নযপো োনন দো নরভো

মভোোঃ নদুর ইরোভ
মভোিোোঃ তনভ ো মফিভ
আনভরুর ইরোভ
মফিভ খোতুন
মভোোঃ ভনু নেদোয
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
োনভদো খোতুন
মভোোঃ মভো োমম্মর ে
মভোিোোঃ নউরী মফিভ
মৃত এ.মে. এভ. মভো োোরুর ে
নোনদ সুরতোনো
মভোোঃ আব্দু োভোদ
মযমফেো সুরতোনো
মভোোঃ নোনয উনিন
োোনো োযবীন
ভযহুভ আব্দুয যীদ খোন
রুননেো মফিভ
আোঃ যভোন ভোদফয
নযনো
মভোোঃ আফদুয যভোন
আমরেো োযবীন
মভোোম্মদ যনভ
খুযনদ নোোয
মৃত মভোোঃ মভোোযপ মোমন
মৃত োননো মফিভ
মভোোম্মদ আব্দুর ফোমতন
নভম োভসুন্নোোয মফিভ
মভোোঃ ে মনওেো
মযোেোনো মনওেো
োমর আমভদ
নুয নোোয
আফদুর রনতপ
পোমতভো খোেরুন
মভোোঃ োরোর উিীন
োন্নোতুন মনিো
মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
মভোিোোঃ োভসুন্নোোয
মখ মভোতোমরফ মোমন
ভনঞ্জযো মফিভ
মখোযমদ খোন
মযমনো খোনভ
মভোোঃ নযো উনিন
োনদো মফিভ
আপোয উনিন
মৃত পনযদো আখতোয
রুেন উিীন আমভদ
োনদো মফিভ
ভোস্টোয নপকুর আরভ
োোনোযো োযনবন
ননমন্দ্র চন্দ্র ফননে
েোভনো যোনী ফননে
মভোোঃ োেদুর ইরোভ
যীনো মফিভ
মভোোঃ শুকুয আরী
আমনোেোযো মফিভ
এ এভ মফরোমেত মোমন
যোমফেো ফযী
শমরন্দ্র নোথ যোে
েল্পনো যোনী যোে
মভোোঃ ইব্রোনভ নেদোয
োম যো মফিভ
মৃত আব্দুল্লো আর ভোমুদ
সুনপেো মফওেো
আব্দুর ওেোদুদ নভেো
মযমনো োযবীন
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30/12/1987
05/01/1990
20/01/1988
01/03/1989
30/11/1990
26/10/1992
14/11/1991
31/12/1989
01/01/1990
01/06/1990
05/12/1987
24/10/1980
02/01/1986
08/10/1986
10/10/1991
02/02/1987
10/08/1989
05/06/1992
08/09/1990
02/01/1989
22/03/1988
11/09/1987
22/08/1991
30/10/1990
05/02/1989
30/12/1988
26/01/1991
01/01/1988
01/01/1990
28/12/1992
01/01/1990
02/11/1987
03/11/1995

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63828 পোয োনো নো নীন

মখ আবুর প র
ভন নি ো মফিভ
63829 তরুন ফসু
নভনয ফসু
নভযো ফসু
63830 প্রমনন ৎ কুভোয দো
নফশ্বন ৎ দো
নভনো দো
63831 অণ িফ অনধেোযী
সুকুভোয অনধেোযী
ফোন্তী যোনী অনধেোযী
63832 সুমদফ ম োল
েনে চন্দ্র ম োল
ন্ধ্যো ম োল
63833 মভোোঃ তনযকুর ইরোভ
মৃত মভোোঃ োত্তোয মখ
যোমদো মফিভ
63834 মভোোঃ পোোদ যেোয
মভোোঃ োরোর উনিন যেোয
োননো খোতুন
63835 যত্নো যোনী মদফ
নদরী কুভোয মদফ
নফতো যোনী মদফ
63836 যীপ উনিন আভদ
সুরতোন আভদ
খোমরদো মফিভ
63837 ীভো ভন্ডর
মপ্রভোনন্দ ভন্ডর
মৃত সুভোরো ভন্ডর
63838 তোনন ভো আঞ্জুভ মোোননেো
মভোোঃ আন জুর ে খোন
োরভো সুরতোনো
63839 মোননেো আপমযো
মভোোঃ ভনতেোয যভোন তোলুেদোয
ভোম দো োযবীন
63840 মভোোঃ োোদোৎ মোমন
মুত ভন বুর ে মুন্সী
মভোিোোঃ োনদো নফনফ
63841 োযনভন নোোয রুভো
এ মে এভ মভোপোজ্জর মোমন
নভম রুোনো মফিভ
63842 েোভরুন্নোোয
মভোোঃ মভোমর উনিন
নোনিভো আক্তোয
63843 োেভো সুরতোনো
আবুর েোরোভ নেদোয
যোমদো েোরোভ
63844 উমম্ম আিভো োভছুন্নোোয যোভরী মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
োোনোযো মফিভ
63845 মভোোঃ খোেরুর ফোোয স্বন
মভোোঃ লুৎপয যভোন
মভোিোোঃ খোেরুন মনিো
63846 মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
মভোোঃ নূয ফেি্
আেো খোতুন
63847 োনফফো সুরতোনো
োনপজুয যভোন
োভীভো মপযমদৌী
63848 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মভোোঃ নোমদয আরী আেন
আেো মফিভ
63849 মভোোঃ আযোপোত মোমন
মভোোঃ যোনের ইরোভ
মভোিোোঃ মনরনো মফিভ
63850 মভোোঃ ভনন েোমদয
মভোোঃ আবুর ফয
মিোর োয মফিভ
63851 ম োফোমেত োনোত খোন
মৃত আপো উনিন খোন
মোমনেোযো মফিভ
63852 প্রমনন ত চক্রফতী
নফি চক্রফতী
অ নো চক্রফতী
63853 নদিী রতো নভস্ত্রী
ভননন্দ্র নোথ নভস্ত্রী
সুধো যোনী নভস্ত্রী
63854 েোভরুজ্জোভোন
পোরুকুজ্জোভোন
নোনভো মফিভ
63855 মভোোঃ এভযোন
মভোোঃ আরী মোমন
আংকুয মফিভ
63856 োনদেো আক্তোয
মভোোঃ মভোমরভ
আমভনো মফিভ
63857 অ ে যোে
ভোননে যোে
স্বপ্নো যোে
63858 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোমুন
মভোোঃ োরুন উয যীদ
আনিেো খোতুন
63859 আনপ আমভদ
আব্দুর আন প্রোভোননে
আমনোেোযো আন
63860 োমযোেোয োোন
তনপকুর ইরোভ
যোইভো আক্তোয
Page 420 of 467

10/05/1988
11/12/1992
01/02/1993
07/10/1991
20/08/1988
03/03/1991
15/04/1989
16/08/1990
13/12/1990
20/05/1989
07/12/1991
17/04/1987
21/05/1988
03/02/1991
20/10/1987
08/09/1990
10/08/1988
10/08/1990
17/09/1987
10/11/1989
08/04/1989
20/10/1988
18/07/1989
16/04/1988
31/12/1989
18/10/1991
25/11/1991
25/08/1989
04/07/1990
06/02/1988
07/10/1987
22/10/1989
20/09/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63861 যওন আযো নোযীন
63862 তোমযো খোতুন
63863 আনফদো মভোস্তপো
63864 মভোোঃ োইনের ইরোভ
63865 পোযো তোোইন যোি
63866 মভোোম্মদ নূরুর আভীন
63867 অমরোে কুভোয মদফনোথ
63868 মভোোঃ ভো োরুর ইরোভ
63869 নোনযন আপমযো
63870 মভোোঃ ভোবুবুয যভোন
63871 পোয োনো োযবীন
63872 মযোন নো আক্তোয
63873 মভোোঃ আব্দুর আরীভ
63874 মভমরুননোোয
63875 যোনেবুর োিোন যোনেফ
63876 নভ োনুয যভোন
63877 যোমফেো আক্তোয
63878 অিো ফনণে
63879 তোিনভেো ইরোভ
63880 মভোোঃ োনবুর ইরোভ
63881 মভোোঃ নযনের ইরোভ
63882 মভোোঃ রুভোন
63883 মভোোঃ ফদরুমিো ো আরভ
63884 মুোোঃ ভনউনিন
63885 মভোোঃ মপযমদৌ
63886 তো োর অীভ
63887 োনদুয যভোন
63888 মভোোঃ আর-আনভন ভন্ডর
63889 মভোোম্মদ ভোসুদুয যভোন
63890 মভোোঃ ফোমেন দ মোমন
63891 মভোোঃ হুভোয়ুন েনফয খোন
63892 মভোোম্মদ এনোমুর ে
63893 ফোফলু যোে

মভোোঃ যনপেোয যসুর
নফরনে নোোয
মভোোঃ ভন ফয যভোন
নযপো খোতুন
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
সুরতোনো যোন েো
মভোোঃ েোরোভ যদোয
মভোিোোঃ যোমরো মফিভ
মভোোঃ নপকুর ইরোভ
িোমেদো মফিভ
মখোযমদ আরী
হুযো খোতুন
অননর কুভোয মদফনোথ
েল্পনো যোনী মদফনোথ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
মেোননুয মফিভ
আনতউয যভোন
রজ্জোতন নোোয
মৃত আবুর মোমন
ভোনে ো খোনভ
এমেএভ েোভরুর হুোইন
যওন আযো মফিভ
মভোোঃ আফদুর ফোযী
যমু ো আক্তোয
ভযহুভ আত্তোফ ভন্ডর
োনরভো খোতুন
মভোোঃ মভোফোযে মোমন োওরোদোয
যোনদো মফিভ
আব্দুর কুদ্দুি মভোল্লো
মমরনো আক্তোয
আোঃ ভোন্নোন
োনদো
েনফয মোমন ভইেো
েননুয মফিভ
ফোসু মদফ ফনণে
নফউটি যোনন ফনণে
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
আপমযো ো মফিভ
আব্দুয যোজ্জোে
যওোনোযো খোতুন
আব্দুর োনভদ
নযপো খোতুন
মভোোঃ আব্দু িোরোভ
দুমরনো মফিভ
মভোোঃ নপ উনিন
মভোিোোঃ মফনুেোযো মফিভ
মরোেভোন মোমন
নুয োোন মফিভ
মভোোঃ আোঃ ভোন্নোন
মভোোোঃ োন মফিভ
অননর চন্দ্র োর
মখরো যোনী োর
আওযঙ্গম ফ যদোয
ভন নি ো খোতুন
মভোোঃ োহ্ োোন ভন্ডর
নফউটি মফিভ
মভোোঃ মভোখতোয মোমন
োরভো মফিভ
মভোোঃ আবু োরোত আনভন
মভোিোোঃ োযবীন আেতোয নফউটি
মভোোঃ রুস্তভ খোন
োম যো মফিভ
মভোোম্মদ রুেন উনিন
মযন েো খোতুন
যরোর যোে
নখো যোনী যোে
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17/01/1988
01/01/1990
26/04/1987
05/01/1989
06/11/1990
01/01/1990
08/05/1990
12/06/1990
18/12/1992
01/01/1988
17/12/1989
30/06/1990
27/11/1987
05/09/1988
14/04/1990
06/07/1987
20/08/1987
20/10/1990
30/03/1988
13/10/1991
23/12/1992
12/01/1991
16/10/1988
01/03/1990
18/06/1989
21/11/1987
15/07/1987
30/12/1988
01/01/1990
29/12/1990
01/07/1991
10/06/1987
01/05/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63894 মভোোঃ সুভন আরী
63895 মভোোম্মদ ওেোরীউয যভোন খোন
63896 মভোিোোঃ তোনভনো আক্তোয
63897 মভোোঃ োনভন ইেোোয
63898 মভোননী ংিীতো নং
63899 মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
63900 মভোিোোঃ ীভো োযবীন
63901 যোভোনু ভোরুয
63902 তোনভনো আেতোয
63903 মোোি ভজুভদোয
63904 ননযন আক্তোয
63905 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোমুন
63906 োমর উনিন
63907 মভোোঃ নফল্লোর মোমন
63908 মভোোঃ মরোর উনিন
63909 মভোোঃ নপকুর ইরোভ
63910 পোমতভো োন্নোত
63911 মভোোঃ আব্দুর েোইয়ুভ
63912 মভোোঃ োইনের ইরোভ
63913 মুোম্মদ নমুর োযমব
63914 ননউটন ফযোনো ী
63915 মভোোঃ ইভযোন মোমন
63916 মভোোঃ োনদুর ইরোভ
63917 যোনেফ মখ
63918 মভোোঃ নযেো উনিন
63919 মভোোঃ আনযপ আ ভর  ীফ
63920 মভোোঃ মিোরোভ যফফোনী
63921 মভোোঃ ভোনেজ্জোভোন
63922 নযন কুভোয োর
63923 মভোোঃ মখোেন যেোয
63924 আবুর ফযোত
63925 মভোোঃ যোপত আরী
63926 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন

মভোোঃ আমনোেোয আরী
আংগুযো খোতুন
আবুর োমভ খোন
ইেোভীন খোন
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
মভোিোোঃ আমেো মফিভ
মভোোঃ আপতোবুয যভোন
মভোিোোঃ োনফনো ইেোিনভন
উৎর নং
নযফী যেোয
মভোোঃ আব্দুর কুদ্দু নফশ্বো
মভোিোোঃ ীফন মনিো
এএভ এনোমুর ে
মভোিোোঃ ভন নি ো খোতুন
মভোোঃ নপকুয যভোন
রুনু যভোন
ভননয আোম্মদ মচৌদৄযী
ম যোৎস্দো আযো মফিভ
নফনে নফেো ভজুভদোয
নদিী যোনী ভন্ডর
আ োরুর ইরোভ
মভোিোোঃ ভোরেো োযবীন
মভোোঃ োনফবুয যভোন
মভোিোোঃ লুৎপো মফিভ
োভছুর ে
যনভো খোতুন
মভোোঃ শেদ আরী
মভোোোঃ নফরনে আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর আরী
যোন েো মফিভ
আব্দুর োনপ মচৌদৄযী
োন্নো-তুন-নুয
মভোোম্মদ আরী
েননুয মফিভ
মভোোঃ আমফদ আরী
মভোোোঃ নভনোযো মফিভ
মুোম্মদ ভনতেোয যভোন
ননযন যভোন
পনী ভলণ ফযোনো ী
নভনতী যোনী ফযোনো ী
মভোোঃ ময োউর েনযভ
মভোিোোঃ োম দো খোতুন
মভোোঃ শতেফ মোমন
োোনোযো মোমন
আব্দুর ভোন্নোন মখ
যোনদো মফিভ
মভোোঃ আইউফ আরী
মভোিোোঃ মযমনো মফিভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
পনযদো খোতুন
মভোোঃ আব্দু োরোভ
মভোিোোঃ িোমরভো মফিভ
মভোোঃ মভোেমিদ আরী ভন্ডর
মভোিোোঃ ঝযনো আক্তোয
সুবোল চন্দ্র োর
োধনো যোনী োর
আোঃ যনদ যেোয
মযোমেেো মফিভ
আবু তোময োমটোেোযী
লুৎনেন নোোয
মভোোঃ নদ উরযো
আমভনো মফিভ
মভোোঃ আপো উিীন
মভোিোোঃ আযজুভোন ফোনু
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17/09/1989
17/05/1991
28/12/1991
27/09/1989
01/01/1988
06/06/1987
25/12/1989
01/01/1990
24/06/1991
11/11/1990
01/11/1989
10/01/1988
01/01/1992
01/07/1990
02/01/1990
10/10/1988
15/11/1989
05/04/1989
01/01/1992
01/09/1989
20/11/1987
12/06/1988
08/10/1990
25/11/1991
24/04/1989
01/05/1988
10/01/1988
20/08/1992
15/05/1988
05/01/1988
10/02/1985
15/09/1985
01/02/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63927 ঞ্জে ম োলোর
63928 মভোোঃ মফনন আনভন
63929 মভোোঃ আব্দুর মভোতোমরফ
63930 আযভোন আরী
63931 মভোোঃ ভনভনুর ইরোভ
63932 দীো দো
63933 প্রদী কুভোয োোনী
63934 মভোোঃ আবু োঈদ
63935 মভোোঃ ইনরেোি
63936 ভীয আবুর খোমেয
63937 আমনোেোয মোোইন
63938 যো ীফ চন্দ্র ফভিন
63939 োযনভন মভোস্তপো
63940 অনোনভেো নফশ্বো
63941 মভোোঃ োরোহ্ উনিন
63942 মযোেোনো খোনভ
63943 আইনযন আক্তোয
63944 পমে আোমম্মদ
63945 এ এভ সুইট
63946 মিোটন নোথ
63947 যমভ মদফ নোথ
63948 ভমনোমতোল চন্দ্র মোভোিোয
63949 মভোোঃ নদুর ইরোভ
63950 মযোভোনো আক্তোয
63951 মভোোঃ ভমনোেোয মখ
63952 তোনন রো মোোইন
63953 মভোোম্মদ োোঙ্গীয আরভ
63954 তোমযে মোমন
63955 মভোফোযে মোমন
63956 মভোোঃ আনপ ইেফোর
63957 োযনভন আক্তোয
63958 মভোোঃ নদুর ইরোভ
63959 মভোোঃ আনযনেয যভোন

যনঞ্জত ম োলোর
মযখো যোনী
মভোোঃ োোদৎ মোমন
োোনোযো মোমন
মভোোঃ মভোমরভ উনিন
মভোিোোঃ আমনোেোযো মফিভ
ভময আরী
আমরেো মফিভ
মভোোঃ এেযোমূর ে
মভোিোোঃ নো মুন নোোয
অমোে দো
চন্দনো দো
যোম ন্দ্র োোনী
সুনভিো োোনী
মভোোঃ এেযোমুর ে
মভোিোোঃ রুফী মফিভ
মভোোঃ আরী আেফয
মভোিোোঃ ভোনফেো মফিভ
ভীয আবুর েোরোভ
মযমনো মফিভ
োনফফয যভোন
লুৎপো মফিভ
দুরোর চন্দ্র ফভিন
তরুরতো যোনী ফভিন
মখ মিোরোভ মভোস্তপো
যনভো খোতুন
অনধয কুভোয নফশ্বো
সুধো যোনী নফশ্বো
মভোোঃ ভমদ আরী
োভছুন্নোোয
আব্দুর আরীভ খোন
যোমরো খোনভ
ভীয আওরোদ মোমন
মৃত ভীয রুনফনো মোমন
আনিোয উনিন মখ
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ ভনতউয যভোন
নঞ্জদো খোতুন
সুনীর েোনন্ত নোথ
চন্দ্রোফরী মদফী
িি মভোনমদফ নোথ
ফোনো মদফ নোথ
নযদো মোভোিোয
েরুনো যোনী
মভোোঃ োমফদ আরী
মভোমভনো খোতুন
মভোোঃ ভন বুর ে
োমরো ে
মভোোঃ ভঞ্জুয মখ
মভোোোঃ োমেো মফিভ
নো মুর মোোইন
ইিমভো তাঁযো
আবু আোম্মদ
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ ইভোইর
োননুয আক্তোয
নিনিকুয যভোন
যোনভো খোতুন
মভোোঃ আোঃ ভোমরে মখ
নভম ভোম দো খোতুন
মভোোঃ ো আরভ
োোনোযো
মভোোঃ েনোর আমফদীন
েননুয মফিভ
মভোোঃ আনভয উিীন
মভোিোোঃ সুনপেো মফিভ
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29/07/1990
01/08/1991
22/05/1988
01/01/1990
09/04/1988
10/11/1991
08/12/1988
21/09/1987
28/12/1990
28/02/1990
26/11/1987
20/11/1991
17/12/1992
10/07/1990
20/07/1989
01/04/1988
01/01/1990
17/10/1988
30/11/1991
15/12/1988
10/02/1991
01/10/1987
01/01/1992
30/01/1989
12/07/1987
10/11/1989
25/09/1989
01/01/1989
17/01/1989
17/11/1990
03/07/1990
25/10/1988
30/08/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63960 ভোনরো খোতুন ইরো
63961 এ,এভ, হুভোয়ূন েনফয
63962 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
63963 োনরভ উল্যো
63964 মভোোঃ ভননয মোোইন
63965 নফ, এভ নভযো আর পেোর
63966 মভোোঃ মভোফোযে মোমন
63967 মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
63968 ভননেো দো
63969 পোয োনো ইরোভ
63970 ভোমুদো মপযমদৌ
63971 নরননমেন্ট চোেভো
63972 ইযোত আনভন
63973 মভোোঃ ভোবুফ মোমন
63974 তযন ৎ কুভোয নফশ্বো
63975 মভোোঃ মোমর যোনো
63976 ভোনপরো োপনযন
63977 মভোোঃ যোনেবুর ইরোভ
63978 মভোোঃ ভনপজুর ইরোভ
63979 মভোোঃ যীনের ইরোভ ভইূঁ েো
63980 নফশ্বন ৎ কুভোয
63981 েো ী জুরো
63982 এপ.এভ যীনের ইরোভ
63983 মভোোঃ নূরুন্নফী
63984 নোনিি খোনভ ইনতো
63985 তোনভেো খোন
63986 মভোোঃ পযোদ মোমন
63987 মভোোঃ োোনুজ্জোভোন
63988 নূরুন্নোোয
63989 অ ে কুভোয দো
63990 মভোোঃ নূয-এ-আরভ
63991 মভোোঃ োনেমুর আোন
63992 পোয োনো আক্তোয ফাঁধন

েো ী আরোউিীন
আমফদো খোতুন
যেোয িোমনোেোয মোমন
মভোিোোঃ হুমন আযো মফিভ
মভোোঃ সুরতোন আমম্মদ
মযোমেেো োযবীন
দুরো নভেো
নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ েনোর খাঁন
মভোোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আোদুর ইরোভ
োমযো মফিভ
নযোজুর ইরোভ
ভনযেভ আক্তোয
সুরতোন উনিন আোম্মদ
মযৌন আক্তোয খোনভ
ননতযো নন্দ দো
নশু ফোরো দো
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
োমফযো খোতুন
মভোোঃ উল্যো ভইূঁ েো
মপযমদৌ আযো
প্রদী কুভোয চোেভো
স্বপ্নো যোনী চোেভো
ভোবুফ-উর-আনভন
পোমতভো ম োযো
আব্দুয যউপ নভেো
মভোোোঃ শুেতোযো মফিভ
পনী ভলণ নফশ্বো
যভো যোনী
মৃত. ফোফয আরী
োনফনো আেতোয
আরী আ ভ মভোল্লো
ভন নি ো মফিভ
মভোোঃ মতোপোমজ্জর মোমন
ভন নি ো খোতুন
মভোোঃ মু োফ্পয
নফউটি মফিভ
মভোোঃ আব্দুর মভোতোনরফ ভইূঁ েো
যোনদো মফিভ
দুরোর কৃষ্ণ ম োল
োরুরী যোনী
মভোোঃ মভো োপপয েো ী
নূয োোন মফিভ
আব্দুি িোরোভ পনেয
যোন েো মফিভ
মভোোঃ মভোোযযপ মোমন
মভোোোঃ োোনোযো মফিভ
মভোোঃ ইন্তো আরী খোন
নোনদযো োযবীন
মভোোঃ রুস্তভ খোন
আপমযো ো মফিভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
পনযদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর িনন
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ োনফবুর ে
যনভো আক্তোয
নয বক্ত দো
রনী যোনী দো
মভোোঃ ভন ফয যভোন
মভোিোোঃ মফিভ আযো
মভোোঃ আব্দুর িনেযী
মভোিোোঃ মপযমদৌন আযো মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ নফী ভইূঁ েো
ননযন আখতোয
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06/09/1988
08/12/1989
26/07/1991
01/01/1989
08/05/1989
02/04/1991
25/08/1990
04/02/1990
01/06/1989
10/12/1990
28/12/1991
02/01/1988
19/08/1991
12/09/1989
09/06/1987
29/08/1987
30/12/1991
26/11/1989
31/12/1992
24/01/1990
22/07/1988
05/07/1987
15/12/1987
27/11/1987
12/01/1991
23/11/1990
01/09/1985
01/12/1990
14/02/1991
09/01/1990
14/09/1987
30/06/1991
08/12/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

63993 এ,এভ নভ োনুয যভোন
63994 মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
63995

োন্নোতুর মপযমদৌ

63996 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
63997 মভোোঃ আোঃ ওেোমদ
63998

োনেয মোমন

63999 নূয মভোোম্মদ
64000 মভোোঃ পযোদ খোন
64001 মভোোঃ োনেয োোন আেন্দ
64002 মভোোঃ মতৌনদুয যভোন
64003 মরোর আমভদ
64004 মভোোঃ আনযনের ইরোভ
64005 পোয োনো সুরতোনো
64006 মভোিোনিকুয যভোন
64007 ো মভোোঃ আর-ইভযোন
64008 োথ ি কুভোয দো
64009 মভোোঃ োজু ইরোভ
64010 মভোোঃ এনোমুর ে যনফন
64011 ভননরুজ্জোভোন
64012 পোয োনো আক্তোয মুক্তো
64013 ন ,এভ,এ েোউোয
64014 েোভোর মোমন
64015 মুোম্মদ মভোস্তোনপজুয যভোন
64016 এ,এভ েোভরুজ্জোভোন
64017 নদঙ্কয দো
64018 মভোোঃ পনযদুর ইরোভ
64019 সুরতোনো ইেোিনভন
64020 োযনভন আক্তোয
64021 নরভো ভো োনফন
64022 সুনোভ চোেভো
64023 মভোোঃ আব্দুল্লো নফন মোোি
64024 মভোোম্মদ োনপউর ইরোভ
64025 মভোোঃ আন জুয যভোন

মভোোঃ নোন ভ উনিন
মভোিোোঃ সুনপেো মফিভ
নদুর ইরোভ নেদোয
যোমপ ো মফিভ
মভোোঃ নপকুয যভোন
োো োদী মফিভ
মৃত. আোঃ েোমদয
মযন েো মফওেো
মভোোঃ আব্দুর নরর মখ
ভভতো মফিভ
আব্দুয যউপ
আমরেো মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ আ ভ ভন্ডর
মভোিোোঃ ভোনে ো মফিভ
নযো খোন
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনভদ আেন্দ
মভোিোোঃ োনরভো খোতুন
মভোোঃ আব্দুয যভোন যেোয
মভোিোোঃ আেনরভো মফিভ
মৃত. মভোোঃ আবু তোমরফ মভোল্লো
মভোিোোঃ যনদো নফনফ
মভোোঃ িোভছুর ে
মভোিোোঃ নযপো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর েনযভ
মভোিোোঃ মপযমদৌন মফিভ
মভোোঃ ইভদোদুর ে
গুমর নোনযন
ো মভোোঃ নঈভ উনিন
সুনপেো আক্তোয
নফভর কুভোয দো
নরো যোনী দো
মভোোঃ ফোফলু যদোয
মভোিোোঃ োনভনো মফিভ
মভোোঃ ভোনউনিন ভনন
আমফদো ইেোনভন রুনু
আ োোয আরী
িমফদো মফিভ
এভ,এ ভনতন মটোেোযী
মযমেেো মফিভ
মভোোঃ আনভয মোমন
আনম্বেো খোতুন
ওেোরী উল্যো
আমযোেোযো মফিভ
মুোম্মদ রুহুর আনভন নভন
আমনোেোযো মফিভ
এভ,এ েোমভ যেোয
মযোেোনো েোমভ
সুবোল দো
ননল্প যোনী দো
মভোোঃ োনফফয যভোন
মপোরী খোতুন
এখরোি উনিন
মভমমরুন মনিো
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
যোনদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভমভন
মোমনেোযো
োনন্ত দত্ত্ব চোেভো
মিোরোী চোেভো
মৃত. আভ োদ মোমন
যোমরো মফিভ
মভোোঃ আনিোয আরী
সুনযেো মফিভ
মভোোঃ আযোপ আরী
মভোিোোঃ নুরুন্নোোয মফিভ
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04/01/1988
10/02/1989
08/01/1987
15/04/1986
05/10/1987
04/05/1990
28/10/1988
28/12/1989
18/12/1991
01/11/1991
23/09/1990
20/06/1989
06/05/1990
20/02/1991
06/01/1988
20/12/1988
05/01/1992
14/02/1991
02/09/1988
22/12/1993
25/06/1987
03/01/1987
01/02/1990
25/03/1992
15/10/1988
05/10/1990
01/01/1989
11/11/1990
30/06/1991
18/05/1991
25/10/1987
31/10/1986
10/06/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64026 মভোোঃ যতন আরী
64027 মভোোঃ মভোস্তোে মোমন
64028 চাঁদ সুরতোনো নরন
64029 মভোিোোঃ তোনভনো োযন্নোতুর
মভৌসুভী
64030 মভোোঃ োনফবুর োনফ
64031 মখোন্দেোয ভো োরুর ইরোভ
নযেোদ
64032 মভোোঃ োভসুর আমযনপন
64033 মভোোঃ নূয-এ-পেোর
64034 ইযোত োোন
64035 মভোোঃ ইপমতখোরুর আরভ
64036 আবু মভোোঃ পোোদ
64037 ঞ্জু যেোয
64038 টি.এভ সুফণ িো োযনভন নমু
64039 মভোোঃ পনযদুজ্জোভোন
64040 মভোোঃ নপমযো েনফয
64041 মভোোঃ আবু ন োদ
64042 মভোিোোঃ োরভো খোতুন
64043 মভোোঃ নরুর আরভ
64044 মভোোঃ আযভোন
64045 অনফ ি ঢোরী
64046 মভোোঃ ভোমুদুর োোন
64047 মদফোীল কুভোয কুন্ডু
64048 মভোোঃ ইনোমুর ে
64049 মভোোঃ ভোবুফ আরভ
64050 মভোোঃ ভোবুফ আরভ
64051 তুনন আভদ
64052 মভোোঃ নো মুর োনেফ খোন
64053 যতন কুভোয যোে‘
64054 মভোোঃ নোন বুর ে
64055 মনওেো যীপ
64056 মভোোঃ হুভোয়ুন েফীয
64057 মভোোঃ রুফোমেত মোমন
64058 নরটন পনেয

মভোোঃ আোদ আরী
মভোিোোঃ োনরভো নফনফ
মভোোঃ মভো োপপয মোমন
মভোিোোঃ পনযদো মফিভ
মভোোঃ আপ োর মোমন
মভোিোোঃ ভভতো োযবীন
মভোোঃ মভোেমরছুয যভোন
মভোিোোঃ আিভো যভোন
মভোোঃ ময োউর েনযভ
মভোিোোঃ মযোমেেো েনযভ
মখোন্দেোয আব্দুর ভোমরে
নোনদ আেতোয
মভোোঃ নদ উল্যো
িনেনো মফিভ
মভোোঃ হুভোয়ুন েনফয
নুরুন নোোয মফিভ
এভ,এইচ, আব্দুয যনভ
োনপেো ইেোনভন
মভোোঃ এনোমুর ে
সুনপেো মফিভ
মভোোঃ ইভযোন
আমভনো আক্তোয
যনন ৎ যেোয
ভনরনো যেোয
টি.এভ নযোজুর ইরোভ নভন্টু
টি.এভ যওনোযো ইরোভ
মৃত. মদমরোেোয মোমন
নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ দুরুর মোদো
মভোোোঃ চোমভরী মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ওেোমদ যেোয
আখতোয োোন
মভোোঃ নোন ভ উনিন যেোয
মভোিোোঃ আভো খোতুন
মভোোঃ ো আরভ
নো মুন নোোয
আব্দুর েোমদয
োন্নোত আযো মফিভ
গুমযন ঢোরী
ভোেো ঢোরী
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
মভোিোোঃ োভসুন্নোোয
নফেো চন্দ্র কুন্ডু
ভনল্লেো কুন্ডু
মভোোঃ রোরন মভোল্লো
মভোিোোঃ চম্পো খোতুন
মভোু্োঃ আব্দু মোফোোন
মভোিোোঃ ভোেছুদো আক্তোয
মভোোঃ নূরুর আরভ
মভোিোোঃ নূয-নোোয মফিভ
ন েো উনিন আমভদ
মোমন আযো আমভদ
মভোোঃ আবুর ফোমত খোন
মভোিোোঃ আনভরুন মনিো
নচত্তযঞ্জন যোে
নভননত যোে
মভোোঃ ন েোউর ে
মভোিোোঃ োনদো খোতুন
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
মভোিোোঃ আমরেো খোতুন
মৃত. োভোর উনিন যেোয
ভোম দো মফিভ
মভোোঃ ফ লুয যভোন
োমভরো খোতুন
োোদোৎ পনেয
নযনো মফিভ
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13/09/1989
30/07/1989
01/02/1989
08/12/1990
28/12/1988
01/01/1990
01/01/1990
12/01/1989
12/07/1991
06/01/1988
01/01/1989
10/12/1989
30/12/1989
03/03/1990
03/12/1987
25/02/1992
19/06/1987
01/01/1990
01/02/1991
06/10/1988
20/09/1988
30/11/1988
09/07/1989
01/01/1989
21/06/1987
13/12/1985
10/01/1987
10/10/1989
15/07/1992
22/09/1989
26/07/1988
15/05/1989
02/05/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64059 মভোোঃ োনোরুর ইরোভ
64060 মভোোঃ োইদুর ইরোভ
64061 িোমদকুয যভোন
64062 মুোম্মদ আনতকুর ইরোভ
64063 মভোোঃ মভমদী োোন
64064 মভোোঃ আব্দুল্লো আর পোরুে
64065 মভোোঃ এভযোনুর ইরোভ
64066

োযনভন আমভদ

64067 মভোোঃ োোদোত মোমন
64068 মভোোঃ ভোবুবুয যভোন
64069 চোেনো আেতোয
64070 আননের ইরোভ মচৌদৄযী
64071 মভোোঃ নোনদ োভোন
64072 মভোোঃ আোদুজ্জোভোন
64073 অনবমলে োর
64074 মভোোঃ আভোন উল্লো
64075 মভোোঃ ভোোমুদুর োোন
64076 মভোোঃ আয যভোন
64077 মখোেন েোনন্ত নোথ
64078 তোভনেনো মচৌদৄযী তোনন
64079 এ.এভ োরুনুয যনদ
64080 ননলুপোয ইেোনভন তৃনি
64081 ভোনে খন্দেোয
64082 মভোোঃ সু ন আরী মখ
64083 মভোোঃ আনভরুর ইরোভ
64084 অনভত কুভোয
64085 মদফব্রত যোে
64086 আফদু োত্তোয
64087 োঈদো োভোন জুূঁই
64088 আফদুর ভন্নোন
64089 ভীয ভোোমুদো খোতুন
64090 মভোোঃ মোোি উিীন
64091 কুদযত-ই-গুর

নপকুর ইরোভ
তোিনরভো মফিভ
মভোোঃ আোঃ োনভদ
পনযদো োযবীন
োনফবুয যভোন
আতয মফিভ
মুোম্মদ ফোোয নভেো
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ লুৎপয যভোন
মভোিোোঃ রোেরো মফিভ
মভোোঃ োরোর উনিন
মভোিোোঃ োনফফো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনভদ
মভোিোোঃ আনভনো মফিভ
নয উনিন আমভদ
োভীভো আমভদ
মভোোঃ আব্দুর েোইউভ
লুৎনেন নোোয
মভোোঃ আব্দুর ফোযী
মভোিোোঃ নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ ইব্রোনভ
েোভরুন নোোয
আনভনুর ইরোভ মচৌদৄযী
ঊমম্ম কুরসুভ
মভোোঃ ভোননুর ইরোভ
মভোিোোঃ নোনিভো আেতোয
আব্দুর েোমভ
যোমফেো খোতুন
স্মৃনতভে োর
স্বপ্নো োর
মভোোঃ আবুর েোরভ আ োদ
মভোিোোঃ আপরু ো মফিভ
আব্দুর রনতপ খোন
মভোোোঃ ভভতো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ভনতন
আমনোেোযো মফিভ
বুধোযোভ নোথ
যোজু মদফী
আবু তোময মচৌদৄযী
ম নভন মচৌদৄযী
মৃত. নোমিয উনিন যদোয
োনিনো মফিভ
মভোোঃ ইব্রোীভ মোমন
মভোিোোঃ নফউটি োযবীন
শেদ আরী খন্দেোয
পোমতভো খোতুন
মভোোঃ ভোন্নোন মখ
মভোিোোঃ আমরেো খোতুন
মভোোঃ য ফ আরী মখ
মভোিোোঃ আমভনো খোতুন
েোনত্তিে চন্দ্র দো
যীনো যোনী দো
ধীমন চন্দ্র যোে
মযনুেো যোনী যোে
মভোোঃ আবু তোময
োভীভো আক্তোয
মভোোঃ যনপে-উ - োভোন যেোয
নোযীন োভোন
আোঃ যভোন োওরোদোয
মভোোোঃ ভোম দো মফিভ
ভীয ভোোবুবুয যভোন
মনরনো ভোোবুফ
মভোোঃ আেনুর ে
নৄযো খোতুন
আব্দুর ে
ভহুেো ে
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25/08/1989
15/07/1990
20/04/1987
01/03/1987
04/08/1988
09/11/1989
02/01/1988
10/06/1988
01/12/1989
30/12/1990
12/02/1990
01/01/1991
22/08/1987
15/05/1990
28/10/1990
10/04/1987
05/05/1989
28/11/1988
01/01/1989
18/03/1989
30/10/1989
27/09/1991
04/08/1989
04/06/1990
10/07/1988
25/01/1990
08/02/1987
15/11/1988
31/12/1990
24/11/1990
01/01/1990
17/01/1988
17/11/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64092 নভঞো মভোোঃ ইেোনয আযোপোত
64093 আোদুজ্জোভোন তযপদোয
64094 এ.এ.এভ. আতোউল্লো
64095 মভোোঃ োনদ আখতোয
64096 মভোোঃ ভনউয যভোন
64097 আনভরুজ্জোভোন মচৌদৄযী
64098 ননমু িমরন্দু মদফ নোথ
64099 মভোোঃ ভনন োোন ভন্ডর
64100 আযজুভোন আযো
64101 সুতো নোথ
64102 মভোোঃ মভমদী োোন
64103 েো ী ভওদুদ আমভদ
64104 মভোোঃ আনযনেজ্জোভোন
64105 মভোোঃ ভনভনুর ইরোভ
64106 মভোোঃ ভোমুদ আক্তোয
64107 োযনভন োোন নমুর
64108 তোনবীয আঞ্জুভ
64109 স্বপ্নো আক্তোয
64110 মভোোঃ হুরুর ইরোভ
64111 সুরতোনো নুযোত
64112 মভোোঃ মদরোদ মোমন
64113 মভোোম্মদ মভোমর উনিন
64114 ইযোত োোন নর ো
64115 মভোোঃ আবু যোেোন
64116 মভোোঃ বুরবুর আমভদ
64117 নোনিয উিীন
64118 মখোযমদ আ ভ োিয
64119 মৌমভন্দু দত্ত
64120 মভোোঃ মভোযোীদ ইরোভ
64121 অনর উল্লো
64122 তোভোন্নো খোতুন
64123 প্রমনন ত োো
64124 আোঃ োনরভ

মভোোঃ ফ লুয যীদ নভঞো
মভোিোোঃ োনভদো মফিভ
আব্দুর ভোন্নোন তযপদোয
উমম্ম কুরসুভ োোন
মভোোম্মদ আব্দু োরোভ
রনতপো খোতুন
মভোোঃ আখতোরুজ্জোভোন
মোমন োোন
আব্দুর িনন
মভোিোোঃ ভোনে ো মফিভ
ইনি মচৌদৄযী
নো নীন আযো মচৌদৄযী
যরোর মদফ নোথ
নযফোরো মদফ নোথ
মৃত. মভোোঃ োনফবুয যভোন ভন্ডর
িোমরো মফিভ
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
নদরোযো মোমন
অভমযন্দ্র নোথ
শুেরো নোথ
মভোোঃ িোইনের ইরোভ প্রোং
মভোিোোঃ োনভনো ইেোনভন
মভোোঃ ইযোইর ে
নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ ভীন আরী
আনজুেোযো মফিভ
মভোোঃ প লুর ে
মভোিোোঃ ভননো মফিভ
মভোোঃ নোোরুর ে
মভোিোোঃ ভভতো আক্তোয
মভোোঃ নপকুর োোন
মযোেোনো োোন
মভোোঃ আব্দু োত্তোয
নূযন্নোোয মফিভ
আবু তোময
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ েনুর ইরোভ
মভোিোোঃ োনরভো মফিভ
মভোোঃ তোমরুর ইরোভ
োযবীন সুরতোনো
মভোোঃ আব্দুর খোমরে
মভোিোোঃ মদমরোেোযো মফিভ
মভোোম্মদ িোরো উনিন
পোমতভো মফিভ
মভোোঃ নরুর ইরোভ
নফরনে আযো
মভোোঃ আযোপ আরী ভন্ডর
মভোিোোঃ রুনু নফনফ
মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
মোবো খোতুন
আফদুর খোমরে
আম্মোমতয মনিো
মভোোঃ আফদুর ভোমরে
মোনো আক্তোয
শ্যোভর দত্ত
েো দত্ত
মভোোঃ ভনতেোয যভোন
মভোিোোঃ োমযো মফিভ
আফদুর ভোমরে
োফীফো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর মভোমভন তোলুেদোয
োনরভো খোতুন
সুন ত েোনন্ত োো
ংকুযী যোনী োো
আোঃ ফোমযে মভোল্লো
নেরমযিোন
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23/09/1990
31/08/1989
28/12/1983
30/12/1989
30/10/1987
12/11/1987
30/12/1988
08/09/1987
08/07/1987
07/02/1990
10/12/1988
28/12/1989
03/06/1987
17/10/1989
02/05/1988
03/02/1987
28/12/1988
05/10/1993
05/10/1985
20/04/1989
06/04/1989
31/08/1988
28/01/1991
18/11/1988
03/03/1988
01/01/1988
05/01/1987
06/12/1988
25/11/1985
24/12/1987
15/12/1987
03/08/1991
25/12/1992

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64125 মুোম্মোদ ভোমুদুর োোন
64126 মভোোঃ তুনন মোমন
64127 মখ আোদুজ্জোভোন
64128 মভোোঃ আনকুয যভোন
64129 পের আ োদ শুব
64130 িোনপয উনিন
64131 সুব্রত োো
64132 মভোোঃ ফনয উনিন
64133 মভোোঃ এভযোন মোমন
64134 মভোোইনভনুর ইরোভ তোননভ
64135 মভোোঃ েনফয মোমন
64136 আবু ফক্কয মভোোঃ তোজুর ইরোভ
64137 নিভন িোনদো আক্তোয
64138 পেোর আমভদ
64139 মভোোঃ ইভোইর
64140 মভোোঃ ভোবুবুর আরভ
64141

োনদুর োোন

64142 তোওীনের আরভ
64143 আপোনো সুরতোনো
64144 মভোিোোঃ োযনভন সুরতোনো
64145 মুনমুন যো ফংী
64146 মভোোঃ ভোবুফ আরভ
64147 মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
64148 আর-আনভন
64149 মভোিোোঃ ননযন সুরতোনো
64150 মৌযব বট্টোচোর্য্ি
64151 োনদেো আপযীন
64152 মভোোঃ িোরোউনিন
64153 আতেীেো মোনযন তোিননভ
64154 মভোোোঃ মোমযো সুরতোনো
64155 যোনপেো খোতুন
64156 মভোোঃ ইেোনয আযোপোত
64157 যোইসুর ইরোভ

মভোোঃ নুরুর আভীন
মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ কুদ্দু নফশ্বো
আমনোেোযো মফিভ
মখ ময োউর েনযভ
োমরো মফিভ
মভোোঃ োনফবুল্লো মভোল্যো
ননযনো আক্তোয
আবুর েোরোভ আ োদ
নীলু মফিভ
ভোতোফ উনিন
িোমরো মফিভ
েমদফ েোনন্ত োো
নখো যোনী োো
আোঃ যোজ্জোে নেদোয
নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ মন োমুর ে
মযোমেেো মফিভ
োভছুনিন োটওেোযী
ম োনো আক্তোয
মভোোঃ নূরুর ইরোভ মৃধো
োনো োযবীন
মভোোঃ আন জুয যভোন
মভোিোোঃ তো যীভো খোনভ
প লুয যভোন
নুয োোন মফিভ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
ভভতো মফিভ
মনরভ ভোমুদ
োম যো মফিভ
নদ উল্লো
যওন আযো
মভোোঃ আবুফেয ননিে
ভমনোেোযো খোতুন
ভোোবুফর আরভ
ভমনোেোযো খোনভ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
েোভরুন্নোোয
মভোোঃ যনপকুর আরভ
মভোিোোঃ োমদো োযনবন
ফরুন চন্দ্র যো ফংী
নযোভতী যো ফংী
মভোোঃ মফরোমেত মোমন খোন
পোনতভো মফিভ
মভোোঃ মিোেোর উিীন
মভোিোোঃ ভভতো মফিভ
মভোোঃ ইউসুপ উিীন
মভোিোোঃ আপমযো ো খোতুন
মভোোঃ োভি উনিন
মভোিোোঃ ম নভন আযো
প্রদী কুভোয বট্টোচোর্য্ি
চাঁোযোনী বট্টোচোর্য্ি
আবু োঈদ যেোয
সুযোঈেো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোমভ
মভোোোঃ োরভো খোতুন
েোভোর উিীন আমভদ
োযবীন আক্তোয
মভোোঃ নদুর আরভ
মভোোোঃ োনপেো খোতুন
যনপকুর ইরোভ
িোমফযো মফিভ
মভোোঃ আতোউয যভোন
োন্নোতুন মপযমদৌ
ভোম জুর ইরোভ
মনো মফিভ
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03/02/1988
31/12/1987
25/06/1990
15/12/1987
01/11/1992
07/06/1993
06/08/1991
14/12/1989
28/10/1988
25/11/1990
01/09/1991
28/11/1990
22/08/1990
17/07/1989
14/07/1991
02/06/1991
30/12/1986
17/11/1991
10/03/1990
28/08/1989
10/09/1990
01/03/1988
08/04/1988
25/05/1987
06/02/1990
05/11/1988
22/02/1990
30/10/1988
15/07/1987
19/09/1987
22/11/1987
01/12/1988
12/07/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64158 মভোোঃ মযোভোন োটওেোযী
64159 মভোোঃ আযোদুল্লো
64160 মভোোম্মদ মদর োয মোোইন
64161 ন মুর ইরোভ
64162 মভোোঃ আবু েোউোয
64163 মভোিোোঃ মোননেো আক্তোয
64164 মভোোম্মদ ভনন
64165 মভোোম্মদ আনযনের ইরোভ
64166 মখ মভোোঃ নূয-ই-আরভ
64167 মভোোঃ োনেয মোমন
64168 োনেয মোমন আেন্দ
64169 যমভ চন্দ্র সূিধয
64170 পোয োনো োম্মী
64171 মভোোঃ মতৌনপে োোন
64172 আযোপোত যভোতুল্লো
64173 োন োরো
64174 মভোোঃ ভননুর ইরোভ
64175 োনদেো মোমন
64176 নভ োনুয যভোন
64177 আবু েোেোয আরভ
64178 নপ্রেোংেো োো
64179 খোনদ ো আক্তোয
64180 মভোোঃ মিোরোভ যোব্বোনী
64181 মভোোঃ েনোর আমফনদন
64182 মভোনোভী যভোন উনভি
64183 োথ ি কুভোয দত্ত
64184 মভোোঃ আবু োচোন মুযোদ
64185 োনফনো ইেোনভন
64186 মভোোম্মদ আব্দুু্ল্লো-আর-োনপ
64187 খোেরুর ইরোভ
64188 মভোোঃ মতো োভ উনিন
64189 মভোোঃ মভমদী ইরোভ
64190 ইযোত োোন

মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
মৃত নভম োনোযো আক্তোয
এভ.এ.ভনদ নভেো
োভছুন্নোোয
মভোোম্মদ ওনর উল্যো
োরভো খোতুন
মভোোঃ ইনি নভেো
পনযদো ইেোনভন
মভোোঃ মুনিদ আরভ
নোনিভো মফিভ
তোনযে ইভোভ
রোইরো আঞ্জুভনো আযো মফিভ
মভোোঃ যভত আরী
িোমরো মফিভ
মভোোম্মদ ভোোবুফ যভোন
যীপো যভোন
মখ মভোোঃ খনফয উনিন
োভছুন নোোয
মভোোঃ সুরতোন আমভদ
পন রমতয মনিো
আমনোেোয মোমন আেন্দ
যনভো মফিভ
ময সূিধয
মপোরী যোনী
মভোোঃ ওেত আরী রস্কয
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ নোন ভ উনিন
মপযমদৌন
নওময আরী
মোেযো খোতুন
ওেত মোোইন
োনপ ো খোতুন
মভোোঃ নওময আরী
ভমভনো মফিভ
আভ োদ মোমন
আযোনেন মনিো
ভোসুদ নভেো
ভন রুন আক্তোয
আব্দুর আন নভেো
সুযোইেো আন
ভদন মভোন োো
মিৌযী যোনী োো
মভোোঃ খনরলুয যভোন
আেো মফিভ
মভোোঃ আফদুয যীদ
যোীদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ফোমতন
োভসুন নোোয
ভোবুফয যভোন
যোমফেো যভোন
যফীন্দ্র দত্ত
নফষ্ণু নপ্রেো দত্ত
মভোোঃ আব্দুর ভনতন
মভোিোোঃ ভোিমপযো মফিভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মনরনো মফিভ
মভোোঃ আরী আেফয
োযবীন সুরতোনো
মৃত মভোোঃ আবু োঈদ
খোনদ ো খোতুন
মভোোঃ আমভদ আরী
মযখো খোতুন
মভোোঃ নপকুর ইরোভ
মফিভ ভোেসুদো মনরনো আেতোয
মভোোঃ েনোর আমফদীন
নভম মেোযী মফিভ
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01/12/1989
07/07/1991
01/03/1987
26/12/1987
16/01/1991
10/08/1990
01/01/1988
07/12/1989
28/10/1990
17/04/1988
05/07/1987
17/05/1989
14/12/1987
15/02/1990
17/01/1988
29/12/1992
01/01/1993
10/03/1989
02/02/1987
02/05/1984
10/01/1992
30/10/1992
01/01/1994
04/04/1989
01/01/1988
05/03/1991
25/11/1988
14/04/1990
01/11/1992
10/07/1989
24/06/1988
17/09/1991
30/08/1992

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64191 নুযোত োোন
64192 মভোোঃ নোনদ োোন
64193 মভোোঃ মভমদী োোন
64194 যোম  চন্দ্র দো
64195 নোঈভ োইনেল্লো  ীফ
64196 মভোোঃ ভোমুন ময ো
64197 মভোোঃ মভযোজুর ইরোভ
64198 এ,এভ,আনতকুয যভোন
64199 মভোোঃ নপমযো আরভ
64200 নোতন যেোয
64201 োযনভন সুরতোনো নন
64202 মভোোঃ ইব্রোীভ
64203 মভোোঃ তুলোয ইভযোন
64204 মভোোঃ তোরো োওেোযী
64205 মভোোঃ আ ভীয মোমন
64206 তোনবীয আভদ
64207 নুযোত োোন যোন
64208 মভোোঃ আব্দুল্লো-আর-ফোেী
64209 মভোোঃ োইপ-উর-ইরোভ শুব
64210 ভনযেোভ আক্তোয
64211 মভোোঃ আবু োননপ
64212 মভোোঃ েোভরুর আরভ
64213 মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
64214 মভোোঃ ভোনেজুয যভোন
64215 মভোিোোঃ যোমফেো ফসুযী
64216 যোজু আমভদ
64217 মভোোঃ নয
64218 মখ যীপ ইভযোন োনফ
64219 টিটু কুভোয োর
64220 মভোোঃ োভোর উনিন
64221 মযদওেোনো ওেোম দ নযো
64222 েোনু যোভ যনফদো
64223 মভোোঃ নপকুর ইরোভ

মভোোঃনপকুয যভোন
নোনিভো যভোন
মভোোঃ েনপর উনিন ো
মভোোোঃ ভননোযো মফিভ
আফদুর ভোমরে মৃধো
আেনরভো মফিভ
প্রদী চন্দ্র দো
মপোরী যোনী দো
মভোখমরছুয যভোন
োোনো োযবীন
মভোোঃ আব্দুয যনদ ভন্ডর
মভোিোোঃ ভোমরেো মফিভ
মৃত মখ োপয আরী
োোযন
ভোসুদুয যভোন
োমরো আক্তোয
মভোোঃ যোজ্জোে যদোয
মভোোোঃ রোর নফনফ
সুধীয যেোয
চম্পো যেোয
এইচ,এভ,আব্দুর ে
নপমযো ো ে
মভোোঃ রুস্তভ আরী
মেোননুয মফিভ
মভোোঃ োীন মোমন
রোইরী মফিভ
মভোোঃ আবু ফেয নিনিে
মভোোোঃ পন রো মফিভ
মভোোঃ আন ফয মভোল্লযো
মভোিোোঃ ভন নি ো খোতুন
আব্দুর ওেোনের
কুতুবুন মনিো
আনভন নযপ
তোননন আযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর কুদ্দু
মভোোোঃ ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আফদুর ভোমরে নেদোয
োননোযো মফিভ
মভোোঃ মোনো নভেো
নেনো মফিভ
মভোোঃ মভোমরভ আরী
মভোোোঃ োননো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
োনপজুন নোোয
মভোোঃ আব্দুর োরোভ
মভরো আক্তোয
মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
োনো মফিভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মভোিোোঃ আনভরুন মনিো
আবু আমভদ
পোমতভো মফিভ
ভন বুয যভোন
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ নরেোেত আরী মখ
ভোবুফো োোন
উত্তভ কুভোয োর
ঝুনু যোনী োর
মভোোঃ োরোর উনিন
মযোন আযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যফ
মোমন আযো মফিভ
মৃত নময চন্দ্র যনফদো
মৃত শ্রীভনত নেরফোী
মভোোঃ আফদুর ভন্নোন োওরোদোয
মভোোম্মৎ তো মনোয মফিভ
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12/09/1991
28/10/1987
30/12/1990
14/08/1989
18/12/1989
03/02/1987
23/11/1991
18/08/1994
05/08/1989
15/10/1990
27/12/1987
08/10/1989
24/07/1990
09/04/1989
18/05/1990
01/03/1990
28/06/1989
01/01/1989
17/02/1987
01/12/1988
10/10/1989
31/01/1988
05/12/1987
01/02/1991
10/10/1990
01/01/1990
23/12/1989
23/11/1988
31/12/1988
16/06/1989
27/10/1988
21/02/1982
21/12/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64224 মুভতোীনো
64225 ফন িো যোনী োর
64226 আযোনের ইরোভ
64227 মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
64228 মভোোঃ ইভরুর োোন
64229 মভোোঃ োইনের ইরোভ
64230 নফল্লোর নভেো
64231

োন্নোত আযো

64232 মভোোম্মদ ইনতেোে মোমন
64233 এ এভ নপকুয যভোন
64234 মভোোঃ যোমর যোনো
64235 মভোোঃ খুযমদ আরভ
64236 মভোোঃ ভোনেজুয যভোন
64237 ইেোনভন সুরতোনো
64238 নফপ্লফ চন্দ্র নফক্রভ
64239 মভোোঃ আনকুজ্জোভোন
64240 মভোোঃ পনযদ আর ভোমুদ
64241 মভোোঃ নভরন
64242 োভীভো আখতোয
64243 মভোোঃ নো মুর মোমন মনোভোন
64244 আব্দুর েোনদয
64245 োনযেোয মভোোঃ ইভনতেো
64246 মভোোঃ োনবুয যভোন
64247 মভোোঃ রোইছুয যভোন
64248 নদফোেয যোে
64249 মভোোঃ এনোমুর োোন
64250 োননপ মভোোম্মদ মযম োেোন
64251 পোযোনো ইরোভ
64252 জুমের যোনো
64253 মভোোঃ নোনদুর োোন
64254 মভোোঃ োনফবুয যভোন
64255 পোনভো
64256 নফ েো োো

মভোোঃ ভীন ময ো
োনভদো ফোনু
দুরোর চন্দ্র োর
যত্নো োর
আব্দুর ভোমরে
আমরেো মফিভ
মভোোঃ মযত আরী
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ আননসুয যভোন
মভোিোোঃ রোেী খোতুন
মভোোঃ আফদুর খোমরে
মেোননুয আক্তোয
আ.মভোতোরীফ
মভোমিদো মফিভ
মভোোঃ যনফউর হুোইন
মযমনো আক্তোয
মভোোঃ আরতোপ মোমন
মভোোোঃ োযবীন োোন
এভ এ নরর
েপর মফিভ
মভোোঃ আোঃ যভোন ভন্ডর
মভোিোোঃ যোনদো মফিভ
মভোোঃ োইনেয যভোন
মভোিোোঃ খোেরুন নোোয
মভোোঃ ভনন
ম োিনো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যফ নভঞো
আঞ্জুভোন আযো যফ
মনতন চন্দ্র নফক্রভ
োরুর যোনী নফক্রভ
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
তোনরভো মফিভ
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
পোমতভো খোতুন
মৃতোঃ নভন্টু নেদোয
নযনো মফিভ
আব্দুর কুদ্দু ভীযফয
ননলুপো মফিভ
মভোোঃ পোরুে মোমন
নো নভন রতো
যনপকুর ইরোভ
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ মিোিোভ মভোতুি ো
মভোোোঃ োমনওেো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর ওেোোফ
মভোোোঃ মোমন আযো মফিভ
মভোোঃ ওফোইদুয যভোন
মভোিোোঃ লুৎপো খোতুন
মেফ চন্দ্র যোে
ঊলো যোে
মৃত আবুর োমভ মফোযী
আমরেো মফিভ
মভোোঃ োননপ
ভন নি ো আক্তোয
ন এভ নযোজুর ইরোভ
মপযমদৌী মফিভ
আব্দু োত্তোয
িোমরো মফিভ
মভোোঃ এযোদ আরী
ননযনো আক্তোয
োপয আমভদ
োনন আক্তোয
মে এভ নপকুয যভোন
মমরনো ইেোনভন
মযফতী কুভোয োো
অঞ্জরী োো
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06/01/1991
20/12/1988
26/12/1989
15/06/1986
02/11/1988
17/02/1988
21/02/1991
30/10/1990
15/11/1991
12/12/1987
14/07/1990
15/06/1990
01/11/1987
22/10/1988
15/10/1991
04/05/1990
20/02/1989
21/08/1989
01/11/1989
24/05/1988
27/12/1988
01/01/1990
15/02/1988
26/12/1988
14/10/1987
25/12/1988
30/12/1992
23/12/1987
25/12/1991
01/06/1990
01/07/1990
05/06/1992
16/12/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64257 মভোোঃ মোমর প্রোভোননে
64258 আযোপোত মোমন
64259 মোোনো ননিেো
64260 ভোসুভ আভদ
64261 চন্দন কুভোয যোে
64262 মভোোঃ আরী োেদোয িোফ্পোযী
64263 অনবন ৎ কুভোয আচোমিয
64264 মভোোঃ আনযনের ইরোভ
64265 প্রেো োরদোয
64266 মভোোঃ মযোেনুজ্জোভোন
64267 রূে যোে
64268 দৄফ মচৌদৄযী
64269 মভোোঃ আরভিীয মোমন
64270 ম ননপোয আ োদ নপ্রেোংেো
64271 মভোোঃ আফদুর োন্নোন
64272 ম নভন আযো
64273 মভোোঃ ইভোইর
64274 মভোোঃ ভনতেোয যভোন
64275 সুভন কুভোয োো
64276 কুরসুভ আখতোয
64277 যোমফেো খোতুন
64278 মভোোঃ নযেোদ আযনপন
64279 নোবোনো গুরোন
64280 মভোোঃ ফোবুর মোোইন
64281 মভোোোঃ নুযোত ইেোনভন
64282 মভোোঃ োযমব
64283 কুরসুভ মফিভ
64284 মভোোঃ মুস্তোনপজুয যভোন
64285 নেমোয োো
64286 মভোোঃ োভোর মোমন
64287 মভোোোঃ পোনভদো আক্তোয
64288 নভিরো মদফনোথ
64289 খোন মফনন য আমভদ

মভোোঃ েনোর আমফদীন
মভোিোোঃ যোমরো মফিভ
মভোোঃ েনোর আমফদীন
মভোিোোঃ আঞ্জেোযো মফিভ
মভোোঃ ফোফয আরী
নউনর আক্তোয
আব্দুর োনপ
মুনবুন মনিো
সুীর চন্দ্র যোে
মুকুরী যোনী যোে
মভোোঃ খোেরুর ইরোভ
োোনূয নফনফ
অভর কুভোয আচোমিয
নচনু যোনী আচোমিয
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
মভোিোোঃ রুবোন মনিো
আমরোভনত োরদোয
যনফরো োরদোয
মভোোঃ আব্দুর রনতপ নফশ্বো
মভোিোোঃ যোনদো খোতুন
যোভ সুন্দয যোে
অঞ্জরী যোনী যোে
ননযঞ্জন মচৌদৄযী
ঝুরন যোনী মচৌদৄযী
মভোোঃ ফোদো নভেো
োম যো মফিভ
এ এভ আবুর েোরোভ আ োদ
যীনো আ োদ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
োযবীন আক্তোয
মভোোঃ োভোর উনিন
মভোিোোঃ ভন নি ো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোমভ
মযোনো আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর নরর মখ
মভোিোোঃ ভমনোেোযো খোতুন
মন্তোল কুভোয োো
মদফরো যোনী োো
মভোোঃ ইভোইর মোমন প্রোং
আমেো নফনফ
যভ োন আরী
জুমরখো মফিভ
মভোোঃ োনভদুর ইরোভ
মভোিোোঃ আমরেো মফিভ
রোর নভেো
আমেো খোতুন
মভোোঃ ফোদর ভন্ডর
আনিেো মফিভ
মভোোঃ োইদুয যভোন
মভোোোঃ ফদয োোন হুভোযী
মভোোঃ ইেোনিন ভোতোব্বয
োযনবন মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োই
ভনু ো মফিভ
আব্দুর ভোন্নোন
আনপেো মফিভ
ভোননে রোর োো
নপ্রো যোনী োো
মভোোঃ আব্দুয যনদ
নূয োোন মফিভ
আব্দুয যনদ
মপযমদৌী মফিভ
ভমন্দ্র মদফনোথ
অঞ্জনর মদফনোথ
মভোোঃ আবুর ফোোয খোন
নভম ম োফোইদো খোতুন
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13/11/1990
10/04/1991
01/11/1992
01/03/1991
01/01/1989
14/02/1987
20/11/1992
29/10/1991
04/06/1989
15/11/1990
25/07/1990
01/02/1989
16/10/1988
11/06/1993
01/11/1988
25/05/1987
20/08/1987
01/01/1990
20/11/1990
20/04/1989
30/09/1988
07/09/1991
22/12/1989
09/03/1990
28/11/1988
13/06/1988
21/11/1991
01/03/1988
20/01/1988
08/03/1988
12/10/1992
08/12/1987
12/10/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64290 মভোোঃ ন েোউয যভোন

মভোোঃ আফদুর ভন দ যেোয
মভোোোঃ রুনফেো যেোয
64291 োনের তোনবীয
মভোোঃ আব্দুয যীভ
নোযীন আখতোয োোন
64292 রোন নুন ননোত
মভোোঃ লুৎপয যভোন
োমরো মফিভ
64293 মভোোঃ নুয আরভ
মভোোঃ আপতোফ মোমন
োরুর মফিভ
64294 ভোমুদুর োোন
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
মভোস্তোনেনো মফিভ
64295 মভোোঃ ভোসুদ যোনো
মভোোঃ আব্দুয যফ
সুনপেো খোতুন
64296 মভোোঃ যোনেফ-উ - োভোন
মভোোঃ ো োোন
এনর ো খোতুন
64297 এ এনড োোঙ্গীয আরভ মচৌদৄযী মভোোম্মদ সু োমেত আরী
মভোোোঃ নূয োোন আরী
64298 সুভন কুভোয মোিোয
ংেয কুভোয মোিোয
ননভতো মোিোয
64299 মভোোঃ নদুর ইরোভ
মভোোঃ মেযোভত ঢোরী
ননিযন নফনফ
64300 মভোোঃ যনেবুর োোন
মভোোঃ আব্দুর োনরভ
যোমফেো সুরতোনো
64301 মভোোঃ উজ্জর মোমন
মভোোঃ েনরভ উনিন
োমরো মফিভ
64302 োনদেো আমভদ
নপউনিন আমভদ
যোনদো আক্তোয
64303 মভোোঃ মফরোর মোমন
মভোোঃ োমেয আরী
ভমনোেোযো খোতুন
64304 মভোোঃ ভোসুভ নফল্লো
মভোোঃ ওেত আরী
যোন েো সুরতোনো
64305 মভোোঃ ভোমুদ ইরোভ যোনো
মভোোঃ মভোতোমরফ আেন
মভোোোঃ মতোযো মফিভ
64306 মভোোঃ মভমদী োোন
মভোোঃ ভোোবুফ আরভ
মভোিোোঃ মযমনো মফিভ
64307 মভোোম্মদ ভোমুদুর োোন
মভোোম্মদ মোরোেভোন মৃধো
ম নভন যোনপ ো
64308 মভোোঃ োনভউর ইরোভ
মভোোঃ নপকুর ইরোভ
মভোিোোঃ ভোমুদো খোনভ
64309 পোয োনো ইেোিনভন
স্বোভীোঃ মভোোঃ এভদোদুর ে
নফরনেি মফিভ
64310 সুভন চন্দ্র েভিেোয
মিৌযোঙ্গ েভিেোয
মযখো যোনী েভিেোয
64311 নো মুর োোন যেোয
আোঃ োই যেোয
োোনোযো আক্তোয
64312 মভোোঃ োযমব মোমন
মভোোঃ আবুর েোরোভ
োযবীন আক্তোয
64313 আপমযো ো খোতুন
নভ উনিন
হুনোযী মফিভ
64314 নোনিভো আক্তোয
নোন ভ উিীন
যওন আযো
64315 মভোোঃ ইভরুর েোমে
মভোোঃ আব্দুর েোমদয
পোমতভো মফিভ
64316 শেদ োইনেল্লো
মৃত শেদ ভমদ আরী
মভোিোোঃ খোেরুন মনোয
64317 শেদ আেযোভ আরী
শেদ োমদ আরী
যোমফেো খোতুন
64318 মভোোঃ ইেফোর নফন েোমভ
মৃত মভোোঃ আবুর েোমভ
োভসুন নোোয
64319 মভোোঃ োনভদুয ময ো  র
মভোোঃ আফদুর োই ময ো
োভসুন নোোয ময ো
64320 মভোোঃ মপযমদৌ বুরবুর
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
মভোিোোঃ মপযমদৌী নোোয
64321 মুনিদো খোন তন্মে
মভোোঃ আরভিীয খোন
নোনযন সুরতোনো
64322 মভোিোোঃ সুযোইেো তোফোি্সুভ
মভোোঃ মিোরোভ োমযোেোয মচৌদৄযী
নপমযো ো মচৌদৄযী
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12/12/1987
06/12/1991
03/03/1986
22/10/1988
31/12/1987
01/12/1988
01/11/1991
01/10/1987
09/12/1991
14/07/1988
16/12/1989
18/10/1989
25/02/1989
05/01/1990
11/09/1987
05/10/1991
28/02/1990
19/01/1989
05/01/1992
15/07/1988
05/01/1987
01/01/1991
21/12/1988
04/01/1988
26/11/1990
30/10/1989
20/04/1987
26/12/1989
19/04/1987
19/12/1988
31/08/1988
20/10/1993
10/11/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64323 োযনভন আক্তোয
64324 মভোোঃ ভোসুদ যোনো
64325 মভোোঃ েোভরুর োোন
64326 এ, এভ, তোনযকুর ইরোভ
64327 রুমু চোেভো
64328 মভোোঃ নযনের ইরোভ
64329 মভোোঃ আব্দুর মভোমভন
64330 এ এইচ এভ যনেবুল্লো
64331 মভোোঃ োখোওেোত আমযপীন
64332 েো ী ো আরভ
64333 ভনন আক্তোয
64334 মভোোঃ হুভোয়ুন েনফয
64335 শেদ মতৌনদুর ইরোভ নযেোদ
64336 তোননভো খোনভ
64337 মভোোঃ োইনের ইরোভ
64338 োনন্ত যঞ্জন
64339 সুনিতো যোে
64340 মভোোঃ োইনেয যভোন
64341 ইযোত োোন
64342 লুৎনেন নোোয
64343 মভোোঃ আহ্োন উল্লো
64344 তুলোয চক্রফতী
64345 মভোোঃ ভোবুফোয যভন
64346 মভোোঃ হুভোেন েফীয
64347 মভোোঃ রুহুর আনভন
64348 মভোোঃ আবুর ফযোেোত
64349 মভোোঃ পোরুে মোমন
64350 যো কুভোয কুন্ড
64351 আভো োঈদো নোনফরো
64352 নভিরো দো
64353 মভোোঃ োনদুর ইরোভ
64354 মভোোঃ যনজু নভেো
64355 ইফযোনভ

মভোোঃ োভসুজ্জোভোন
োোযো ফোনু
মভোোঃ ফ লুয যভোন
মভোোোঃ ইভো মফিভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
মভোোোঃ োনদো সুরতোনো
মভোোঃ েনোর আমফদীন
মভোোোঃ োনফফো োযবীন
মভ চন্দ্র চোেভো
অনুনে মদওেোন
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
সুনপেো মফিভ
ওেত আরী
আমভনো খোতুন
মভোোঃ োোদোত োভোন
মভোিোোঃ মযমফেো ফোনু
মভোোঃ শুকুয আরী
ন ননেো োন্নোত
েো ী আফদুর োনভদ
োযবীন আক্তোয
মভোোঃ এযোদ উল্লো
নদলুযো মফিভ
খন্দেোয েোভরুজ্জোভোন
মভোিোোঃ োননো ফোনু
শেদ মভোোঃ ওেোম দ আরী
তোহ্নভনো আরী
আেযোভ মোমন খোন
োম দো আক্তোয
মভোোঃ যনপে
স্বপ্নো মফিভ
মৃত োন মিোোর
নণ ি রক্ষী
মৃত ননযঞ্জন যোে
ফোন্তী যোে
আফদুর ওোফ মফোযী
মপোরী খোতুন
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন মুন্সী
মভমরুন মনিো ফকুর
োমর আমভদ
নুরুন নোোয
মভোোঃ আবু িোমেদ
যোমদো মফিভ
তন কুভোয চক্রফতী
অরুণো চক্রফতী
মভোোঃ মভো োমম্মর মোমন
মফরী মফিভ
মভোোঃ আন জুয যভোন
রোইরী মফিভ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
মভোিোোঃ যওন আযো মফিভ
এএভ আবুর ফোোয
আমেো োযবীন
আরী আেফয োওরোদোয
আমরেো মফিভ
নফেো চন্দ্র কুন্ড
ফোন্তী যোনী
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
ভোনে ো ইরোভ
যোভরোর দো
নউরী দো
মভোোঃ আব্দুর রনতপ
মভোিোোঃ োরুর মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োত্তোয ভন্ডর
মভোিোোঃ আমেো খোতুন
মভোোঃ নরুর ইরোভ
ভোননূয মফিভ
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29/10/1989
16/05/1991
15/08/1989
05/11/1991
31/12/1988
01/01/1992
01/01/1989
26/12/1991
25/04/1989
25/10/1991
01/11/1988
31/12/1990
20/01/1991
31/12/1990
11/01/1990
10/05/1988
14/01/1989
28/10/1986
19/04/1992
21/05/1990
15/08/1987
29/12/1991
25/11/1990
25/12/1987
01/02/1989
05/07/1987
05/08/1991
25/11/1989
16/10/1989
30/06/1989
31/12/1989
02/01/1987
26/07/1992

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64356 মভোোঃ ভনতউয যভোন
64357 মভোোঃ মোমর োযমব
64358 মভোোঃ আবু োঈদ
64359

শেদো আননেো ইফনোত

64360 দীোেন চক্রফতী োথ ি
64361 মভোোম্মদ োইনেয যভোন
64362 ভোসুভ নফল্লো
64363 মভোোঃ নদুর ইরোভ
64364 অনোনভেো দো ভনন
64365 মভোোঃ োজ্জোদুর ে
64366 মভোিোোঃ োনন দো সুরতোনো
64367 তনপজুয যভোন
64368 মভোোঃ মযপোমেত মোোইন
64369 ন েোউর োোন জুমের
64370 আনতকুর ইরোভ
64371 মভোস্তপো োইদ ভমনোেোয
64372 ইনোন আরী
64373 মভোোঃ যনেবুর ইরোভ
64374 আইনযন সুরতোনো
64375

নরুর ইরোভ

64376 পোনভো খোনভ
64377 মভোোঃ নো মুর ে
64378 মভোোঃ আব্দুয যনদ
64379 দীে মবৌনভে
64380 মভোোঃ যভত উল্লো
64381 ফসুমদফ ম োল
64382 ইমতযোপ ভোনে
64383 প্রদী ভিো
64384

নভ উদদীন

64385 মভোোঃ নভরন মোোইন
64386 মভোোঃ োীনূয ইরোভ
64387 মভোোম্মদ ভোবুবুর আরভ
64388 মভোোঃ আেযোমুজ্জোভোন

মভোোঃ হুরুর ইরোভ
মভোিোোঃ ভন নি ো মফিভ
মভোোঃ এভদোদুর ে
মভোিোোঃ োযবীন মফিভ
মভোোঃ অম্মত আরী
ভমনোেোযো
শেদ ভনফনুর ে
ইভত আযো মফিভ
স্বন কুভোয চক্রফতী
ঙ্কযী চক্রফতী
মভোোম্মদ ননিকুয যভোন
মনরনো যভোন
মভোোঃ আব্দুর নরর
মভমরুন মনিো
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
মভোমভ ো মফিভ
ভমন্দ্র চন্দ্র দো
ভীনো যোণী দো
মভোোঃ েো ী এেযোমুর ে
নভরন আক্তোয মচৌদৄযীযোনী
মভোোঃ আননসুয যভোন
মভোিোোঃ পনযদো ইেোনভন
আব্দুর ভন দ িো ী
আেো খোতুন
মভোোঃ আোঃ রনতপ োওরোদোয
মভোোোঃ যওন আযো
আব্দুয যনদ যেোয
জুমরখো মফিভ
আবুর োমভ
যনভ ো
মভোোঃ আব্দুর িনেয িো ী
ভমনোেোযো খোতুন
আোঃ োত্তোয
ভোমরো খোতুন
মভোোঃ আব্দুয যভোন
মভোিোোঃ যওন আযো মফিভ
মভোোঃ নোনিয উিীন
নুরুন নোোয
ভযহুভ নফ এভ োভসুর ে
পনযদো ে
আোঃ ভনতন খোন
মফলুেোযো খোনভ
মভোোঃ এভদোদুর ে
ননলুপো আেতোয
মভোোঃ ইভোঈর মোমন
মৃত ফোনযন মনিো
ভদন মবৌনভে
অঞ্জু মবৌনভে
মভোোঃ োভসুর ে
মেোননুয আেতোয
সুীর চন্দ্র ম োল
মদফী যোনী ম োল
ড. ওদোিয ভোনে োয যভোন
ড. লুৎমপ আযো মুনরভো খোনভ
েোনত্তিে ভিো
নদোরী যোনী ভিো
যভ োন আরী
মযন েো মফিভ
মভোোঃ আপোয আরী
েনফ মফিভ
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
মভোোোঃ োইভো মফিভ
মভোোম্মদ োমিন আরী
োরভো মফিভ
মভোোঃ নরুর ইরোভ
মভোিোোঃ আক্তোযো মফিভ
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25/09/1991
26/04/1989
28/01/1987
22/02/1989
07/07/1987
02/07/1989
05/02/1988
28/12/1988
01/07/1991
01/06/1987
20/03/1990
02/01/1991
01/12/1987
20/08/1990
01/01/1992
18/07/1987
17/01/1988
16/10/1989
12/12/1988
05/03/1988
24/09/1987
13/02/1989
25/12/1987
05/01/1987
04/10/1992
25/10/1987
05/09/1987
25/12/1987
01/06/2016
11/12/1987
18/12/1989
01/03/1989
17/08/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64389 নযেো মভোোঃ তোনপকুর আন
64390 মভোোঃ যোমর ে
64391 োনন দো আক্তোয
64392 মভোোঃ োরোউনিন আমভদ
64393 োমেয আমভদ ভজুভদোয
64394 মভোোঃ পযোদ মোমন
64395 মোোনো মপযমদৌ
64396 পোহ্নভদো আক্তোয
64397 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
64398 মভোোঃ মোমর যোনো তোলুেদোয
64399 মভোোঃ োজ্জোদুর ইরোভ
64400 এ, এভ োভসুর ে
64401 মভোোঃ আব্দুল্লোহ্ আর ভোমুন
64402 মভোোম্মদ আনতকুয যভোন
64403 মভোোঃ অননে ইরোভ
64404 মভোোঃ ভনউয যভোন
64405 নদুর ইরোভ
64406 মভোোঃ এোনুর ে োনফফ
64407 মভোোঃ আবু যোেোন যোনো
64408 মোমর যোনো
64409 মভোোঃ ভোবুবুয যভোন ভইূঁ েো
64410 যীপ আমভদ
64411 মভোোঃ ো আরভ
64412 মভোোঃ নোনদ োনযেোয
64413 আনযনেয যভোন
64414 মভোোঃ োপোমেত ন ন্নো
64415 ভোধফ চন্দ্র ফননে
64416 অনবন ৎ েয
64417 আোঃ আক্তোরুজ্জোভোন
64418 মভোোোঃ যপখো আক্তোয
64419 মুোঃ যীনের ইরোভ যেোয
64420 মভোোঃ োনভউর োোন
64421 মভোোঃ মভমদী োিোন যেোয

মভোোঃ আন জুর ে
তনরভো ভোিউদ
মভোোঃ আব্দু মোফোন নফশ্বো
মভোিোোঃ যনপকুন নোোয
মভোোঃ ফোদো আরভ
যোমদো আরভ
মভোোঃ আব্দু িোরোভ
পোমতভো মফিভ
ভন বুর ে ভজুভদোয
রোেরো মযোেোয ফোনু
মভোোঃ প লুর ে
মভোিোোঃ ঞ্চফোনু
আব্দুর ভোন্নোন
ভমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ ভন বুয যভোন
নোনযন আক্তোয
মভোোঃ পউনিন
ম োিনো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োন্নোন তোলুেদোয
মভোোঃ োম দো খোতুন
মভোোঃ োমখরুর ইরোভ
মভোিোোঃ মভোমিদো মফিভ
এ, এভ, মোরোেভোন
োভসুন্নোোয
মভোোঃ আব্দুয যভোন
মভোিোোঃ োনফফো খোতুন
মভোোম্মদ রুহুর আনভন
যোমফেো মফিভ
মভোোঃ খনরলুয যভোন
ভভতো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
মভোিোোঃ ভঞ্জুভো মফিভ
নপউনিন মভোল্যো
যোমফেো খোতুন
মভোোঃ ফ লুর ে
নোনিি ভোঞ্জুভো আযো
মভোোঃ আব্দুর ভোমরে
ভোম দো খোতুন
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
মোমনেোযো
মভোোঃ আতোউয যভোন ভইূঁ েো
আভোতুমন্নো
মভোোঃ আনযপ উল্লো
পোমতভো ইেোিনভন
মৃত আফদুয যনদ মফোযী
িোমেযো মফিভ
আব্দুর খোমরে
মতোযো মফিভ
আক্তোয উল্লযো
মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ ন েোত অাোরী
নপমযো ো মফিভ
নফরু োক্ষ ফননে
যভো যোনী ফননে
ননয কুভোয েয
ভঞ্জু চন্দ
মভোোঃ ময োউর েনযভ
মভোিোোঃ আপমযো ো খোতুন
মভোোঃ ভেনোর মোমন
তোোজ্জুমতয মনো
সুরতোন আমভদ যেোয
োভসুন নোোয
মৃত ভোোবুিীন ভন্ডর
মোোিী মফিভ
মভোোঃ ভনপজুর ইরোভ
যোমদো মফিভ
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05/10/1992
05/02/1987
11/06/1991
12/01/1989
31/07/1989
12/04/1991
07/08/1990
07/11/1990
30/12/1989
05/08/1988
01/11/1989
18/11/1992
16/11/1989
01/01/1988
03/01/1990
07/05/1988
01/05/1990
01/01/1990
01/01/1988
17/02/1987
01/12/1987
04/12/1992
01/07/1988
06/11/1991
01/02/1991
28/12/1989
20/01/1989
10/08/1990
24/11/1990
15/11/1989
22/02/1989
12/05/1990
25/12/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64422 মভোোঃ মভমদী োোন
64423 মভোোঃ আবু োঈদ
64424 মভবুফ নয বুরবুর
64425 মভোোঃ যীপ নভেো
64426 মভোোোঃ রুফোইেো আমফদীন
64427 মভোোঃ ময োউর েনযভ
64428 মভোোঃ পনযদুর ইরোভ
64429 মভোোঃ আবু দোউদ
64430 আননচুয যভোন
64431 নু োত ইরোভ
64432 মভোোম্মৎ োন্নোতুর মপযমদৌ
ভজুভদোয
64433 যো ীফ যেোয
64434 মভোোঃ ভোমুন নেদোয
64435 মুনরভো আক্তোয
64436

েন্ত কুভোয যেোয

64437 মোমেফ ভোমুদ মচৌদৄযী
64438 ফনয োওরোদোয
64439 শ্যোভর চন্দ্র োো
64440 মভোোঃ ইভোইর মোমন
64441 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
64442 মতৌনেো আোদ
64443 এভ. মে. ভনন উিীন আম্মদ
64444 নফেোরুন ননো
64445 নুযোত নো নীন
64446 সু োত নভেো
64447 ন নোত নোনেোন
64448 মভোোঃ আনভনুয যভোন মচৌদৄযী
64449 এভ.এ. আয. জুমের
64450 মভোিোোঃ োম যো আেতোয
64451 এভ. তনযকুর ইরোভ
64452 মরোলুজ্জোভোন
64453 মভোৎ ইভোইর মোমন
64454 নোনিয মচৌদৄযী

মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
মভোিোোঃ রুনফেো মফিভ
মভোোঃ আফদুর ভোন্নোন
মযোন আযো মফিভ
এ.মে. এভ. নরুর ইরোভ
ভভতো নয
খনরর মফোযী
যোন েো মফিভ
এ.নফ. এভ. েনোর আমফদীন
মভোোোঃ োভীন সুরতোনো
মভোোঃ মভোস্তপো োভোর
োনদো আক্তোয
মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
মভোোোঃ োমরো মফিভ
আননসুয যভোন
রুনফনো খোতুন
প লুর ে
তোনরভো মফিভ
মভোোঃ নুরুর ইরোভ ভনল্লে
োনো ইরোভ
মভোোম্মদ োোদোৎ মোমন ভজুভদোয
নভম খোমেরুমন্নিো ভজুভদোয
মভোোম্মদ যনভ উনিন
োনদো মফিভ
মভোোম্মদ আরী নেদোয
মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ ভেবুর মোমন
যনভো মফিভ
েভমর চন্দ্র যেোয
নফনো যোনী যেোয
মৃত আইয়ুফ আরী
নো ভো মফিভ
আোঃ খোমেয োওরোদোয
যোনভো মফিভ
মৄফযো চন্দ্র োো
ননযনত যোনী োো
মভোোঃ আবু তোমরফ
মভোিোোঃ নরনর খোতুন
মভোোঃ আব্দুর আন
মভোিোোঃ হুযো খোতুন
আোদুয যভোন
মযোেোনো
আব্দুর ফোযী আম্মদ
োযবীন আক্তোয
োমর আমভদ
আপোনো আক্তোয
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
মভোিোোঃ জুমরখো মফিভ
মভোোঃ ভোযপত আরী
নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ আরী জুরনপেোয
ভোবুফো োযবীন
মভোোঃ োনফবুয যভোন মচৌদৄযী
নূয োোন মফিভ
মভোোঃ ভনতেোয যভোন
আঞ্জুভোন আযো
মভোোঃ মভোনো োত মোমন
মভোিোোঃ োমযো
এভ.আব্দুর আন
আমরেো মফিভ
োনফবুয যভোন
রোইনর নফনফ
মভোোঃ োভোর উনিন
মভোিোোঃ ভভতো মফিভ
মৃত মযোজুর ে মচৌদৄযী
মোমনেোযো মচৌদৄযী
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15/05/1988
10/10/1989
28/11/1990
31/12/1990
27/06/1991
05/06/1992
15/09/1988
28/12/1988
12/09/1988
01/01/1988
21/03/1989
01/01/1989
17/05/1988
15/06/1991
13/12/1987
18/06/1989
02/08/1988
01/02/1989
20/06/1990
10/07/1990
18/11/1992
06/11/1987
15/11/1990
01/07/1993
03/01/1989
01/07/1991
31/12/1987
13/06/1989
14/06/1990
23/10/1987
10/10/1988
30/01/1987
02/05/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64455 আযোনের ইরোভ
64456 আর ভোমুন
64457 েনফয মোমন
64458 মভোোঃ মোোি নভেো
64459 নোনযন সুরতোনো
64460 মভোিোোঃ যতনো খোতুন
64461 মভোোঃ ইভযোন োোন
64462 োনদেো আক্তোয
64463  ীফ কুভোয ম োল
64464 মভোোঃ উজ্জর যেোয
64465 ম নভন আক্তোয
64466 ভনন আরী
64467 মভোোঃ মযোেনুয োভোন
64468 েো ী মভোোঃ মুন ফ উল্লো
64469 মভোোঃ নযপোত যোেোন
64470 মিোরোভ োযওেোয োোন
64471 ম োফোমেয আর ভোমুদ
64472 মভোোঃ োযমব নভেো
64473 চঞ্চর উনিন
64474 মভোোঃ মোযোফ মোমন
64475 নভতু আক্তোয
64476 ভোসুদ যোনো
64477 মভোোম্মদ তোনবীয োেদোয
64478 নদররুফো খোনভ
64479 মভোোঃ োনপজুয যভোন নেদোয
64480 রুফোইেোত মভোমিদ নভশুে
64481 মভোোঃ নরেোয মোমন
64482 মভোোঃ ফোেন দ মফোস্তোনভ
64483 মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভনতন
64484 োরভোন খোন
64485 মুননেো খোনভ
64486 মতু আক্তোয
64487 মভোোঃ নমুর মোমন

আব্দুর িনন
পনযদো খোনভ
মতোপোজ্জর মোমন
নভনুেোযো মফিভ
আফদুর রনতপ
মফমদনো আক্তোয
মভোোঃ ফোচ্চু নভেো
মমরনো মফিভ
মভোোঃ ফ লুর ে
যওন আযো খোতুন
মভোোঃ েনোর আমফদীন
মভোিোোঃ যোমরো মফিভ
এ. মে. োমফয আমভদ
ভনযেভ মফিভ
মভোোঃ ো োোন
মযৌন আযো মফিভ
মৃত নক্ষতী চন্দ্র ম োল
আযতী যোনী ম োল
মভোোঃ আন জুর যেোয
মভোিোোঃ যোমপেো খোতুন
মভোোঃ আবুর েোরোভ
ননযনো আক্তোয
মভোোঃ আনিোয আরী
যোমফেো খোতুন
যভত উল্লযো
মযোমেেো মফিভ
েো ী োই উনিন আমভদ
নভম ননযনো আক্তোয
মভোোঃ রুহুর আনভন যেোয
োনরভো আক্তোয
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
মভোোোঃ পনরুদো খোতুন
আব্দুর েোমদয তোলুেদোয
ভোসুভো খোনভ
মভোোঃ নুরুর ইরোভ
োননো মফিভ
ফোফয আরী মভোল্যো
যনভো খোতুন
যনপকুর আরভ
োনপেো
মৃত নুরুর আভীন
োনদো মফিভ
আব্দুয যোজ্জোে
ভোম দো
মভোোম্মদ যইি উনিন
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ নযো উনিন
নো ভো খোতুন
মভোোঃ োনফবুয যভোন নেদোয
যোনভো মফিভ
মভোোঃ আবুর মোমন
মভোোোঃ মভোমিদো মফিভ
আফদুর েোমদয তোলুেদোয
মভোোোঃ নুয োোন মফিভ
মভোোঃ ইব্রোীভ মোমন
ওফোেদো খোতুন
মভোোঃ আবু ফেয
োিনো মফিভ
োোঙ্গীয খোন
ননযন আেতোয
মভোোঃ ভঞ্জুয যভোন খোন
আনফদো সুরতোনো
মৃত নুরুর আভীন
োনদো মফিভ
মভোোঃ আনভন উনিন
মভোিোোঃ োম দো োযবীন
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02/01/1988
06/12/1987
15/09/1987
20/08/1987
10/05/1988
05/12/1991
16/11/1987
01/07/1993
18/10/1987
30/03/1989
01/01/1991
24/02/1986
20/01/1992
26/08/1988
01/01/1992
01/01/1991
20/09/1990
10/06/1987
01/01/2016
06/10/1991
26/10/1988
20/08/1988
31/12/1989
26/01/1990
01/03/1991
01/10/1987
05/12/1987
12/11/1986
01/09/1989
05/12/1993
23/10/1989
26/10/1988
24/09/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64488 মভোোঃ এনোমুর ে
64489 ইভো আক্তোয
64490 ওেোদুদ আমভদ
64491 মনওেো আপোে আমভদ
64492 মভোোঃ আব্দুর ফোযী
64493 োম্মী আক্তোয মোভো
64494 োনব্বয আমভদ খন্দেোয
64495 োযভীন আমভদ
64496 েল্যোনী ভিো
64497 তোমযে আর ভোমুন
64498 মযোেোনো আক্তোয
64499 আফদু োরোভ
64500 ল্লফ কুভোয
64501 ননভির চন্দ্র যেোয
64502 ইপোনো খোন
64503 মভোোঃ ময োউর েনযভ
64504 কুঞ্জর যেোয
64505 মভ ফো উনিন মচৌদৄযী
64506 োন্নো যোনী যেোয
64507 আব্দুল্লো আর যোন ফ
64508 ফোন োর
64509 মভোোঃ োোঙ্গীয েনফয
64510 মভোোঃ ভোমুনূয যনদ
64511 মভোোঃ আরী মোোইন
64512 মভোোঃ পখরুর োোন
64513 োন দুয ইরোভ
64514 নোযীন সুরতোনো
64515 ইব্রোীভ খনরর
64516 মভোোঃ সুরতোন পের
64517

োনেেো আক্তোয

64518 তোননেো আক্তোয
64519 অনিতো োোদোত
64520 নোিনযন সুরতোনো

মভোোঃ আরোউনিন নভঞো
মৃত এেযোফন মনিো
মভোোঃ ন ল্লুয যভোন
মনরনো আক্তোয
ফোনয উনিন আমভদ
মনরভো আমভদ
ো োোন আমভদ
আেনরভো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর োনপ
োমরো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যভোন
আিভো খোতুন
খন্দেোয ভনপজুর ইরোভ
ভোমুদো ইরোভ
যোেোন আমভদ
নূরুন্নোোয
সুকুভোয ভিো
নফ েো মদফী ভিো
বুরবুর অাোমভদ
পোমতভো খোনভ
মভোোম্মদ আরী
মফিভ ভনযেভ
মভোোঃ আফদু শুক্কুয
নযন েো মফিভ
প্রনেল্ল চন্দ্র যেোয
ফোনন্ত যোনী যেোয
সুনীর চন্দ্র যেোয
নভনতী যোনী যেোয
মভোোঃ ইেফোর খোন
োোনো খোন
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
ননলু মফিভ
মভোন যেোয
ম যোস্দো যেোয
ভনতন মচৌদৄযী
ভন নি ো মফিভ
মতযন্দ্র চন্দ্র যেোয
নদোরী যেোয
মভোোঃ আব্দু োভোদ মভোল্লো
যনদো মফিভ
আীল োর
মিোো োর
মভোোঃ োইদোয যভোন
আনেভো খোতুন
মভোোঃ োরুন-অয-যনদ
োরভো মফিভ
মভোোঃ ইরোভ নভেো
মভোোোঃ নযপো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর িনন
মভোিোোঃ পোমতভো খোতুন
নযোজুর ইরোভ
িোমরো মফিভ
মভোোঃ ীদ নভেো
োোনোযো মফিভ
আব্দুর খোমরে
নোনিভো মফিভ
আব্দুয ওেোনদ
েদন মফিভ
মভোোঃ োেোত আরী
আমরেো খোতুন
মদৌরত আমভদ
মভোোোঃ নোনিভো আমভদ
মভোোঃ োোদোত মোমন
ইভোত আযো মফিভ
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
োননো মফিভ
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23/12/1985
15/03/1992
01/10/1989
30/06/1988
11/12/2016
07/08/1990
30/12/1989
19/02/1989
15/05/2016
05/03/1990
02/01/1990
15/11/1989
08/10/1988
01/01/1989
30/09/1989
01/01/1991
26/03/1989
03/02/1990
18/01/1987
15/06/1988
28/07/1987
04/01/1987
24/08/1988
05/02/1989
20/10/1989
30/12/1988
10/12/1988
10/05/1991
30/08/1989
03/05/1989
10/07/1988
16/01/1991
25/07/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64521 মে. এভ. আোদুজ্জোভোন
64522 োেভো আোন
64523 মভোোঃ ভোনোনময আোন
64524 মভোোঃ িোন উর ইরোভ
64525 মভমদী োোন
64526 ননেো মভোোঃ নদনৄ
64527 রো কুভোয মুখো ী
64528 মিোরোভ মুযমদ
64529 আবু নোময মভোোঃ োনফবুল্লো
64530 মভোিোোঃ মযমফেো আখতোয
64531 উত্তভ কুভোয
64532 রুহুর আনভন
64533 োনদুর ইরোভ
64534 মভোোঃ োজ্জোদ মোমন
64535 েোভরুন নোোয মরী
64536 সৃ ন যেোয
64537 মভোোঃ আব্দুর োন্নোন
64538 নুযোত োোন ন ননেো
64539 মভোোঃ নিেো উনিন
64540 তনভনো খোতুন
64541 আযোনের আরভ
64542 মভোোঃ যোনফ আরভ তোলুেদোয
64543 মভোোঃ যোমর মভোল্লো
64544 মভোোঃ োনদ আমনোেোয
64545

োনেরুর ইরোভ

64546 মভোোঃ ইখতোরুর ইরোভ
64547 মভোোঃ ননেফ উনিন
64548 মুোম্মদ যওেোয নফন আরভ
64549 মভোোঃ আমনোেোরুর ে
64550 আভোন উল্লো
64551 মভো: ইনতো আমম্মদ
64552 মভো: পযোদ মোমন
64553 রংমেশ্বয োর

মভোোম্মদ আরী খোন
নরুন্নোোয মফিভ
েোভরুর আোন
োভসুন নোোয মফিভ
মভোোঃ মতোপোজ্জর মোমন
মভোিোোঃ ভোখছুদো খোনভ
মৃত আোঃ যউপ
মৃত আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ ো োোন মফোযী
খোমরদো মফিভ
মভোোঃ আফদুর আরীভ
মভোোোঃ োননো মফিভ
যোভপ্রোদ মুখো ী
নর মুখো ী
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
মভোোোঃ আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আপোয উনিন
নরুন নোোয
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মভোিোোঃ নভনোযো মফিভ
নিনযধোযী ম োল
িীতো যোনী
ময োউর েনযভ
যওনোযো মফিভ
োভত আরী
োনদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যীদ
নযনো োযবীন
মভোোঃ আফদুর েোমদয
ইেোভীন আক্তোয
অ ে কুভোয যেোয
ফনোনী যেোয
মভোোঃ মোমরভোন আরী
মভোোোঃ মযন েো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর ভন দ
োমরো মফিভ
নূরুর ইরোভ
কুরসুভ মফিভ
মভোোঃ শতমুয আরী খোন
মযোমেেো মফিভ
তোজুর ইরোভ
আমেো মফিভ
আবু মভোোঃ মভমদুর আরভ তোলুেদোয
যোমরো মফিভ
মভোোঃ োরোভ মভোল্লো
আমনোেোযো মফিভ
মভোোঃ আমনোেোয মোমন
ম নভন আযো
আরোফক্স
খমত োন মফওেো
মভোোঃ নদুর ইরোভ
মভোিোোঃ হুযো খোতুন
মভোোঃ ফনয আমভদ
নুয োোন মফিভ
মুোম্মদ ওেত আরভ
োীন আক্তোয
মভো: ওেোনপ উনিন
মযোমেেো আক্তোয
নপরু ো মফিভ
আফদুয যোনদ
মভো: ইনি আরী
মভোিো: নোনিভো মফিভ
মভো: নোফ আরী
মভোিো: োোনোযো মফিভ
রক্ষন োর
চঞ্চরো োর
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06/03/1987
14/09/1989
06/11/1988
22/12/1987
20/06/1989
30/10/1987
01/10/1987
10/10/1988
12/12/1989
04/02/1987
03/01/1989
17/09/1987
28/11/1988
06/09/1988
27/11/1988
29/03/1989
20/10/1987
28/09/1988
13/06/1989
01/06/1987
21/09/1990
25/12/1990
22/06/1990
08/10/1991
20/09/1987
15/11/1989
25/10/1989
16/06/1990
06/02/1988
01/11/1988
04/12/1987
01/02/1990
31/12/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64554 োইরী ে প্রীনত
64555 মভো: আবু োমদে
64556 নন্দন েভিেোয
64557 এ.মে. এভ নপকুর ইরোভ
64558 রুমফর নভেো
64559 োনব্বয সুভন
64560 মভো: োভীভ মোমন খোন
64561 মভোোম্মদ নিেো উনিন
64562 মভো: ফনয উনিন
64563 এ.এভ োইদুজ্জোভোন
64564 অননফ িোন দো
64565 এ.এ.এ.এভ োমর
64566 শ্যোভর েোনন্ত মবৌনভে
64567 মভো: আব্দুয যোজ্জোে
64568 মভো: আনযনের ইরোভ
64569 ম নভন আক্তোয
64570 মভো: ন েোউয যভোন যেোয
64571 মভো: নভরন োওরোদোয
64572 নল্পী যোনী আচোর্য্ি
64573 নো ভো মফিভ
64574 যেোয নপমযো আমভদ
64575 যোন েো সুরতোনো
64576 মভো: ভোসুদ আরভ
64577 মভো: আ োদ মোমন
64578 ভোযন নো আেতোয নর ো
64579 মভো: বুরবুর আমম্মদ
64580 মভোিো: উমম্ম খোমেয
64581 মভো: রুহুর আনভন
64582 মুোম্মদ এযোদ আরী
64583 মভো: নূময আর আনভন
64584 মভো: ভোমুন নভেো
64585 উমম্ম োরভো
64586 মভো: োভীভ মোমন

মভো: েোওোয যভোন
োোনোযো মফিভ
তোন ভউনিন
েফোনু
মৃত: ভমনোযঞ্জন েভিেোয
ফোনো েভিেোয
মভো: আব্দুয যউপ নভেো
মভমরুমন্নো
আব্দুর আন
যোমরো আক্তোয
মভো: মুযোদ আরী
মভোিো: মুনক্ত োযবীন
মভো: মেোন্দোয আরী খোন
মদমরোেোয মফিভ
আবু আভদ
পোমতভো খোতুন
মভো: হুভোয়ুন েনফয
নযনো মফিভ
মভো: আ: োরোভ
মভোো: োোনোযো মফিভ
অধীয কুভোয দো
যোনু দো
মভো: আব্দুর কুদ্দুি
োমরো খোতুন
তরুন েোনন্ত মবৌনভে
নউরী মবৌনভে
মভো: আব্দুর আোদ
মভোিো: যোনপেো খোতুন
মভো: নূরুর ইরোভ
আমভনো খোতুন
মভো: যনফউর ইরোভ
ভমনোেোযো মফিভ
মভো: আননিোয যভোন যেোয
মভোিো: োননো মফিভ
মভো: োনফবুয যভোন োওরোদোয
যোনভো মফিভ
মৃত য ত েোনন্ত আচোর্য্ি
ম যোৎস্দো যোনী আচোর্য্ি
মভো: আবুর খোমেয
ো োন মফিভ
োইদ আমভদ
পোমতভো মফিভ
নপকুর ইরোভ
মপযমদৌ আযো
মভো: োভছুমিোো
মপোরী মফিভ
মৃত মভো: আফদুয যনদ
তনেযো মফিভ
মভো: মভো োমম্মর ে ভন্ডর
এনর ো োযবীন মযখো
মভো: আব্দু োত্তোয
মভোিো: ভমনোেোযো মিভ
মভো: খনফয উনিন ভনল্লে
আমফদো সুরতোনো
মভো: ভেছুদ আরী
তহুযো খোতুন
মভো: আ: যভোন
নুয োোন মফিভ
মভো: আব্দুয যফ ভইেো
নো ভো মফিভ
মভো: ো োোন নভেো
মভোিো: মযোমেেো মফিভ
মভো: োোবুিীন
মভোিো: ভোছুভো খোনভ
মৃত োভোর উিীন
মভোিো: ভনিযন মফওেো
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13/11/1988
03/03/1988
14/10/1989
14/04/1988
20/07/1988
14/07/1990
06/01/1987
01/01/1990
30/10/1990
16/11/1989
30/11/1989
01/01/1991
01/01/1988
10/02/1987
10/01/1988
13/02/1987
30/12/1986
15/11/1987
18/10/1985
01/01/1990
30/09/1989
30/11/1987
30/12/1987
10/07/1984
01/01/1990
25/06/1987
23/11/1987
17/12/1989
16/02/1988
11/08/1988
12/12/1988
15/10/1988
10/09/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64587 তোব্দী ম োল বৃনি
64588 মভো: মুন বুর ে
64589 মোরোইভোন মোমন
64590 মভো: োনদুর োোন
64591 মভো: মমোফোমেয আরভ
64592 মভো: যীপ মোমন
64593 োভীভো আক্তোয
64594 রুনো আক্তোয
64595 নডনোয কুভোয যেোয
64596 আননছুজ্জোভোন নমভর
64597 মভো: ভোসুদ যোনো
64598 মোনো আক্তোয
64599 আোদুজ্জোভোন
64600 নভনথর আমভদ
64601 মভো: মভোস্তোনপজুয যভোন
64602 এ.এভ োদরী আ ভ
64603 এ.এভ নূরুজ্জোভোন
64604 মভো: আনযনেয যভোন
64605 মভো: োইনের ইরোভ
64606 মভো: ভোমুনুয যনদ
64607 মভোোম্মদ োমদ
64608 ভোন নং
64609 তোনফীন োোন শুব
64610 মভো: তোনবীয আোমম্মদ
64611 তোভোন্নো মপযমদৌ
64612 সুনপ্রেো যোনী োো
64613 মভো: আব্দুল্লো আর েোউোয
64614 যনেবুজ্জোভোন
64615 োখোওেোত মোমন
64616 নরটন কুভোয নফশ্বো
64617 োোনুর ে
64618 ভোমুদো নোনিি
64619 ভোমুন নভেো

নফভনত নফেো ম োল
রূোরী ম োল
মভো: োভছুর ে
মভোিো: রোেী মফিভ
আব্দুর ভন দ
োমভনো
মভো: আব্দুর োনরভ
নুয োোন মফিভ
মৃত মখ োনপ উনিন
ম যোৎস্দো মনো
আ: ফোমযে
ভোম দো খোতুন
মভো: আখতোরুজ্জোভোন
আভো আক্তোয
ো োোন
নোনিভো
হৃদে যঞ্জন যেোয
নদোরী যোনী
ওফোমেদ উল্লো
যওন আযো মফিভ
মভো: আরতোনেয যভোন
ভনযেভ
মভো: মোমন আরী
পোমতভো মফিভ
আবু োঈদ
আিভো খোতুন
োনভভ আমভদ
মযোমেেো োযবীন
মভো: ভন বুয যভোন
আঞ্জুভোন মফিভ
যদোয আ ভ মভোোম্মদ
মপযমদৌ আযো আ ভ
মভো: আমনোেোয মোমন
োননো ভভতো
মভো: মভোেমরছুয যভোন
ঝণ িো আক্তোয
মভো: ো োোন
োনভদো আক্তোয
রোর মভোোম্মদ যেোয
মৃত রোইরী মফিভ
মৃত: নূরুর ইরোভ
ভোনজুফোন মনিো
নফ ে কুভোয নং
ননভতো যোনী নং
নভনো উনিন যদোয
তোফোযন মফিভ
আরী োেদোয
আমভনো মফিভ
মভো: আফদুর খোমরে
যোন েো খোতুন
নফশ্বনোথ োো
মিৌনয োো
মভো: আভ োদুয যভোন
মভোিো: যোমেো মফিভ
নপমযো মোমন
যোমফেো খোন
আব্দুয যনদ োওরোদোয
োোনোযো মফিভ
ভনভথ নফশ্বো
তোযো যোনী নফশ্বো
আনভনুর ে
োননো মফিভ
নযোজুর ইরোভ
োনপ ো খোতুন
আইয়ুফ আরী পনেয
ননযেো মফিভ
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28/08/1991
05/12/1988
10/12/1992
08/10/1989
12/09/1988
13/08/1987
20/12/1985
30/12/1989
01/01/1990
08/12/1992
25/05/1987
21/07/1988
04/03/1987
30/12/1988
12/12/1991
09/07/1993
01/06/1988
01/01/1990
30/11/1991
15/02/1989
31/12/1990
08/10/1987
20/08/1990
17/05/1989
09/10/1987
08/01/1987
24/01/1988
07/08/1990
09/05/1988
03/05/1989
08/01/1992
21/11/1993
06/05/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64620 নযভন োো
64621 মভোোম্মদ ভোমুন উনিন
64622 মভো: আব্দুল্লো আর ভোমুন
64623 মভো: োমফয মচৌদৄযী
64624 মভো: ময োউর েনযভ
64625 মভো: নযনের ইরোভ
64626 এ.এভ োনদউজ্জোভোন
64627 মভো: োমনওেো খোন
64628 নোনপজুর আরভ
64629 মভো: েোভরুর োোন
64630 নফতো যেোয
64631 মভো: আবু োপয
64632 মভো: তোনবীয োোন
64633 মভো: তোজুর ইরোভ
64634 চন্দন চন্দ্র যোে
64635 মভো: োনদ োোন
64636 ো আরভ
64637 মভো: ময োনুর েফীয
64638 মভো: আর আনভন
64639 মভো: োজ্জোদুর আরভ
64640 নোন েো মপযমদৌ
64641 ন এভ আযোপোত মোমন
64642 মভো: ইেফোর মোমন োমটোেোযী
64643 পেোর আমভদ
64644 আবু ইোে
64645 মভো: মভমদী োোন
64646 মভো: ওভয পোরুে
64647 পেোর মভোোম্মদ
64648 মভো: োনেয মোমন
64649 মভো: আব্দুর খোমরে
64650 মভো: োভোর উনিন
64651 ভোমুদো োভোন
64652 মভো: ভোসুদুয যভোন

মৃত যনঞ্জত োো
ঊলো যোনী োো
মভোোম্মদ মভোখমরমিয যভোন
মযোনো আক্তোয
মভো: আন জুর ে
আমনোেোযো মফিভ
আ: োভোদ মচৌদৄযী
মভোো: রোবরী মফিভ
মভো: ওভয আরী
মযন েো মফিভ
মভো: মিোরোভ মভোস্তপো
মভোিো: োনো মভোস্তপো
মখ শেদ আরী
মফিভ মযোমেেো
মভো: োআরভ খোন
মভোমিদো আরভ
মভো: আব্দুল্লো
নোনিভো মফিভ
মভো: আব্দুর ে
নভম: নভনো োযবীন
ননী মিোোর যেোয
অননভো যেোয
মভোতোোয মোমন
নোনভো
মভো: ভনউনিন
খোমরদো খোতুন
মভো: মভোনভনুর ইরোভ
মভোো: মদমরোেোযো মফিভ
নফন চন্দ্র যোে
যভো ফোরো যোে
মভো; োভসুমজ্জোো
মভোিো: মভমরুন মনিো
আেভোর ো
োরুর মফিভ
মভো: মদোমেতুর ইরোভ
মভোিো: যোমফেো খোতুন
মভো: রুস্তভ আরী পনেয
োম দো মফিভ
মভো: েনোর আমফদীন
মভোিো: োমদো খোতুন
এ.এভ নেভত আরী
নূয োোন আক্তোয
ন এভ ো োোন আরী
োনদো মফিভ
মভো: আবুর েোমভ োমটোেোযী
রুনদো মফিভ
মভো: মপোযেোনুর আরভ
মভোো : যোন েো সুরতোনো
আ: যনদ
আমেো মফিভ
মভো: ভননরুর ইরোভ
নভম ভননযো মফিভ
মভো: আবুর ফোোয প্রধোনীেো
মেোযো আক্তোয
মভো: নপমযো আরভ
নদর আপমযো ো আরভ
মভো: নত নভেো
যোন েো খোতুন
োমফ আরী
পোমতভো
ফোদো নভেো
োরু নফনফ
ভোনরে েোভরুজ্জোভোন
নোন যো সুরতোনো
মভো:নরেোেত আরী খোন
পোমতভো ইেোনভন
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25/12/1989
13/03/1989
01/02/1987
18/10/1990
10/12/1992
18/12/1990
12/02/1987
10/11/1987
22/12/1989
01/01/1988
12/11/1988
01/01/1993
25/12/1991
02/05/1987
11/03/1989
02/12/1990
18/11/1989
26/11/1987
15/01/1989
10/11/1986
07/08/1990
31/12/1990
01/07/1987
17/09/1989
02/01/1987
26/08/1990
31/12/1987
07/07/1991
03/06/1991
12/02/1987
01/12/1988
30/12/1991
12/05/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64653 সুনভত নফশ্বো
64654 প্ররফ কুভোয েয
64655 ভনউয যভোন িো ী
64656 মভো: নরুর ইরোভ
64657 ইযোত োোন
64658 মে. এভ নপমযো আরভ
64659 পোয োনো ভনন
64660 মভো: ভোনে উর আনদফ
64661 মভো: আনতেোয যভোন
64662 মভো: োোনুর ে
64663 পের আমভদ
64664 মভো: ওেত মোমন
64665 মভো: নপকুয যভোন
64666 োিয মোিোয
64667 িোইনের ইরোভ
64668 মভো: মভোক্তোয মোমন
64669 মভো: োঈদ মভোস্তোনপ
64670 ননউটন ভন্ডর
64671 মভো: ভোন দুর ইরোভ
64672 মভো: আর আনভন
64673 ফখনতেোয মোমন
64674 মভো: েোভরুর োোন
64675 ভোসুদ যোনো
64676 মভো: োমদকুর ইরোভ
64677 খোমরদো আক্তোয
64678 নযনন আপমযো
64679 আব্দুল্লো আর মনোভোন
64680 মভো: পযোদ মোমন
64681 মোমনেোযো নযো
64682 েোভরুন্নোোয
64683 মভো: মোমর যোনো
64684 হুভোয়ুন েনফয
64685 েোনন পোয োনো

নদরী কুভোয নফশ্বো
ভোেো নফশ্বো
তোযো দ েয
ফীনো যোনী েয
আব্দু মোফোন িো ী
নেোযো মফিভ
মভো: যনপকুর ইরোভ
মখোমদ ো আক্তোয
মভো; আব্দুর েনযভ
োরুর মফিভ
মভো: আমনোেোয মোমন খোন
নুরুন নোোয মফিভ
মভো: োননপ পযো ী
মযৌনোযো মফিভ
মভো: আব্দুর আউেোর
মভোিো: ভমনোেোযো মফিভ
মভো: যনফেোর মোমন
মভোিো: সুনপেো খোতুন
মভো: প লুর ে
োননো মফিভ
মভো: প লুয যভোন
আপমযো ো মফিভ
আ: ফোমযে মফোযী
সুনপেো মফিভ
মভো: মতোপোজ্জর মোমন
োভসুন নোোয
চীন্দ্র নোথ মোিোয
িনফ যোনী মোিোয
নিিীেো আক্তোয
পোরুে আমভদ
মভো: আব্দুর ভতমরফ
ননযেো মফিভ
মভো: মভোস্তোনপজুয যভোন
মভোিো: মপোউন নোোয
ভোনন্দ ভন্ডর
অঞ্জনর ভন্ডর
মভো: আয়ুফ মোমন
মভোিো: ভনযেভ মফিভ
মভো: ইনিি আরী
ভনযেভ আক্তোয
মভো: নভরন নভেো
মভোিো: নোযনিি মফিভ
মভো: আভ োদ মোমন
নূয োোন মফিভ
মভো: োভছুর ে
পোমতভো খোতুন
মভো: আনভয োভ ো
মনরনো মফিভ
ভনপজুয যভোন ভজুভদোয
োমনো আক্তোয
মৃত: নেোয মভোোম্মদ
মভোিো: োমযো খোতুন
আব্দুর নরর তোলুেদোয
ভোসুদো আযো
মভো: োোঙ্গীয েনফয নেদোয
সুনপেো মফিভ
মভো: োনফর উনিন
মমরনো আক্তোয
মভো: আবুর েোরোভ আ োদ
আমনোেোযো মফিভ
মভো: আবুর েোরোভ
আমনোেোযো মফিভ
মভো: হুয আরী মভোড়র
আনফমযোমন্নিো মফিভ
মভো: েনপর উনিন খোন
মযোমেেো খোনভ
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15/12/1987
10/01/1987
30/12/1991
28/08/1989
23/12/1992
08/09/1989
29/09/1988
25/05/1987
01/01/1988
28/12/1987
28/12/1991
12/07/1990
25/12/1990
06/10/1988
02/01/1987
31/12/1989
15/10/1989
12/12/1990
01/01/1992
31/12/1991
09/03/1989
15/11/1987
25/12/1988
09/06/1993
01/01/1991
10/01/1983
06/12/1991
10/11/1988
30/11/1990
10/11/1986
01/12/1990
06/09/1987
13/04/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64686 এ.এভ. নোঈভ নেদোয
64687 মভো: েোভরুজ্জোভোন
64688 মভো: এফোদুর ইরোভ
64689 আব্দুয যভোন
64690 তোিনরভো মফিভ
64691 ীদুর ইরোভ
64692 মভো: মভমদী োোন
64693 োনফযো সুরতোনো
64694 মভো: হুভোয়ুন েনফয
64695 মভো: ইভযোন োোন
64696 মভো:নযেোদ মোোইন
64697 োীন নভেো
64698 মভোোঃ োইনের ইরোভ
64699 ভোমুদুর োোন
64700 সুভোইেো োভোন
64701 মভোোঃ যনফউর ইরোভ
64702 ভোবুফো ে
64703 যতন কুভোয
64704 সুভন কুভোয ম োল
64705 োভীযো খন্দেোয
64706 মভোোঃ আনপ মোমন
64707

োন্নোতুর মপযমদৌ

64708 োহ্ মনওেো মচৌদৄযী
64709 অনভত োথ ি ভন্ডর
64710 মভোোঃ আবুর েোরোভ ভইেো
64711 জুমের মোোইন
64712 মভোোঃ ভোতোবুয যভোন
64713 মভোোঃ পোনভ আরভ
64714 তোী যোমফেো
64715 পোমতভো তু ম োযো
64716 মভোোঃ ীদুর ইরোভ
64717 োইনের ইরোভ
64718 মভোোঃ খোমরদ মোমন ভজুভদোয

খনরলুয যভোন নেদোয
খোমরদো মফিভ
মভো: ন ীফ মভমদী ভন্ডর
মভোিো: েোভরুন্নোোয
মভো: আরতোপ ভোমুদ
োযবীন আক্তোয
আনর মোমন মভোল্লো
েনফ
মভো: নভ উনিন আেন্দ
ভোবুফো মফিভ
োভ উনিন
জুমফদো আক্তোয
মভো: নুরুর ইরোভ
মভোিো: তোনেনো ইরোভ
োইদুয যভোন
নো মুন নোোয
মভো: ন রুর ইরোভ
মভোিো: যোনদো মফিভ
এ.নফ, এভ হুরুর ইরোভ
যোমফেো মফিভ
মভো: আযোদ উল্যো
আমেো মফিভ
মভো: ইব্রোীভ নভেো
নুয আেতোয
মভোোঃ ভনবুর ে
মভোিোোঃ োননো ফোনু
আেফয মোমন
মযমফেো মফিভ
ইফমন প র োইনেজ্জোভোন
োনফকুন নোোয
মভোোঃ আব্দুর েোমদয
যোন েো খোতুন
মভোোঃ আন জুর ে
ভমনোেোযো মফিভ
মৃতোঃ নেরচোন কুভোয
সুরু ভনন
েন্ত কুভোয ম োল
ীভো যোনী ম োল
খন্দেোয োনফবুয যভোন
মযোনো মফিভ
মভোোঃ নদরদোয মোমন
োরভো মফিভ
মভোোঃ মভোতোমরফ মোমন
োম যো মফিভ
মভোোঃ োহ্ আরভ
ননরু মচৌদৄযী
ননী মিোোর ভন্ডর
ননেতী যোণী
পোরুে আমভদ
ভভতো মফিভ
মুন ফয যভোন
যনভ ো মফিভ
মভোোঃ নূয নভেো
সূয োোন
মভোোঃ ভনসুরুর আরভ
নোনিভো মফিভ
আোঃ োনরভ
নভম োভীভ আযো
মভোোঃ মভো োমম্মর ে
নভম লুৎপন নোোয
মভোোঃ োনেভ নভেো ী
মোমনেোযো মফিভ
ো োদো
জুমফদো খোতুন
মভোোঃ মেোব্বোত আমভদ ভজুভদোয
োরুর মেোব্বোত ভজুভদোয
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12/10/1987
02/01/1987
10/11/1990
01/01/1992
01/07/1987
25/08/1989
28/01/1989
06/06/1989
18/09/1988
12/12/1987
01/12/1992
03/05/1991
25/07/1991
22/10/1991
25/11/1988
13/06/1987
01/01/1990
02/05/1987
28/12/1987
07/09/1989
12/02/1992
25/06/1988
01/02/1992
03/10/1989
18/10/1989
25/12/1991
15/01/1988
23/12/1993
27/11/1987
11/01/1985
04/05/1992
11/11/1992
27/12/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64719 নযেোজুর ইরোভ
64720 মভোোঃ ভনতউয যভোন যেোয
64721 মভোোঃ যোনপউর আনভন
64722 নক্ষতী চন্দ্র দো
64723 োদী মফিভ
64724 মভোোঃ মুনতোীয ভোনপ
64725 নোন েো ে
64726 মভমদী োোন নভঠু
64727 মভোোম্মদ নো মুর ে
64728 মভোোঃ আবু িোমরহ্
64729 মোোইন মভোোঃ মপযমদৌ আরভ
64730 নোনিি আক্তোয
64731 মুম্মদ মুনীয উনিন
64732 মদফোীল মচৌদৄযী
64733 মভোোম্মদ আরী
64734 মভোোঃ আনযনেয যভোন মচৌদৄযী
64735 মভময ননিোয
64736 মগুপতো ভোী ভনল্লে
64737 মভোিোোঃ রুম্মোনো খোতুন
64738 আঞ্জুভোন আযো
64739 এ. এভ. আরোউিীন
64740 মভোোঃ আমনোেোয মোমন
64741 মভোোঃ নযনের ইরোভ
64742 আর ভোমুন
64743 ভোবুফো ননিেী
64744 ভোমুদুর ে
64745 খোমরদ ভোমুদ োীন
64746 ভোোমুদুর োোন
64747 মভোোঃ আনে
64748 োভছুর েনযভ যোনপ
64749 তোনযকুর োোন রুোন
64750 মভোোঃ যোনেফ োোন
64751 মভোোঃ ইেোননুজ্জোভোন

মভোোঃ রুস্তভ আরী
আেনরভো মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো যেোয
ভভতো মফিভ
মভোোঃ রুহুর আনভন
নফউটি আনভন
ভোধফ চন্দ্র দো
উলো যোনী দো
নযোজুর ইরোভ
লুৎপো মফিভ
মভোোঃ মুরতোন আরভ
ভননযো সুরতোনো
মভোোঃ নযোজুর ে
নরবোনো ে
আবু মভোোম্মদ ইউসুপ
মিোমরনুয মফিভ
মভোম্মদ ফ লুর ে
ভনযেভ খোতুন
মভোোঃ প লুর ে
মভোমস্তেোযো মফিভ
মভোোঃ আযোনের আরভ
মোমন - আযো মফিভ
আব্দুর ওেোোফ খোন
যওন আযো মফিভ
এ মে এভ আরী আ ভ তোলুেদোয
ভমনোেোযো মফিভ
স্বন োনন্ত মচৌদৄযী
যভো মচৌদৄযী
মৃত. মভোোঃ আরোউনিন
োমযো খোতুন
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন মচৌদৄযী
আেো মফিভ
মভোোঃ োো োোন মৃধো
খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ আনভরুর ভনভন
নযেো োেদোয
ো মভোোঃ আবু োপয
মভোিোোঃ যওন আযো মফিভ
এ. এভ. ভভতোজুর ে
আমেো আক্তোয
মভোোঃ মুখনরসুয যভোন
খোইরুন মনিো
মভোোঃ ন মুর ে
মভোোঃ আমনোেোযো মফিভ
আফদুর োই
োনদো
আব্দুর োনভদ
আমভনো খোতুন
মভোোঃ োরোর উনিন
োোনোযো মফিভ
মভোোম্মদ আবুর োমভ
মোমন আযো মফিভ
মভোোঃ আোঃ রনতপ
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ
আভো মফিভ
মভোোঃ ইোে আরী
সুনপেো মফিভ
মভোোম্মদ োভছুনিন
নো ভো আযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর নরর আেন্দ
রোবরী ইেোনভন
নপমযো মভোোম্মদ পোরুে
মভোিোোঃ রোেরো আজুিভোন ফোনু
মভোোঃ মভোয আরী
আনিেো োযবীন
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05/02/1988
25/12/1988
29/01/1987
12/10/1988
15/02/1988
17/07/1993
1/1/1900
17/05/1987
31/12/1989
01/07/1992
29/07/1989
27/11/1990
01/01/1989
15/01/1989
30/07/1987
07/07/1989
08/04/1990
28/12/1989
12/12/1990
30/10/1990
01/02/1987
05/03/1988
01/06/1988
14/01/1988
22/12/1991
31/12/1989
01/01/1989
24/05/1986
01/02/1990
31/12/1987
09/11/1989
29/12/1989
01/02/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64752 শুভ্র প্রেো মদ
64753 মভোোঃ ইভোইর মোমন
64754 মভোোঃ নরুর ইরোভ আেন্দ
64755

োন্নোতুর রোেরো

64756 মভোোঃ আ োোরুর ইরোভ
64757 আবু মুো
64758 মভোোঃ আনযপ
64759 মভোনিনো খোনভ
64760 মভোোঃ আভরুল্লো
64761 এ. মে. এভ োমরহ্ উনিন
64762 নফলু মভোোঃ আনেভ উিীন
64763 এ টি এভ িোমরহ্ নূয
64764 ননলুপো ইেোনভন
64765 মভোোঃ নযেো উনিন
64766 মভোোঃ োমফদ মোমন
64767 ভোমুনুয যনদ
64768 ইব্রোনভ মোমন
64769 মভোোঃ মুনজুরুর ইরোভ
64770 েোনন যোমফেো
64771 মভোোঃ োজ্জোদ মোোইন তোনভভ
64772 মভোোঃ োোবুর ে
64773 তোনযভো খোন
64774 সু ন কুভোয দো
64775 মভোোঃ আনভনুর ইরোভ
64776 মভোোঃ ভো োরুর ইরোভ
64777 মুক্তোনদয আোমম্মদ
64778 মভোোঃ আনভনুয যনদ
64779 আনিেো
64780 মভোোঃ আফদুল্যো আর ভোমুদ
64781 মখ নযেোজুর ইরোভ
64782 মভোোঃ ওেোমদুন্নফী
64783 মভোোঃ েোভোর মোমন
64784 ননব্বয আমভদ

সুবোল চন্দ্র মদ
যত্নো যোনী মদনেদোয
মভোোঃ এফোদৎ মোমন নফশ্বো
োনদো মফিভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ আেন্দ
মভোোঃ হুযো আক্তোয
েোনদয নেফনযেো
ননলুপো ইেোনভন খোন
মভোোঃ নো মুর ে
আনভরুন নোোয
আবু তোময
নপমযো ো মফিভ
মভোোঃ আফদুর রনতপ
নূয োোন মফিভ
আব্দুর ভন দ খোন
নূরুন্নোোয
ডো. মভোোঃ অনরউল্লো
োোনোযো মফিভ
আব্দুর োনভদ
মভোিোোঃ মভোিমরভো খোতুন
আফদুর আন
োনো োযবীন
মভোোঃ মুিো নভেো
যোমফেো খোতুন
মভোোঃ শেদ আমভদ
তো ভর মফিভ
মভোোঃ হুভোয়ুন েনফয
যনভো মফিভ
মভোোঃ বুদরুি নভেো
মযন েো মফিভ
মভোোম্মদ তোপোজ্জর মোোইন
যোনদো মফিভ
যওন আরী
আনিেো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর োই
নরনর নফনফ
মভোোঃ োনফবুয যভোন
নভমোঃ োনরভো ইেোনভন
মভোোঃ েোভরুর আোন
োমদো আক্তোয
মভোোঃ োেোনযেো মোমন
মভোিোোঃ মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ আবু আোমম্মদ খোন
ভভতো খোনভ
মিোোর দো
যোধোযোনী দো
মভোোঃ আব্দুয যভোন
উমম্ম কুরসুভ োযবীন
এভ. এ. েনযভ
ভোসুে আযো মফিভ
মভোোঃ নভিফোহ্ উিীন
মভোিোোঃ লুৎনেন মনিো
মভোোঃ ফ লুয যনদ
নোনভো যনদ
আরভ চাঁন
যোনদো
মভোোম্মদ আফদুল্যো
আনপেো মফিভ
মখ আব্দুর ওোফ
পনযদো ইেোনভন
মভোোঃ ফনদউজ্জোভোন
মভোিোোঃ পোমতভো খোতুন
মভোোঃ ফনয উল্যো
যনভো মফিভ নুপো
মভোোঃ মভোখমরছুয যভোন
ভমনোেোযো মফিভ
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20/01/1987
25/05/1990
15/06/1988
31/12/1988
10/10/1989
20/11/1989
01/06/1989
15/06/1992
15/07/1989
01/10/1983
28/11/1989
12/02/1985
06/12/1988
27/12/1988
11/02/1989
01/03/1990
28/11/1990
01/01/1990
30/11/1990
30/11/1988
10/11/1989
01/12/1988
13/03/1988
31/12/1991
15/08/1988
21/11/1987
09/08/1989
04/05/1987
01/08/1987
15/10/1987
25/12/1989
01/12/1990
01/01/1991

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64785 মভোোঃ োনফবুয যভোন
64786 মভোোঃ রুহুর আনভন যেোয
64787 মভোোঃ নভয োন আরী
64788 মভোোঃ মুক্তোনদয হুোইন
64789 নূময আরভ
64790 মভোোঃ ইব্রোীভ
64791 প মর যোনব্ব
64792 রো দো
64793 পোনযো রুফোইেোৎ খোন
64794 মভোোঃ যোনেফ মোমন
64795 মভোোঃ মফোযোন উনিন যোব্বোনী
64796 মভোোঃ োরুন অয যনদ
64797 মভোোঃ যোমর
64798 মভোোঃ আপ োর মোমন
64799 নোনদযো যভোন
64800 খন্দেোয েো র মযখো
64801 মভোোঃ রুমফর যেোয
64802 মভোোঃ আযোনের ইরোভ
64803 ভোসুভো নো নীন
64804 োযনভন আক্তোয
64805 মভোোঃ মিোরোভ মুনিদ
64806 মভোোম্মদ োপোেোত মোোইন
64807 মভোোঃ োহ্ আরভ
64808 নননত চন্দ্র যোে
64809 ননয ননয চোেভো
64810 মভোোঃ েনফয উনিন
64811 নোনয উনিন
64812 মভোোঃ ভোরুপ মোমন
64813 আব্দুর মুনভন
64814 আনযপো আক্তোয
64815 অনবন ৎ মচৌদৄযী
64816 মযোনো োযবীন নযভো
64817 মভোোঃ মোোনুয যভোন

মভোোঃ আফদুর আন
নভনুেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর কুদ্দু
মভোিোোঃ োনদো মফিভ
মৃত মভোেোমি মভোল্যো
মভোোোঃ োভছুন্নোোয
মভোোঃ আব্দুর ভোমরে
মপযমদৌন মফিভ
োনফবুয যভোন
ীফন মনিো
মভোোঃ িোমেপ উল্লো
পোমেো মফিভ
অনদুয যভোন
ম যোৎস্দো মফিভ
অনফনো দো
োরুর যোনী দো
োোন আভদ খোন
সুযোইেো ভোরুেো
মভোোঃ ভোনে োয যভোন
মভোিোোঃ আমনোেোযো খোতুন
মভোোঃ আবু তোময
মখোযমদো মফিভ
মভোোঃ মতোতো নভেো
মনো মফিভ
মভোোঃ ফোবুর মোোইন
মভোোোঃ চোম্পো মফিভ
মভোোঃ তনেভ উনিন
মপোরী নফনফ
মভোোঃ ননিকুয যভোন
যোমরো আক্তোয
খন্দেোয েোভরুর োোন
যোনদো মফিভ
আব্দু িোত্তোয
মযনু মফিভ
এভ. এইচ. আব্দুয যভোন
উমম্ম কুরসুভ
মভোোঃ ভব্বত মোমন
োনরভো মোমন
এ এভ পমত আরী
মনো মফিভ
েওিোয িো ী
োনফনো
মভোোম্মদ মদমরোেোয মোোইন মভোল্লো
মযো ী মফিভ
মভোোঃ আব্দুর েনযভ
োীনুয
মিোীনোথ ভন্ডর
িীতো যোনী
ভদৄ ভন্দর চোেভো
ফোনো চোেভো
মভোোঃ আব্দুর েোমদয
েোভরুন নোোয
আনভরুর ইরোভ
নোনভো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোমভ মভোল্লো
মভোিোোঃ োনরভো খোতুন
ভন ফয যভোন
মফরী নফনফ
আব্দুর িনেয নভেো
হুযো
অমোে মচৌদৄযী
নযক্তো মচৌদৄযী
যনফউর ইরোভ
উভোইেো খোতুন মযভো
মভোোঃাোঃ োভসুর আরভ
মভোিোোঃ মুনঝুনয মফিভ
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15/01/1990
20/11/1988
20/10/1988
31/12/1987
22/10/1988
04/01/1989
01/03/1991
31/12/1987
02/01/1989
06/11/1993
01/08/1989
11/05/1990
05/09/1989
01/04/1987
01/03/1988
30/09/1991
20/12/1991
03/01/1992
22/01/1991
11/02/1989
12/01/1988
01/01/1989
31/12/1989
21/08/1989
05/08/1987
25/12/1987
25/12/1988
10/10/1987
15/02/1989
01/07/1993
22/07/1987
09/10/1991
26/10/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64818 মভোোঃ নপ েোভোর
64819 আপমযো ো আক্তোয
64820 মভোোঃ মরোর উিীন
64821 মভোোঃ ো োোন আরী
64822 মখ মভোোঃ োনফবুল্লোহ্
64823 ইেফোর েনফয
64824 শুবন ত কুভোয োো
64825 মভোোঃ ভোমোরুর ইরোভ
64826 আোঃ িোপপোয
64827 িো ী মভোোঃ এনোমেত উল্লোহ্
64828 মভোোঃ আফদুর আন
64829 তোিনরভো আক্তোয
64830 নযোজুভ মুননযো
64831 মভোোম্মদ মোমর যোনো
64832 নোনপছুন নোোয
64833 োনফকুন নোোয
64834

োন্নোতুর ইরোভ

64835 মভোোঃ আর আনভন
64836 মভোোঃ আব্দুল্লো আর মভোক্তোনদয
64837 নোযীন সুরতোনো
64838 পমে আমভদ
64839 মতৌনপে মভোোম্মদ আদনোন
64840 মভোোঃ ন রুর ইরোভ
64841 মভোিোোঃ োেরো মফিভ
64842

মভোোঃ ফোবুর নভেো

64843 মভোোঃ ইভরুর েোমেি
64844 োমিন আরী
64845 মভোোঃ ভনসুয আরী
64846 মভোোঃ নরুর ইরোভ
64847 মভোোঃ যীনের ইরোভ
64848 মভোোঃ আযোপোত মোমন
64849 মভোোঃ মভযোজুর ইরোভ
64850 মভোোঃ োরুন অয যনদ

এনোমুর ে
ভোছুদো মফিভ
মভোোঃ অনদুয যভোন ( ফীয মুনক্তমমোদ্ধো)
সুনপেো আক্তোয
মভোোঃ আফদুর োত্তোয
মভোিোোঃ ননোরুর খোতুন (মৃত)
মভোোঃ আমেয উনিন
মভোিোোঃ ন ন্নোতুন মনিো
মভোোঃ ইভোইর মোমন
মভোিোোঃ পনযদো খোতুন
আব্দুয যউপ
সুনপেো খোতুন
সুন ত কুভোয োো
আযতী যোনী োো
এ. মে. এভ. প মর েনযভ ভন্ডর
মুনরভো মফিভ
আব্দুর আন
মভোিোোঃ মিোমর োন মনিো
িো ী মভোোঃ নুরুর ইরোভ
ফদরুমন্নিো েোমদযী
মৃত মভোোঃ নুরুর আরভ
েোভরুন নোোয
মভোোঃ ওভোন আরী
আন জুন্নোোয
মুন্সী নযোজুর ইরোভ
ভোসুদো খোতুন
মভোোম্মদ েনোর আমফদীন
মভোোোঃ োমপযো মফিভ
মৃত. নূরুর হুদো ভইূঁ েো
মভোিোোঃ আোদুন নোোয
মভোোঃ আফদুয যোজ্জোে
মনরনো আেতোয
মভোোঃ ইিোরুর ইরোভ
আখতোযো মফিভ
মভোোঃ প লুয যভোন
মপোরী মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনেভ যেোয
মভোিোোঃ োভছুন্নোোয
মভোোঃ নপকুর ইরোভ
মোমনেোযো মফিভ
এ, নফ, এভ ওভোন িনণ
যওন আযো মফিভ
মভোোম্মদ মতোেোফ উনিন
মনরনো আক্তোয
মভোোঃ মভোভময আরী
িোমরো মফিভ
মভোোঃ মভোখমরছুয যভোন
খোনদ ো মফিভ
মভোোঃ আব্দুয যনদ
মভোিোোঃ ভভতো মফিভ
মভোোঃ আন োয মখ
োোনোযো মফিভ
শুকুয আরী
নেোযো মফিভ
মভোোঃ দোযো উিীন
যনভো খোতুন
মভোোঃ প লুয যভোন
যোন েো খোতুন
মৃতোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
োম দো খোতুন
মভোোঃ ভনতউয যভোন
লুৎনেন নোোয
মভোোঃ ইভোইর মোমন
মভোিোোঃ ম োযো খোতুন
মভোোঃআ ভ মোমন
মভোিোোঃডোনরেো খোতুন
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21/02/1987
30/11/1990
20/09/1989
24/03/1988
03/05/1985
11/10/1993
05/07/1988
22/06/1987
02/07/1987
12/07/1989
01/01/1992
01/02/1987
24/11/1989
20/08/1991
10/06/1989
21/11/1988
05/12/1992
27/02/1989
07/12/1986
16/08/1990
01/10/1987
10/08/1985
01/12/2016
25/12/1987
25/05/1987
14/05/1987
12/07/1990
23/03/1991
21/08/1988
05/01/1990
22/08/1988
28/05/1989
25/11/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64851 মভোোম্মদ আযোনের ে ভইঁেো
64852 মভোোঃ োইনের ইরোভ
64853 তোননেো পোমতভো খোন
64854 তোননভ আমভদ
64855 মভোোঃ যোমদ মভোোযপ
64856 মোনো আক্তোয
64857 মভোোম্মদ মোরোেভোন মোমন
64858 আপমযো ো খোনভ মভোনো
64859 সুরক্ষণো শ্যোভো নফশ্বো
64860 পোয োনো ইেোনভন
64861 জুফোমেয আরভ
64862 পোমতভো নুযোত মচৌদৄযী
64863 মখোেন যেোয
64864 নফ ে ফড়ুেো
64865 মভোোঃ আব্দুর ভনতন
64866 মুনিদো যভোন
64867 মভোোঃ শেত ভন্ডর
64868 মভোোঃ আযোনের আরভ
64869 োনব্বয আমভদ নেদোয
64870 ভোবুফো আক্তোয
64871 আবু োন্নোন
64872 মভোিোোঃ মোননেো আেতোয
64873 আভো খোতুন
64874 োনফবুল্লো মফরোরী
64875 োরভো আক্তোয
64876 ভোননে ম োল
64877 তোনভনো আক্তোয
64878 চেন ফড়ুেো
64879 খোনরদ ইফমন মপযমদৌ
64880 আফীয ভন্ডর
64881 মভোোঃ যোমদুর ইরোভ
64882 তোনন রো সুরতোনো
64883 মভোোঃ হুভোয়ূন েনফয

মভোোম্মদ ন রুর ইরোভ
আেনরভো মফিভ
মৃত মভোোঃ মভোক্তোয আরী খাঁন
মৃত আমরেো মফিভ
মভোোঃ নভয মোমন খোন
নোনিভো আক্তোয
মভোোঃ ওেোম দ আরী নফশ্বো
কুযযোতুর আইন
মভোোঃ নূরুর ইরোভ
োোনোযো মফিভ
মখ আ িয আরী
োমদো আক্তোয
মভোোঃ ননিকুয যভোন
যীনো ননিে
মভোোঃ মভোোযযপ মোমন খোন
নো নীন োোন
ভীয যঞ্জন নফশ্বো
েল্পনো নফশ্বো
এ.এভ.আরোউনিন
নপমযো ো খোতুন
আপতোফ উনিন
নফরনে মফিভ
ভনজুয মোমন মচৌদৄযী
োভীভ আযো ভঞো
য রোর যেোয
ফীনো যোনী যেোয
সুধীয যঞ্জন ফড়ুেো
নভননত প্রবো ফড়ুেো
মভোোঃ সুরতোন আরী
মভোিোোঃ আেনরভো খোতুন
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
মযন নো োযবীন
মভোোঃ পোরুে ভন্ডর
মভোিোোঃ মপযমদৌন মফিভ
মভোোঃ আন জুয যভোন
মযমনো খোতুন
মভোোঃ খোমরে নেদোয
মোমন আযো মফিভ
মভোেোমজ্জভ মোমন
মভোমভনো মফিভ
ইউসুপ আরী
োম যো খোতুন
মভোোঃ আ ভ খাঁন
মভোিোোঃ নযপো নফনফ
ভভতো উনিন
োনো োযবীন
মভো োমম্মর মোোইন
উমম্ম োনফফো
মভোোঃ নযো উনিন
ভভতো মফিভ
নদরী ম োল
নচনু ম োল
োরুন-উয-যনদ
পোমতভো মফিভ
ফোপ্পী ফড়ুেো
নল্পী ফড়ুেো ‘
মপযমদৌ আভদ খোন
ননলুপোয সুরতোনো
ননযঞ্জন ভন্ডর
োরুর ফোরো ভন্ডর
মভোোঃ োইনের ইরোভ
মভোিোোঃ মনরনো মফিভ
মভোোম্মদ নূরুর ইরোভ
সুনপেো ইরোভ
মভোোঃ নোনয উনিন মফোযী
মনরভো মফিভ
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01/01/1990
01/01/1989
02/01/1987
29/01/1989
20/12/1987
01/01/1991
22/03/1991
26/10/1990
02/07/1989
05/06/1989
15/01/1987
03/03/1990
25/10/1987
20/11/1987
15/07/1989
24/01/1991
23/05/1989
01/10/1985
19/01/1988
01/01/1991
01/01/1989
15/10/1990
01/01/1989
11/12/1988
07/11/1990
10/10/1991
04/07/1989
28/05/1991
17/03/1989
31/01/1992
15/10/1991
28/08/1988
02/06/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64884 মভোোঃ মতৌনপকুজ্জোভোন
64885 মভোোঃ জুরনপেোয োেদোয
64886 মভোোঃ েোনপ নফল্লো
64887 মভোোঃ মভোপোজ্জর মোমন
64888 তোভোন্নো মপযমদৌী মুক্তো
64889 মভোোঃ ভননরুর ইরোভ (শুব)
64890 সুোন্ত যোে
64891 মভোোঃ আবু শেদ ন েো উনিন
64892 মভোোঃ োোনুজ্জোভোন
64893 মভোোঃ োজ্জোদুয যভোন
64894 মভোোঃ ভননরুর ইরোভ
64895 যীনেন্নোোয েো র
64896 আব্দুর েনযভ
64897 মভোোঃ ভোবুবুয যভোন
64898 োধন নেত্তিনীেো
64899 মভৌনভতো মদ
64900 মভোোঃ ন ফ োোন
64901 সুব্রত কৃষ্ণ কুন্ডু
64902 নফনে কুভোয নফশ্বো
64903 মভোোঃ নোনদুর ইরোভ
64904 মভোোঃ ফনন আনভন
64905 মভোোঃ আভোনুল্লো যেোয
64906 নেন যঞ্জন যেোয
64907 মুোম্মদ প লুর েনযভ
64908 প্রীতভ কুন্ডু ে
64909 মভোোম্মদ যোনপ উিীন মভোল্লো
64910 আফদুল্লো আর ভোমুন োটওেোযী
64911 মভোোঃআক্তোয মোমন
64912 তোভোন্নো ভনযেভ
64913 তোনভনো নফনমত মভোস্তপো
64914 মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন ভননয
64915 মভোোঃ ভোবুফ মোমন
64916 ম নভন আক্তোয

মভোোঃ ভনউয যভোন
মফদোনো খোতুন
মভোোঃ নরুর ইরোভ
েোভরুন নোোয
মভোোঃ মভো োমম্মর ে
মভোিোোঃ নূয োোন মফিভ
মভোোঃ নফী মোমন
আনভনো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর রনতপ ভইঁেো
মযন েো মফিভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
ভমনোেোযো মফিভ
সুীর যোে
ীভো যোে
মৃত শেদ ভোননেউনিন
মভোিোোঃ আমরেো মফিভ
মৃত শেদ আরী
মভোোোঃ োনফেো খোতুন
মভোোঃনভ োনুয যভোন
োম দো নভ োন
মভোোঃ আব্দুয যনদ
মভোিোোঃ োমপ ো মফিভ
আবুর েোরোভ আ োদ
মযোমেেো মফিভ
আবুর মোমন
যনভো খোতুন
মভোোঃ আব্দুর নরর মফোযী
নোনিভো খোনভ
ননমযন নেত্তিনীেো
মযনুেো নেত্তিনীেো
বফমতোল চন্দ্র মদ
ভীযো মদ
মভোোঃ ননেোভত আরী খোন
মভোিোোঃ যোন েো মফিভ
ভময চন্দ্র কুন্ডু
যীতো যোনী কুন্ডু
ব্রম ন্দ্র নোথ নফশ্বো
ভনরনো যোনী নফশ্বো
মভোোঃ লুৎপয যভোন
মভোিোোঃ নোনিভো মফিভ
মভোোঃ আবু ফেয
উমম্ম িোরভো
মভোোঃ আব্দুয যনভ
মভোিোোঃ যনঙ্গরো মফিভ
ননযঞ্জন চন্দ্র যেোয
নখো যোনী যেোয
মভোোঃ িোমর আম্মদ
মিোর মনোয
নযমতোল কুভোয কুন্ডু
ভঞ্জুরী কুন্ডু
মভোোঃ নযো উিীন মভোল্লো
ভননরুন মনিো খোতুন
মুোম্মদ আরী োটওেোযী
োনরভো মফিভ
মভোোঃ আফদুয যভোন
োমরো মফিভ
এ.মে.এভ.আভীয মোমইন
আনভনো মোমইন
মভোোঃ মভোস্তপো মচৌদৄযী
মযোমেেো আেতোয
মভোোঃ আফদুর ে নেদোয
নভম পনযদো মফিভ
মভোোঃ প লুয যভোন
সুনযেো মফিভ
মৃত:আবুর োনোত
োোনো মফিভ
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16/06/1991
25/11/1987
01/03/1987
03/10/1988
01/07/1987
02/03/1991
15/12/1993
31/03/1991
01/06/1987
15/01/1991
11/07/1992
24/12/1991
08/02/1989
01/01/1993
30/11/1992
23/07/1992
21/10/1988
14/06/1991
27/10/1990
10/10/1987
10/10/1991
01/09/1989
01/09/1988
15/11/1988
19/10/1992
01/08/1988
30/12/1989
03/04/1987
28/12/1990
20/01/1988
30/12/1989
12/04/1989
25/06/1984

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64917 মভোোঃ আরভিীয েনফয

20/09/1986

64918

15/08/1989

64919
64920
64921
64922
64923
64924
64925
64926
64927
64928
64929
64930
64931
64932
64933
64934
64935
64936
64937
64938
64939
64940
64941
64942
64943
64944
64945
64946
64947
64948
64949

মভোোঃ ো োোন নভেো
নূয োোন মফিভ
রুভো আেতোয
আবু োোন মুনসুয
যোন েো োোন
মভোফোমশ্বযো োন্নোত
মভোোঃ ভন বুয যভোন
মপযমদৌন মফিভ
রুখোনো মপযমদৌী
মভোোঃ আব্দুয যফ োওরোদোয
োোনো যফ
োন্তো ইরোভ
নদুর ইরোভ
জুনরেো মফিভ
সুনিতো েোভোর
এ.এইচ েোভোর উনিন আমভদ
েোভরুন্নোোয
মভোোঃ আফদুর োনভদ
োভোর মোিোইন
খোমরদো মফিভ
মভোোঃ ো োোন নভেো
মভোোঃ ফোবু োন ব্যোোযী
মভোিোোঃ ভোমরেো খোতুন
এভদোদুর ে
মভোোঃ ো োোন
মযমনো মফিভ
োজু আমম্মদ
মভোোঃ আক্কোি আনর
মভোিোোঃ যনভো খোতুন
মভোোঃ মনরভ নভেো
মভোোঃ যো ো নভেো
েোনতিমেয মনিো
মভোোঃ আব্দুর োই
মভোোঃ ভনপ র ে যেোয
োনভদো খোতুন
যোজু ভজুভদোয
যনফরোর ভজুভদোয
নফতো যোনী ভজুভদোয
মভোোঃ ফনদউজ্জোভোন
মভোোঃ োনফবুয যভোন
উদে ফোনু
মভোোঃ নভ োনুয যভোন
মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
মোমন আযো মফিভ
মভোোঃ ীভ উনিন
মভোোঃ তোই োর মোমন
মভোিোোঃ োোয ফোনু
োভসুন নোোয
মভোোঃ োমনোেোয মোমন
ভনচনো মফিভ
মভোোঃ রোবলু মোমন
মভোোঃ ভনতেোয যভোন যদোয
সুনপেো খোতুন
মভোিোোঃ ঝন িো খোতুন
মভোোঃ আব্দু িোত্তোয (প্রোং)
মভোিোোঃ পনযদো খোতুন
মভোোঃ আবু োননপো
মভোোঃ ভেমিদ মভোল্লো
মভোিোোঃ মফদো খোতুন
মভোোঃ রুহুর আনভন
মৃত:ননেোভত আরী
নখনো খোতুন
আব্দুয যনভ
নফল্লোর মোমন
মযোমেেো মফিভ
সুব্রত তোলুেদোয
সুকুভোয চন্দ্র তোলুেদোয
আযতী তোলুেদোয
ে মদফনোথ
নোদ িন নোথ
ভঞ্জু যোনী নোথ
মভোোম্মদ যোনদুর ইরোভ যো ন মভোোম্মদ মনোেোফ আরী
মভোিোম্মৎ মোনপেো মফিভ
মভোোঃ োযমব ময োউর ে
মভোোঃ খনরলুয যভোন
নো মুন নোোয
নফীন কুভোয দত্ত
ভোরতী যোনী দত্ত
ভমনোনয দত্ত
োননপ যভোন
মভোোঃ খনরলুয যভোন
োম যো মফিভ
নদংেয যোে
নদরী কুভোয যোে
আোরতো যোে
ভোননে নভেো
আনিোয আরী
পোমতভো মফিভ
ননেো ভজুভদোয
সুিন্ধ্ কুভোয ভজুভদোয
প্রীনতরতো নফশ্বো
যনন আমম্মদ
মভোোঃ আব্দুর নরর
মভোিোোঃ আনিেো মফিভ
োনতর আযো খোনভ
আ,,ভ,ভঈনুিীন যদোয
ভভতো মফিভ
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01/01/1988
25/11/1990
02/03/1991
23/03/1991
01/06/1991
08/11/1987
10/10/1989
25/09/1992
20/05/1987
25/05/1987
31/12/1990
11/07/1992
07/06/1989
16/07/1987
15/11/1987
25/10/1987
05/01/1991
05/10/1989
15/08/1984
03/02/1987
25/12/1988
02/07/1990
18/06/1991
05/05/1988
31/07/1988
24/09/1990
18/03/1987
30/12/1987
01/01/1990
15/02/1991
04/11/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64950 মভোোম্মোদ আপ োর মভোল্যো
64951 ভোপরুো সুরতোনো
64952 ভমনোযঞ্জন দো
64953 মভোোঃ যনদুজ্জোভোন
64954 মভোোঃ ভোবুবুয যভোন
64955 মভোিোোঃ ভোেসুদো খোতুন
64956 যতন চন্দ্র োর
64957 সুভোইেো আেতোয
64958 মভোোঃ ভনতউয যভোন
64959 মভোোঃ োনপজুয যভোন
64960 মভোোঃ নরটন েনফয
64961 মভোোম্মদ হুভোয়ূন েনফয
64962 মুনতোো এনোমেত
64963 সু ন নভেো
64964 মভোিোোঃ োভীভো আখতোয নো ভো
64965 লুৎনেন নোোয সুযবী
64966 মভোোঃ ো মুজ্জোভোন
64967 মভোোঃ ো আরভ
64968 মুদোমচ্ছয োরুন
64969 যোজু মদফ
64970 মভোোঃ আননছুয যভোন
64971 োিয চন্দ্র যেোয
64972 সুন িো ডোকুেো
64973 নননখর চন্দ্র যেোয
64974 মভোোঃ আ ভোইন
64975 নোনযন োোন
64976 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
64977 মভোোঃ আনরভ-আর-যো ী
64978 মভোোঃ পনযদুজ্জোভোন
64979 প লুর েনযভ
64980 নীরেন্ঠ তযপদোয
64981 মভোোঃ নরেোেত আরী
64982 মভোোঃ আব্দুর খোমরে

মভোোম্মোদ ো োোন মভোল্যো
যোমরো মফিভ
ন.এভ.ভনসুয যভোন
োরভো যভোন
মভোন চন্দ্র দো
রনরতো যোনী
মভোোঃ োভোর উিীন
মৃত: যওন আযো
মভোোঃ ভন ফয যভোন
মভোিোোঃ আমরেো যভোন
মভোোঃনদুর ইরোভ
মভোিোোঃ তোমযো মফিভ
মিোনফন্দ চন্দ্র োর
নযনো যোনী
মভোোঃ হুরুর ইরোভ
মভোিোোঃ মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ িোমদে আরী
মভোিোোঃ ভভতো মফিভ
আোঃ িত্তোয োওরোদোয
োনরভো মফিভ
মভোোঃ আবুর মোমন ভন্ডর
মভোিোোঃ নযনো খোতুন
নিেো উনিন ফোবুর
োনিনো মফিভ
মভোোঃ এনোমেত েনযভ
ভোমনুয মফিভ
োেদোয আরী
েোনিযন মফিভ
মভোোঃ নোন ভ উিীন
মভোিোোঃ মপোরী মফিভ
মভোোঃ ভোঈন উনিন
োযবীন আক্তোয
মভোোঃ নরেোেত আরী
মভোিোোঃ োম যো মফিভ
মৃত:মভো: েনোর আমফদীন
মযোমেেো মফিভ
খনরলুয যভোন
নূয োোন মফিভ
মিৌযোঙ্গ মদফ
কৃষ্ণো যোনী মদ
মভোোঃ ভননরুজ্জোভোন
োোনোযো মফিভ
উমন্দ্র চন্দ্র যেোয
ফোনো যোনী যেোয
অনফনো চন্দ্র ডোকুেো
চন্দ্রো ডোকুেো
বোলোন চন্দ্র যেোয
আযতী যোনী যেোয
মভোোঃ োভসুনিন খোন
োনরভো খোতুন
রস্কয োরুন-অয-যনদ
ভোসুদো খোনভ
মভোোঃ আব্দুর ে
মভোোোঃ ভোেসুদো মফিভ
আবুর মোমন
েোভরু আক্তোয
ভননরুজ্জোভোন
পনযদো মফিভ
খনরলুয যভোন
নযপো মফিভ
মৃতোঃ েোন্দু রোর তযপদোয
মৃতোঃ সুযফোরো তযপদোয
মৃত-শতেফ আরী
মভোিোোঃ নরনেোযো মফিভ
মভোোঃ ওফোইদুয যভোন
োমযো
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25/10/1988
10/08/1988
25/10/1990
15/11/1987
20/05/1987
01/11/1991
07/05/1989
15/01/1990
10/11/1988
01/03/1988
24/10/1989
06/10/1991
20/07/1990
07/11/1988
24/04/1988
15/03/1990
14/03/1988
31/12/1987
20/08/1987
08/11/1988
01/08/1989
17/07/1990
12/10/1987
09/08/1987
01/02/1990
15/12/1987
20/10/1990
01/02/1991
01/05/1990
03/03/1988
23/08/1987
05/11/1987
15/06/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

64983 যনপকুর ইরোভ
64984 রো চন্দ্র যোে
64985 োোদত মোমন
64986 আিোথো যেোয দীো
64987 নেো োো
64988 ভীয নো মু িোনেফ
64989 োেভো যোেোন
64990 আনপ ভোমুদুর োোন
64991 প্রদী কুভোয োর
64992 োোদোত মোোইন
64993 মভোোঃ মভোস্তোনপজুয যভোন
64994 মভোোোঃ নোিনযন নোোয
64995 মভো: ভমনোেোয মোমন
64996 োদী ভোমুদ নমযো
64997

মভো: নূরুর আরভ

64998 মভো: সু ন নভেো
64999 মভো: পযোদ মোমন
65000 মভোিো: ভোমুদো আক্তোয
65001 েোভরুর োোন
65002 সুন ত ভন্ডর
65003 নফপ্লফ ভন্ডর
65004 ফওেোেনতেোদ আপনযন
65005 আন জুর োনেভ
65006 রো ফননে
65007 মভো: মভোস্তোনেভ মোোইন
65008 মভো: ভোসুদ যোনো
65009 পনযদো আক্তোয োোন সুভনো
65010 মভো: মিোরোভ যফফোনী
65011 অভময মদফ নোথ
65012 মভো: তোনন দুর োোন
65013 মভো: েোউিোয ো
65014 মিোনফন্দ নফশ্বো
65015 নপকুর ইরোভ

োভছুর ে
নযনো আক্তোয
বমফ চন্দ্র যোে
নযভনত যোনী যোে
ভেমিদ আরী
োম দো মফিভ
আনন্দ যেোয
েোঞ্চন যেোয
যীনক্ষত োো
ডনর োো
ভীয পনযদ উনিন
োোনোযো মফিভ
স্বোভীয নোভোঃ মভোোঃ ইভনতেো েনফয
োনুেোযো মফিভ
আন জুর ে
সুযোইেো মফিভ
নফভর চন্দ্র োর
মিৌযী যোনী োর
আব্দুর কুদ্দু
িনেনো মফিভ
এনোমুর ে খোন
ভোসুভো খোনভ
মভোোঃ ভনেোয যভোন
মভোোোঃ আমরেো খোতুন
মভো: োভছুর ে
ভভতো মফিভ
োরোর উনিন
োভছুন্নোোয
মভো: আপতোফ উিীন
মভোিো: নূয োোন মফিভ
ভনপয আরী
িোমরভো আক্তোয
ভনসুয আরভ খনরপো
মতোযো মফিভ
মভো: প লুর ে
েোভরুন্নোোয
এ. আয.এভ োভছুজ্জোভোন
মযোমেেো মফিভ
নযদো ভন্ডর
নৄষ্প যোনী
ফোউর ভন্ডর
যনফোরো ভন্ডর
মভো: নুরুর আনভন
মযোেোনো তোলুেোদোয
এ.এভ মফোযোন উনিন
আনিেো মফিভ
যতন ফননে
নল্পী যোনী ফননে
মভো: ভতলুফয যভোন
মভোিো: মভৌলুদো মফিভ
মৃত- খেফয আরী যেোয
মভোিো: যোমফেো মফিভ
মভো: পনযদ আমভদ ো োোন
োোনোযো মফিভ
মভো: আবু িোইদ
মভোিো: যওন আযো খোতুন
মদমফন্দ্র মদফ নোথ
উজ্জ্বরো ফোরো মদফী
মভো: আন জুর ে
মভোিো: নোনদযো মফিভ
মভো: েনোর আমফদীন
মভোিো: ঝযনো মফিভ
মিৌয চন্দ্র নফশ্বো
য ীনন নফশ্বো
মভো: োভসুর আরভ
যনভো মফিভ
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16/10/1988
10/10/1989
02/01/1990
06/10/1988
02/03/1991
25/11/1988
12/06/1990
10/12/1990
08/11/1988
02/03/1990
28/10/1988
27/03/1987
02/05/2017
15/04/1987
31/12/1989
01/06/1988
28/12/1989
01/06/1991
05/06/1990
25/11/1990
27/12/1990
31/01/1991
03/01/1990
20/08/1988
30/01/1989
16/03/1988
01/01/1989
01/01/1988
26/02/1988
15/03/1991
05/12/1988
16/08/1988
05/02/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

65016 মভো: যনপকুর ইরোভ

মভো: আ িোয আরী
মযোমেেো মফিভ
65017 োোন মভোোম্মদ যোেীফ
মভো: আব্দুর মভোমভন
মযোমেেো মফিভ
65018 মভো: মদমরোেোয মোমন মভোল্লো
মভো: ইভোইর মোমন মভোল্লো
মভোিো: ভনযেোভ মফিভ
65019 মভো: ফোবুর মোমন প্রধোন
মভো: খেফয মোমন প্রধোন
মভোিো: নফউটি মফিভ
65020 ভোমুদো আক্তোয সুনভ
আপ োর মোমন
োোনোযো মফিভ
65021 মভো: এনোমেত মোমন
মভো: ভেবুর মোমন
মভোো: মযোনো মফিভ
65022 মভো: মিোরোভ ভতুি ো
মভো: মিোরোভ ভোঈনুিীন
োমযো মফিভ
65023 রুখোনোযো খোতুন
নুয মভোোম্মদ যদোয
তোমরুন মনিো
65024 ভোমুদো খোতুন
িো ী আবুর খোমেয
োনরভো মফিভ
65025 মভোোম্মদ োইনের ইরোভ যোন ফ মভোোম্মদ নুরুর ইরোভ
মভোযমদো মফিভ
65026 মভো: োনেয োোন
মভো: নভ উিীন
নূয োোন মফিভ
65027 মভোফোমশ্বযো োন্নোত
মভো: ভোবুবুর ে
ভনযেভ ে
65028 যীপ মোমন োঈদ
োঈদ মোমন
োমপ ো োঈদ
65029 যোেোন তন ফ
মভো: তন ফয যভোন
যনভো তন ফ
65030 মভো: মভমদী োোন
মভো: মভোোযযপ মোমন
মভোিো: নূয োোন মফিভ
65031 মভো: রুকুনুজ্জোভোন
মভো: আব্দুি িোরোভ
আমনোেোযো মফিভ
65032 তোননেো যভোন
মভো: প লুয যভোন
পনযদো ইেোনভন
65033 মভো: মোোি োোন
মভো: আনভনুর ে
মভোিো: নূরুন্নোোয
65034 উমম্ম োনরেো রুভোইেো
ভনপ উনিন আমম্মদ
যীনো আমম্মদ
65035 মভো: নভ োনুয যভোন
মভো: োনফবুয যভোন
মভোিো: মনরনো আক্তোয
65036 োইনের ইরোভ
মভোতোোয আরী মফোযী
পোমতভো মফিভ
65037 মভো: উজ্জর মোমন
মৃত আবুর ফোোয
মভোিো: আনম যো মফিভ
65038 মুনতোো মভো োমম্মর নভশু
এ.টি. এভ মভো োমম্মর ে
আমরেো নফপ্লফী
65039 নরন্ডো শফযোিী
ননভোই চন্দ্র শফযোিী
প্রনতী শফযোিী
65040 মভো: োভীভ নভেো
মৃত: ো োোন আরী
মভোিো: োনরভো মফিভ
65041 মুোম্মদ আফদুর োন্নোন
মভোোম্মদ মভোস্তোকুয যভোন
যোনদো মফিভ
65042 মভো: ভমেন উনিন
মভো: আব্দুয যনভ
মভোিো: ভন নি ো মফিভ
65043 মভো: মতৌনপকুর ইরোভ ো
মভো: ভেছুদোয যভোন ো
মভোিো: ভোন যো মফিভ ো
65044 মভো: ইভযোন মোোইন
মভো: আব্দুর মভোতোমরফ
রোইরী খোতুন
65045 মভো: োঈদুজ্জোভোন
মভো: ভননরুজ্জোভোন
মনরনো আক্তোয
65046 মভো: যোমর েনফয
মভো: যনপকুর ইরোভ
ননযন আক্তোয
65047 মভো: ইভোইর মোমন
মভো: আনযপ উিীন
তনরভো খোতুন
65048 মৃনোর েোনন্ত োো
যনত রোর োো
নৄতুর যোনী োো
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15/09/1990
30/01/1989
03/01/1987
18/08/1990
05/07/1985
31/12/1987
31/12/1990
03/01/1988
01/02/1984
01/10/1988
10/10/1985
01/08/1988
10/02/1989
02/08/1987
30/11/1990
01/06/1988
08/12/1991
11/07/1988
07/11/1983
02/10/1989
04/02/1988
06/07/1988
11/11/1993
15/12/1990
22/10/1988
01/11/1991
20/04/1988
18/07/1991
01/01/1990
01/01/1989
10/02/1991
25/05/1987
01/07/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

65049 মভো: ভোমুনুয যীদ
65050 মভোো: লুৎপো ভনযেভ
65051 নভরন কুভোয ফভিন
65052 মভো: আব্দুর আনরভ
65053 োভসুন নোোয ননিেো
65054 মভো: ভনসুরুর োফীফ
65055 মভো: ফোদর মোমন
65056 অনোনভেো ইভোইর মনরী
65057 োনবুর োোন
65058 মভো: মোমেফ
65059 মভো: োোনুয যভোন
65060 সুমদফ চন্দ্র দো
65061 তোনরভো আক্তোয নরভো
65062 ইযোত োোন ননিেী
65063 মভো: শতমেবুয যভোন
65064 আপোনো যভোন
65065 রক্ষন চন্দ্র ফভিন
65066 মভোোম্মৎ নোনভন োোন
65067 নযন কুভোয যোে
65068 মভো: মভোস্তোনপজুয যভোন
65069 মভোিো: নযোজুভ ভননযো
65070 নযোজুভ মুননযো
65071 নীরেোন্ত ফভিন
65072 মভো: আব্দুর ভনতন
65073 ন ন্নোত োোন
65074 মভো: োইনের ইরোভ (আনভন)
65075 মভোো: নোনদেো োযবীন োন্তো
65076

োন্নোতুর মপযমদৌ

65077 মভো: নপকুর ইরোভ
65078 মুো: আব্দুর মভোত্তোনরফ
65079 ঞ্জু নং
65080 েো ী োম্মীনো আরভ
65081 মভো: জুফোমেয

মভো: এনোমুর ে
মভোিো: মযোমেেো মফিভ
মভো: লুৎপয যভোন
মভোো: যনভো োযবীন
ভননন্দ্র নোথ ফভিন
নফটু যোনী
মভো: আবু তোযো ভন্ডর
মভোিো: োমেদো মফিভ
আবুর েোরোভ আ োদ
োনদো খোনভ
নপউনিন আোম্মদ
ভভতো মফিভ
মভো: ভন ফয যভোন
যোমফেো খোতুন
মৃত মভো: ইভোইর োওরোদোয
মযোমেেো মফিভ
মভোোম্মদ আযমদ আরভ
োোনোযো মফিভ
মভো: হুরুর ইরোভ
নভম লুৎপমন্নো মপোরী
হুজুয আরী
োনদো
নদনর চন্দ্র দো
েল্পনো যোনী দো
মভো: আন জুর ইরোভ আেন্দ
ভমনোেোযো মফিভ
এভ.এ ওেোদুদ ননিেী
নূয- োোন ননিেী
মভো: আব্দুয যউপ মভোযোর
আমনোেোযো মফিভ
মভো: আব্দুয যভোন
োোনো যভোন
যোভিনত ফভিন
ভোরতী ফভিন
এ.এভ আোন োফীফ
রোইরী মফিভ
যফীন্দ্রনোথ যোে
ফোমন যোনী যোে
মভো: আব্দুর মভোত্তোমরফ
যওনোযো মফিভ
মভো: োভসুর আরভ
মভোিো: লুৎনেন নোোয
মভো: আফদুর ভোমরে
োভীভো আপমযো
নফভর চন্দ্র
ঞ্চভী যোনী
মভো: নভ োনুয যভোন
মভোিো: ভভতো মফিভ
মভো: আোন োনফফ
োননো খোতুন
মভো: মযত আরী
পোমতভো আক্তোয
মভো: আবুর েোরোভ আ োদ
মভোো: মযোমেেো মফিভ
আব্দুয যনদ
মযোমেেো মফিভ
মভো: আব্দুর খোমরে
মভোিো: মযোনেনো মফিভ
মুো: িনভয উিীন ভন্ডর
মভোিো: ভনযেভ মফিভ
চুিভনন নং
সুনচিো ননো
েো ী ো আরভ
ভনযেভ মফিভ
মভো: ইনরেোি
োনভদো মফিভ
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12/05/1987
31/12/1988
05/09/1989
12/01/1988
06/01/1987
14/01/1990
17/07/1987
01/10/1987
14/07/1990
03/01/1989
07/04/1989
09/10/1990
01/03/1988
30/12/1986
27/11/1990
25/06/1989
31/12/1990
05/01/1987
24/10/1987
15/09/1991
14/02/2016
01/01/1992
14/10/1990
15/12/1990
29/10/1988
01/01/1990
29/12/1992
13/06/1992
11/05/1987
10/09/1988
01/07/1989
09/12/1990
05/08/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

65082 তনযকুর ইরোভ
65083 প্রদী কুভোয ভন্ডর
65084 নোনদেো ভইেো
65085 অনোনভেো দো
65086 মভো: আোদুজ্জোভোন
65087 মভো: যোমদুর ইরোভ
65088 নরটন োওরোদোয
65089 মভো: তোনযকুর ইরোভ
65090 মভো: যনফউর ইরোভ
65091 মুোম্মদ ভনউিীন যেোয
65092 মভো: োইনের ইরোভ
65093 মভো: ভোসুদ যোনো
65094 মখোযমদ আরভ
65095 মভো: িো ী োরোউনিন েোমদয
65096 মভো: যইচ উনিন
65097 এ. এভ খোনরদ
65098 মভো: যোন ফ আরী
65099 মভোো: মভোোযোত পোযোনো
65100 আনতেো নোনযন
65101 মভোিো: নোযীন আক্তোয
65102

োনেেো ম নযন

65103 মৄফোমেয োওরোদোয
65104 মভো: নযোজুর ইরোভ
65105 মভোিো: উমম্ম োরভো আরভ
65106 মভোোম্মদ ভোবুফ মোমন
65107 মভো: োইনের ইরোভ
65108 মভো: আব্দুল্লো আর েোেোয
65109 আনিেো আক্তোয
65110 োভীভ আযো
65111 অন পো খোতুন
65112 মভো: আনযপ আনয
65113 মভো: নোন ভ উনিন
65114 োনো োযবীন

ভন বুয যভোু্ন খোন
ভোোমুদো মফিভ
যঞ্জন ভন্ডর
নফোখো ভন্ডর
আব্দুয যনদ ভইেো
যোন েো
অমদ চন্দ্র দো
অীভো যোনী
মভো: িোব্দোয আরী
আেনরভো খোতুন
মৃত ভনসুয যভোন
োনপ ো মফিভ
মৃত যঞ্জন োওরোদোয
সুমদফী যোনী
মভো: িোেীদ উনিন
মযোনো িোেীদ
মভো: ওেোম দ আনর
মনিোরুন নফনফ
মুোম্মদ আব্দুর আন যেোয
েোওোয নোোয
মভো: আন ভনিন ভন্ডর
মভোিো: আনিেো মফিভ
মভো: ভনতউয যভোন
োমরো মফিভ
আ: িনেয
খোনদ ো মফিভ
মভো: আপ োর মোমন
মফিভ মখ োননো
িোভসুর ইরোভ
যোনফেো
মভো: পযোদ আরী
মখোযমদো মফিভ
মভোো: নভ োনুয যভোন
মভোো: জুমফদো মফিভ
মভো: ময োউর েনযভ
মভোিো: ভনযেভ মফিভ
আ োরুর ইরোভ
আঁনখ ইরোভ
আব্দুয যউপ প্রধোন
োমযো মফিভ
মৃত মভো: মখ েোভোর
যওন আযো মফিভ
োোঙ্গীয োওরোদোয
মযোনো ইেোিনভন
োমফয আমভদ
ম োমফদো মফিভ
মভো: মভোযমদুর আরভ
মভোিো: মযোেোনো আরভ
মভোোম্মদ ো োোন
ঝন িো আক্তোয
মভো: োনফবুয যভোন
মভোিো: িনেনো খোতুন
মভো: মভ ফোহুয যভোন
মভোিো: নোম যো খোতুন
োভছুর ে
োরভো ে
আব্দু োরোভ ভন্ডর
ফোোতন মনিো
মভো: োনভয মোমন
আমনোেোযো খোতুন
মভো: আব্বো আরী
মযোেোনো ফোনু
নুরুজ্জোভোন মচৌদৄযী
ভমনোেোযো মফিভ
মৃত: মভোোম্মদ মনরভ নভেো
আমেো মফিভ
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15/04/1987
03/02/1986
01/01/1988
02/01/1990
01/09/1990
01/01/1990
02/07/1989
20/08/1989
28/11/1987
25/10/1988
20/10/1988
27/11/1987
15/01/1989
15/06/1988
02/01/1988
15/01/1991
02/01/1991
25/11/1989
08/03/1990
17/07/1988
01/01/1988
15/12/1989
06/10/1992
02/01/1992
01/08/1988
02/03/1987
15/02/1988
02/04/1990
01/03/1988
20/10/1987
15/06/1989
25/11/1987
10/06/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

65115 মভো: ভননরুর ইরোভ
65116 মভো: আবুর খোমেয সুভন
65117 মভো: োভীভ োযমব
65118 নযনের ইরোভ
65119 মভোিো: ঝন িো খোতুন
65120 মভো: োোন আরী
65121 মভো: লুৎনের েনফয
65122 প্ররোন্ত কুভোয নেদোয
65123 নয ওেোনো ইরোভ ো
65124 মভোোম্মদ োোঙ্গীয তোলুেদোয
65125 নপোত োোন েোেোযী
65126 মভো: সুভন আর ভোমুন
65127 মভো: নফনৄর মোমন
65128 লুফনো নো নীন
65129 মভো: জুনোমেত মোমন
65130 মুননেো আক্তোয
65131 মভো: নূয-এ আরভ োনদ
65132 োনব্বয ভোমুদ ম োেোিোয
65133 মভো: িনউিীন
65134 মপযমদৌী সুরতোনো
65135 মভো: আনযনেয যভোন
65136 োফনযনো-এ-তোফোস্সসুভ উভো
65137 ভোনে ো ে
65138 োোয ফোনু
65139 নুযোত আনোভ
65140 ননযন আপনযন স্বন িো
65141 মভো: োনযেোয যভোন
65142 আঞ্জুভোন মপযমদৌ
65143 মভোোঃ নোনদ নফন িোরোভ
65144 উৎর দো
65145 মুম্মদ আব্দুয যভোন
65146 যোনপেো আপমযো
65147 োমযোেোয মোমন

খন্দেোয নোনয আমভদ
মুনরভো খোতুন
মভো: আব্দুর নরর
মভোো: ম োৎস্দো মফিভ
মভো: আভ োদ মোমন
োমদো নফনফ
মভো: ভন বুয যভোন
মযোমেেো খোতুন
মভো: আরীমুনিন
সুনপেো আরীভ
মভো: আবু ফেয
হুযো মফিভ
মভো: ো োোন আরী
মভোিো: ননযনো সুরতোনো
যমভ ফন্ধু নেদোয
নপ্রো যোনী নেদোয
মভো: যোমদুর ইরোভ ো
মভোিো: আমেো ইরোভ
মভোোম্মদ আবুর খোমেয তোলুেদোয
পোমতভো খোতুন
মভোোম্মদ মভোপোজ্জর মোমন
শেদো সুরতোনো ভোমুদো
মভো: বু নভেো
খোনদ ো মফিভ
মভো: আপোয আরী
োনরভো মফিভ
আব্দুর রনতপ তোলুেদোয
খোনদ ো মফিভ
ঢোরী মভো: মদমরোেোয
নফরনে মফিভ
মভো: আ: মভোতোমরফ মুনন্স
তনভনো আক্তোয
মভো: এযোদ আরী িো ী
মভোিো: োনভদো খোতুন
সুরতোন ভোমুদ ম োেোিিোয
মভোিো: ন ন্নোতুন মনিো
মভো: আবু ফেয
মনরনো খোতুন
মভো: ীদুর ইরোভ
ভনযেমভয মনিো
মভো: আবুর েোরোভ
আপমযো ো মফিভ
মভোোম্মদ আরী
োনদো ইেোভীন
মভো: ন েোউর ে
পনযদো আক্তোয
আমনোেোরুর েোমদয
োনো নোনিি
এ এ এভ নুরুর আনোভ
ভোখছুদো মফিভ
নয উনিন পোরুে
ন েোনভন আক্তোয
মভো: শেদুয যভোন
মভোিো: ওেোম দো খোতুন
মভোোঃ আননছুয যভোন
োনফনো সুরতোনো
মভোোঃ আব্দু িোরোভ
োননো মফিভ
েোনরদ দো
যীনো যোনী
মভোোঃ মভোখমরসুয যভোন
োভীভ আযো
মভোোঃ ীদুল্লো
নভনোযো আপমযো
আব্দুর আন
মভোিোোঃ িোমযো মফিভ
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01/02/1991
17/09/1989
10/09/1990
01/01/1988
06/07/1987
18/02/1987
27/12/1991
25/12/1991
25/03/1991
01/11/1988
05/09/1991
14/10/1989
10/08/1987
01/07/1987
06/10/1990
04/04/1990
03/05/1990
15/11/1989
17/07/1990
24/11/1991
02/04/1991
09/01/1991
15/09/1991
30/08/1991
18/06/1988
25/08/1989
16/01/1993
05/01/1992
01/11/1988
28/11/1987
31/12/1992
13/02/1990
28/02/1988

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

65148 আরতুভো আক্তোয
65149 মভোোঃ মফোযোন উনিন
65150 ননোয চন্দ্র যেোয
65151 মভোোঃ োননুজ্জোভোন
65152 যোনপো
65153 মদফোেন ভনল্লে
65154 মভোোঃ নপমযো মোমন
65155 মভোোঃ নপকুয যভোন
65156 েো ী ভঞ্জুরুর আরভ
65157 মভোোঃ আনযনেয যভোন
65158 যওনে আপমযো
65159 মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
65160 ন যোনী োো
65161 আনযনের ইরোভ
65162 যোতুর োন্নোত
65163 মভোোঃ খোইরুর ইরোভ
65164 আওরোদ মোমন
65165 মভোোঃ নযেোজুর ইরোভ
65166 মভোোম্মদ ভোসুদুয যভোন
65167 শেদ পেোর েনযভ
65168 মভোোঃ েোভরুর োোন
65169 মভোোঃ ম োফোইদুর ইরোভ
65170 মভোো: নো মুন নোোয
65171 রুহুর আভীন
65172 খোন মভোোঃ েোেোয োভোন
65173 আোন োফীফ
65174 ভোবুফো আরভ
65175 মযমেেো আক্তোয
65176 নফেো চন্দ্র মন
65177 মভোোঃ মুঞ্জুরুর ইরোভ
65178 মভোোঃ ভোবুফ আরভ
65179 নো মুন নোোয স্বপ্নো
65180 নোনপো তোময

মভোোঃ আোঃ িোরোভ
যনভো আক্তোয
মভোোঃ নের নভেো
যোন েো মফিভ
ভোফীয যেোয
বোনুভনত যেোয
মভোোঃ আন জুয যভোন
োোনোযো মফিভ
ভযহুভ নিেো উিীন যদোয
োন যো মফিভ
চন্দ্র েোন্ত ভনল্লে
নফতো যোনী
মভোোঃ আোঃ রনতপ
মপযমদৌন মফিভ
মভোোঃ টুকু ভন্ডর
মভোিোোঃ মযোমেেো মফিভ
মে.এভ ময োউর েনযভ
ভভতো মফিভ
মভোোঃ পযোদ মোমন
মভোিোোঃ আমরেো খোতুন
আব্দুয যোজ্জোে খোন
নূরুন নোোয
মভোোঃ নুরুজ্জোভোন প্রোং
মভোিোোঃ যনভচো খোতুন
উত্তভ চন্দ্র োো
নফউটি যোনী োো
মভোোঃ যনমুল্লো
মোমনেোযো মফিভ
যনেবুর ইরোভ আমনোেোযী
োনরভো আখতোয
মভোোঃ োইদুয যভোন
োোনোযো
মৃত: নযোজুর ইরোভ
মযনুেোযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর নরর ভন্ডর
যনভো খোতুন
মভোোঃ আব্দুয যভোন
আমেো খোতুন
শেদ ময োউর েনযভ
মেোননুয খোনভ
মৃত: আনভনুর ইরোভ
মভোোোঃ ম োনো মফিভ
মভোোঃ তোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ ম োমফদো মফিভ
মভোোঃ আোঃ োনরভ আেন
মভোোোঃ নূয োোন মফিভ
মভোোঃ সুরুজ্জোভোন
যনদো মফিভ
খোন মভোোঃ েোভরুজ্জোভোন
শেদো োভসুন্নোোয
মভোোঃ আক্কোি আরী নভঞো
নো ভো মচীদৄযী
মভোোঃ নন বুর আরভ
অমেো ননিেো
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন মখ
োনরভো মফিভ
ভন্টু যঞ্জন মন
স্বযতী মন
মভোোঃ আোঃ যনদ
মভোোোঃ েতুন মনিো
মভোোঃ ভনন ভজুভদোয
নুরুমন্নিো মফিভ
মভোোঃ ইউনুি আরী
মভোিোোঃ নযনো মফিভ
ওেোনদুয যভোন
পনযদো সুরতোনো
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11/08/1991
15/06/1991
05/10/1989
20/10/1989
02/07/1987
21/03/1987
07/06/1987
15/05/1992
24/08/1991
23/08/1989
01/01/1989
30/10/1989
31/12/1988
01/01/1992
22/07/1991
15/10/1993
10/11/1989
11/04/1993
03/02/1989
01/05/1991
21/10/1988
05/12/1989
05/02/1988
10/01/1987
03/09/1988
15/02/1987
29/12/1987
20/01/1987
21/09/1988
05/01/1990
01/07/1987
10/05/1992
02/08/1990

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

65181 আনযপ মোমন
65182 মভোোঃ খোনদমুর েনযভ
65183 মভোোঃ মভোোযপ মোোইন
65184 মভোোঃ আব্দু োভোদ
65185 ভোমুদ োোন
65186 মভোোঃ আর-আনভন
65187 নদমন্দু ভন্ডর
65188 আমনোেোয মোমন
65189 মভোোঃ মভোোমিে উয যভোন
65190 মভোোঃ যনদ খাঁন
65191 নোনপেো তোময
65192 মভোোঃ িোওসুর আ ভ
65193 মদওেোন োনপজুয যভোন
65194 োনদেো ইরোভ
65195 যো ীফ ভন্ডর
65196 মভোোঃ োইনের ইরোভ
65197 সুভন ভজুভদোয
65198 নযনের আরভ
65199 মভোোম্মদ ইেফোর
65200 োমফযো ননিেো নোইচ
65201 মযনু আক্তোয
65202 মভোোঃ মোোি মোমন
65203 এ,মে, এভ োইদুয যভোন
65204 মুোম্মদ োোদৎ মোমন
65205 মভোোঃ নপউর আরভ
65206 নভনোক্ষী যোনী
65207 পোমতভো-তু -ম োযো
65208 মভোোঃ ভমনোেোরুর আন ভ
65209 ম্পো যোে
65210 নোনদো আখতোয
65211 তুলোয েোনন্ত যোে
65212 োনন দো সুরতোনো
65213 মভোোঃ ভোনেজুর আরভ

মুরীভ যদোয
নফউটি আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর েনযভ
খোমরদো মফিভ
নপকুর ইরোভ
পোমতভো মফিভ
মভোোঃ নেতোফ মোোইন
নুন যো খোতুন
মভোোম্মদ আরী তোলুেদোয
ভোমুদো সুরতোনো
মভোোঃ নযোজুর ইরোভ
ভমনোেোযো মফিভ
নমিন্দ্র নোথ ভন্ডর
মস্দ রতো ভন্ডর
মদোমরোেোয মোমন
যনভো আক্তোয
মভোোঃ ভনতেোয যভোন
মভোিোোঃ পন রোতুমন্নিো
মভোোঃ নভেো
মভোোোঃ আমরেো মফিভ
ওেোনদুয যভোন
পনযদো সুরতোনো
মৃত: আব্দুর েনযভ
মভোিোোঃ যোন েো মফিভ
মদওেোন আফদুর োন্নোন
মৃত: ম যোৎস্দো আেতোয
এ,এভ ন রুর ইরোভ
নো ভো ইরোভ
যোভদুরোর ভন্ডর
নপ্রো ভন্ডর
মভোোঃ ো োোন
নোিনযন সুরতোনো
ননতযোনন্দ ভজুভদোয
শব্যো ভজুভদোয
মভোোঃ মখোযমদ আরভ
ভঞ্জুেোযো খোতুন
আবুর েোমভ
োোনোযো মফিভ
মভোোঃ ন রুর ইরোভ খোন
আভো খোনভ
রোর নভেো
মতোযো মফিভ
মভোোঃ ো আরভ োওরোদোয
যীনো মফিভ
মভোোঃ োভছুর হুদো
োমরো খোতুন
মভোোঃ মখোযমদ আরভ
োনিনো মফিভ
মভোোঃ মভোনপেোয যভোন
মভোিোোঃ োনন দো মফিভ
ফীমযন্দ নোথ যেোয
প্রনতবো যোনী
মভোোঃ মফরোমেত মোমন
নুরুন নোোয
মভোেতোয আভদ
যোমদো মফিভ
ননতোই চন্দ্র যোে
োনন্ত যোে
ভনভন উনিন
যওন আখতোয
মতযন্দ্রনোথ যোে
োনন্ত ফোরো যোে
মভোোঃ সু োমেত উল্লোহ্
তিনরভো আক্তোয
মভোোঃ নুরুর আীন
জুমফদো খোতুন
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20/07/1989
01/05/1987
20/10/1988
02/08/1989
01/08/1991
01/02/1989
11/02/1989
31/12/1989
18/12/1989
21/01/1989
02/08/1990
21/04/1989
31/12/1987
07/09/1991
11/12/1987
25/12/1989
15/04/1987
02/11/1993
05/01/1987
30/12/1987
15/01/1989
01/02/1991
25/12/1987
11/10/1987
05/10/1988
24/08/1990
26/06/1988
01/03/1990
19/03/1991
20/10/1989
16/08/1988
17/10/1993
11/02/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

65214 ভমনোন ৎ কুভোয োর
65215 সুমখন চন্দ্র দো
65216 অনযন্দভ মন
65217 তোমযো ননিেো
65218 মভোোঃ তোনরভ োোন
65219 োইনের ইরোভ
65220 োনদেো যভোন
65221 মভোোঃ রোবলু খোন
65222 মভোোঃ জুমের নভেো
65223 মভোোঃ প লুর ে
65224

োোনোযো খোতুন

65225 অঙ্খ যোে
65226 নো মুর ইরোভ
65227 মভোোঃ আরোউনিন
65228 আনযনের ইরোভ
65229 মভোোঃ োোঙ্গীয আরভ
65230 োিয ম যোনত ভন্ডর
65231 যোমফেো ফযী
65232 মভোোঃ মোমন ো মনওেো
65233 মভোোঃ োনযেোয যভোন
65234 তোনপ ভোমুদ
65235 উজ্জ্বর ফড়ুেো
65236 মভোোঃ খোেরুর ইরোভ
65237 ীমফন্দু ভজুভদোয
65238 েোভরুর োোন যনী
65239 আেো ননিেো
65240 মভোোঃ ইভযোন মোমন খোন
65241 রো কুভোয োো
65242 মভোোঃ নযনের ইরোভ োনতর
65243 আোদুজ্জোভোন
65244 মভোোঃ োীনুয ইরোভ
65245 মভোোঃ োনদুর ইরোভ
65246 ইযোত অনোনভেো

নোযোেন চন্দ্র োর
ভঞ্জু যোনী োর
নযদ চন্দ্র দো
অননতো যোনী দো
যঞ্জন মন
রুশ্রী মন গুিো
মভোোঃ মভোোমযপ মোমন োওরোদোয
তোনভেো ননিেো
মভোোঃ আবু োপয
পোনভো আক্তোয
সুরতোন আম্মদ
োভছুন নোোয
মভোোঃ আব্দুয যভোন
োযন নো মফিভ
মভোোঃ োনভদ খোন
লুৎপো মফিভ
মৃত. আ িোয আরী
আমরেো মফিভ
মভোোঃ েনোর যদোয
মভোিোোঃ তনিযন মফিভ
মভোোঃ আব্দুর িনেয
নপমযো ো মফিভ
অন ত যোে
উত্তযো যোে
অমদুর ইরোভ
নুয োোন ইরোভ
মভোোঃ নপকুর ইরোভ
মভোোোঃ মেোযো মফিভ
মখ ননিকুয যভোন
মেোননূয মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োই যদোয
মফিভ পনযদো খোতুন
িমন চন্দ্র ভন্ডর
নভতো যোনী ভন্ডর
ভোবুবুর ে
শেদো োনভনো সুরতোনো
মভোোঃ মভোোযপ মোমন তোলুেদোয
মভোিোোঃ োোনো মফিভ
মভোোঃ ভন বুয যভোন
োনো যভোন
মভোোঃ েোভোর উনিন
নোযীন োোন
শমরন ফড়ুেো
ফোনন্ত ফড়ুেো
আফদুর খোমরে োওরোদোয
ভনুতোযো মফিভ
সুেমদফ ভজুভদোয
নপ্রো যোনী ফড়োর
এভ,এ নয যেোয
োনভভ আযো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর োনরভ
নো মুন নোোয মচৌদৄযী
মভোোঃ ওেত মোমন খোন
নদররুফো খোন
ময চন্দ্র োো
ভঞ্জুযোনী োো
মভোোঃ রুক্কুন উনিন
যোমফেো খোতুন
ওভয পোরুে
নুযন্নোোয
মভোোঃ ফদয উনিন
নফীযন মফিভ
মভোোঃ আভ োদ প্রোং
মভোিোোঃ ভন নি ো খোতুন
মভোোম্মদ ফোোউনিন
োোনোযো খোনভ
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25/09/1990
25/12/1992
14/04/1991
12/03/1990
25/10/1989
17/04/1985
04/08/1992
16/12/1990
01/01/1990
07/08/1988
27/08/1988
11/11/1988
04/01/1991
20/01/1988
22/12/1990
12/09/1988
15/11/1987
10/12/1990
22/12/1992
02/04/1993
01/03/1990
01/01/1990
11/11/1987
01/01/1992
01/12/1987
03/05/1987
12/06/1988
15/11/1990
18/05/1991
06/12/1990
20/01/1991
24/09/1991
13/01/1993

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

65247 িোেিী োো
65248 মভোোঃ োপোমেত হুদো
65249 পোযোনো মোমন
65250 মভোোঃ ওেোমউয যভোন
65251 মভোোঃ  ীফ মোমন
65252 োভসুন নোোয
65253 পোযোনো আপমযো
65254 মভোোঃ ইভোইর োমটোেোযী
65255 পনযদো ইেোিনভন
65256 মভোোম্মদ আবুর েোমভ
65257 ভোরুয মভোোম্মদ খোন মচৌদৄযী
65258 মভোোঃ আোন োফীফ
65259 মভোোঃ যোেোন উিীন
65260 মভোোঃ উজ্জ্বর মোমন
65261 নপ্রেোংেো ম োল
65262 তযীকুয যভোন
65263 মভোিোোঃ মোননেো খোতুন
65264 অনোনভেো োো
65265 মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
65266 মভোোঃ ভোসুদুর ে
65267 মভোোঃ োনেয মোমন
65268 সুভন মোমন
65269 মভোোঃ যনফউর আরভ
65270 োমনওেো মরোটো
65271 মভোোঃ মনরভ মোমন
65272 মভোোঃ উম্মোেী মোমেফ
65273 মভোোঃ আেযোভ মোমন
65274 মভোোঃ ভোমুন মোমন
65275 মভোোঃ কুতুফ উনিন
65276 মভোোঃ ইোে মভোল্লো
65277 মভোোঃ মুেরোদ মোমন
65278 মভোোঃ নূরুন্নফী ভন্ডর
65279 মভোোঃ আরোউনিন

মিৌমযশ্বয োো
ননভতো যোনী োো
মভোোঃ োভসুর হুদো
মভোিোোঃ মভোক্তোয োোন
ভীয মভোোযযপ মমন
সুরতোনো মফিভ
এ.এন.এভ আরতোনেয যভোন
োভসুন নোোয
মভোোঃ আনভয মোমন
মভোিোোঃ িনফ খোতুন
েো ী মভোোঃ মভোস্তপো
নুরুন নোোয
মভোোঃ ভোননে নভেো
োভীভ আযো
ভমপর উনিন
আেো মফিভ
আব্দু িোরোভ
সুনপেো মফিভ
মভোোম্মদ ফোদো নভেো
োোনোযো মফিভ
আব্দুর ভঈন খোন মচৌদৄযী
সুরতোনো আভো খোন মচৌদৄযী
মভোোঃ আব্দুর আউেোর
োননো মফিভ
মভোোঃ আেনোর ে
যনভো খোতুন
মভোোঃ আব্দু োভোদ
মভোিোোঃ োননো মফিভ
ভীয ম োল
দীনেো ম োল
ভোনেজুয যভোন
োনদো মফিভ
মভোোঃ আব্দুর িনন
মভোিোোঃ িোমরো খোতুন
নদরী কুভোয োো
অমরোেো যোনী োো
মভোোঃ নয উিীন
ভনভনো খোতুন
মভোোঃ মযত আরী
নোনিি আক্তোয
মভোোঃ আব্দুর নরর
মৃত. ম োনো মফিভ
নূরুর ইরোভ িো ী
মভোিোোঃ যফোনু নফনফ
মভোোঃ তোন মুর ে
আেতোয ফোনু
মভোোঃ ননিকুয যভোন
োীন আযো
তোজুর ইরোভ
মনরনো মফিভ
মভোোঃ মভোোযপ মোমন
েো র মযখো
এ.নফ নিনিে
আনভয োন খোতুন
মভোোঃ আব্দুর ব্বোয
মভোিোোঃ আনম ভন মনিো
মভোোঃ িনেয উনিন মৃধো
মভোিোোঃ নফরনেি খোতুন
মভোোঃ েনোর আমফদীন
যোমদো মফিভ
আেভর মোমন
মফিভ মযোমভরো খোতুন
মভোোঃ আোঃ ওেোমদ ভন্ডর
মভোিোোঃ নো ভ মফিভ
আব্দুর োনেভ
আমনোেোযো মফিভ
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10/03/1992
19/12/1990
16/07/1991
19/10/1991
06/08/1988
26/12/1990
22/08/1988
04/10/1988
01/01/1988
30/10/1987
05/07/1991
20/12/1992
25/08/1987
06/05/1989
14/11/1992
12/12/1991
15/07/1990
13/06/1989
21/05/1987
15/08/1988
22/09/1987
15/03/1988
23/06/1989
01/12/1990
01/06/1987
01/01/1991
25/12/1989
10/10/1989
16/05/1990
12/11/1990
05/10/1988
01/12/1989
10/01/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

65280 মুকুর ভনল্লে

12/04/1991

65281

20/11/1990

65282
65283
65284
65285
65286
65287
65288
65289
65290
65291
65292
65293
65294
65295
65296
65297
65298
65299
65300
65301
65302
65303
65304
65305
65306
65307
65308
65309
65310
65311
65312

ব্রম ন্দ্রনোথ ভনল্লে
মোবো ভনল্লে
ইনরেোি োওরোদোয
আবুর েোরোভ োওরোদোয
ভনযেভ মফিভ
নোনযন আখতোয োোন
মভোোঃ নূরুর হুদো
ভোেসুদো মফিভ
মভোোম্মদ আননসুর ইরোভ
এ এভ ইউসুপ
মিোর োয মফিভ
আবু ইউসুপ তোলুেদোয
আবু মুিো তোলুেদোয
নভম যোন আক্তোয খোনভ
মভোোঃ মভমদী োোন
মভোোঃ মফোযোনুর ইরোভ
মভোোোঃ মভমরুন মনিো
মভোোঃ োইদুর ইরোভ
মভোোঃ নদদোরুর ইরোভ
আমনোেোযো মফিভ
েোভরুর োোন
নূরুর আমফদীন
বু ো আক্তোয
সুনভ আক্তোয
ন ন্নোত আরী
মযৌশুনোযো মফিভ
মভোোঃ যোন ফ নভেো
মভোোঃ পোযোজুর ইরোভ
মভোিোোঃ রুনফ মফিভ
মভোোঃ হুভোয়ুন েফীয
মৃত আব্বো আরী
মভোোোঃ েননূয মফিভ
যোজু কুভোয নভস্ত্রী
দীমন চন্দ্র নভস্ত্রী
অঞ্জনো নভস্ত্রী
মভোোম্মদ মুো
মভোোঃ রুস্তভ আরী
যোমনো ফোনু
মভোোঃ ইভযোন উর ে
মভোোঃ আবুর ফোোয
োযবীন মফিভ
মভোোঃ আযোনের ইরোভ
মভোোঃ যনপকুর ইরোভ
মভোিোোঃ োম যো মফিভ
মভোোঃ আবুর েোরোভ আ োদ
মভোোঃ েোনিভ উনিন যেোয
আেনরভ মফিভ
অনুকূর মদফ ফম্মিন
মভন্ত মদফ ফম্মিন
অননতো যোনী
মভোোঃ ো োরোর মোমন
মভোোঃ ইউনুি আরী
িোমরো মফিভ
োনফনো ইেোনভন
িেনের আরভ
জুমরখো মফিভ
আনতেো পোরুেী
মভোোঃ আন জুর ইরোভ
নযপো মফিভ
মভমরুন মনিো
আব্দুর ফোনযে
আেনরভো মফিভ
মভোোঃ যোনো
মভোোঃ ভময আরী
মভোিোোঃ ভোমরেো মফিভ
যতন কুভোয যোে
মতযন্দ্রনোথ
বোনু যোনী
যোমফেো মফিভ
এভ. এ. েনযভ
ভোসুে আযো মফিভ
মতৌনপ মভোোম্মদ
মতৌনদুয যভোন
মভোমিদো মফিভ
মুোম্মোদ মতৌনদ নযো
মুোম্মোদ এেযোমুর ে
মোনোবোন মফিভ
মুোম্মদ আেযোভ মোোইন
মুোম্মদ আপো উনিন
োরভো খোতুন
মখ যীনের ইরোভ
মখ ওেতুর ইরোভ
মফিভ তোরীভো ইরোভ
মভোোঃ যোমর মোমন
মভোোঃ ইভোইর মোমন
মভোিোোঃ মোনোবোন মফিভ
োন্নোতুর ভোওেো
মভোোঃ আফদুর নরর
নভনোযো মফিভ
মভোোঃ োমযোেোয মোোইন নভেো ী মভোোম্মদ আরী ভোস্টোয
ভমভনো মফিভ
মভোোোঃ রুভো
মভোোঃ োমতভ আরী
মভোোোঃ ভনযেভ
ইভযোন মোমন
আব্দুর ব্বোয
সুযোইেো মফিভ
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27/12/1987
03/12/1989
20/02/1989
02/09/1991
21/08/1988
08/08/1990
01/01/1988
19/08/1989
05/03/1988
25/10/1987
07/11/1989
03/01/1990
01/06/1987
04/03/1987
01/12/1989
25/05/1987
22/06/1989
18/05/1990
15/05/1990
28/11/1988
03/05/1987
26/10/1990
02/10/1988
17/08/1988
01/02/1987
29/03/1991
06/10/1990
01/01/1990
25/04/1989
31/07/1992
02/12/1992

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

65313

োপয উল্লো

রুহুর আনভন
িোমরো মফিভ
65314 মভোোঃ োআরভ
মভোোঃ আব্দুর ভোমরে
মভোিোোঃ খোনদ ো খোতুন
65315 মভোোঃ োো োরোর খোন
মভোোঃ মভমদী োোন েোরোভ
মনরনো মফিভ
65316 মভোোঃ নফরী মপযমদৌ
পনযদ আমভদ
মভোিোোঃ নপমযো ো মফিভ
65317 নপকুর ইরোভ
মৃত িনপয উিীন
নযনো মফিভ
65318 মভোোঃ নীরোভ্র োন দ
মৃত োইনের আ োদ
োমদেো োমদী
65319 মভোোঃ মযদওেোনুর েনফয
মভোোঃ ওেোমযচ েনফয
ভোোমুদো মফিভ
65320 োযনভন আক্তোয
আবু ফক্কয ননিে
োননো মফিভ
65321 যীপ মোমন
আপো উনিন
োনোযো মফিভ
65322 নভ োি মভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোমুন নভ োি মভোোঃ আন মুনিন
হুযো খোতুন
65323 মভোোঃ আবু োপয
মভোোঃ মেোন্দোয আরী আেন
মভোো: নুপো মফিভ
65324 মভোোঃ আব্দুর রনতপ
মভোোঃ মভোতোমরফ মোমন
উমম্ম োনন
65325 মভোোঃ নভ োনুয যভোন
আন জুয যভোন
ম োনো মফিভ
65326 মভোোঃ আননছুয যভোন ভুঞো
মভোোঃ োনেয মোমন ভুঞো
পোমতভো মফিভ
65327 সুব্রত তোলুেদোয
সুমফোধ চন্দ্র তোলুেদোয
নখো যোনী তোলুেদোয
65328 মভোোঃ মতৌনপকুয যভোন মতোপোমের মভোোঃ ভোোবুফোয যভোন
মভোিোোঃ নফউটি মফিভ
65329 মভোোঃ োোদোত মোমন
মভোোঃ োোফ উিীন আমভদ
োোনো মফিভ
65330 মভোোঃ নোনদ নভেো
মভোোঃ আভ োদ মোমন
নো ভো মফিভ
65331 মুনতোো ন োন
নভ উনিন
নোনযন আক্তোয
65332 মভোোঃ নরুর ইরোভ
মভোোঃ আন জুর ইরোভ
োোনোযো মফিভ
65333 নুয োরোর খোন োনুয
মভোোঃ ভোসুে-এ-এরোন খোন
নবেোরুমন্নিো ভনন
65334 ওভয পোরুে
আবু তোময
খোমরদো আক্তোয
65335 মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোপ
মভোোঃ ভনউিীন
মভোোোঃ মপোরী মফিভ
65336 নমণ িন্দু যেোয
ভময চন্দ্র যেোয
বোযনত যেোয
65337 মভোোঃ মভো োমম্মর ে
মভোোঃ োভছুর ে
োোনোযো মফিভ
65338 োননপ মভোল্যো
মভোোঃ পযভোন মভোল্যো
নুপো মফিভ
65339 মভোল্লো ওফোেদুর ে
মভোল্লো আ ভর ে
োভসুন্নোোয
65340 সুন ত কুভোয ভন্ডর
সুীর কুভোয ভন্ডর
ভীনো যোনী ভন্ডর
65341 োন্ত োো
সুমফদ োো
নতমরোত্তভো োো
65342 মভোোঃ ভোইদুর ইরোভ
মৃত মভোোঃ ফ লুয যভোন
োরুর মফিভ
65343 বু আমভদ
মভোোঃ ফ লুয যভোন
মভোিোোঃ তোনভনো খোতুন
65344 মভোোঃ জুরনপেোয আরী যেোয
মভোোঃ তোময নভঞো
েনফো খোতুন
65345 যো ীফ যোে
ন মতন্দ্র নোথ যোে
অননতো যোে
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18/03/1990
23/03/1987
31/12/1989
13/09/1991
03/01/1991
23/09/1993
12/11/1990
19/05/1991
01/12/1992
01/03/1988
15/10/1990
02/02/1987
01/01/1989
28/02/1987
05/06/1988
15/05/1988
11/12/1989
31/12/1989
24/08/1991
16/11/1989
30/07/1988
03/03/1991
01/01/1988
15/10/1991
30/11/1991
21/12/1990
15/11/1988
10/10/1990
09/09/1991
20/08/1989
12/06/1988
08/07/1988
05/05/1987

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

65346 এ. এভ. ভোরুপ আর তোনভীন
65347 ভমোয আরী
65348 মভোোঃ আমনোেোরুর ইরোভ
65349 মভোোঃ রোবলু
65350 মভোোোঃ তোময উিীন
65351 আবু োদোত মভোোঃ োনেফ
65352 মভোোঃ নদুর ইরোভ
65353 মভোোঃ োনপউর ইরোভ
65354 মভোোঃ মযোস্তভ আরী
65355 মভোোঃ পোনভদুজ্জোভোন
65356 অনু েভিেোয
65357 আইনযন সুরতোনো
65358 মভোোঃ আোদুজ্জোভো
65359 মভোোঃ আন জুয যভোন
65360 েোভরুর োোন সুভন
65361 মভোোঃ যনেবুর োোন
65362 োনফো খোতুন
65363 ভননযো সুরতোনো
65364 মভোোঃ আনভরুর ইরোভ
65365 এনোমুর
65366 মভোোঃ ময ো-ই-যোনব্ব মচৌদৄযী
65367 মভোোঃ োভীভ আমভদ
65368 মুোম্মদ আফদুর োনভদ
65369 মভোোোঃ নোনযন সুরতোনো
65370 সুরুরুভ ভোযনেেোহ্
65371 মভোোঃ মোমর যোনো
65372 মভোোঃ যো ীফ নভেো
65373 মভোোঃ মদমরোেোয মোমন
65374 ততী যোনী মভোন্ত
65375 ম নভন আক্তোয
65376 মভোোঃ আব্দুর ভনভন
65377 আমভনো খোতুন
65378 ভোেসুদো খোতুন

মভোোঃ ইেোন্দোয আরী
োোনো নূয
এভ. এ. িনণ
আমনোেোযো
মভোোঃ নেরফোবু নভেো
পোমতভো মফিভ
আ. ভোন্নোন
ডোনরভ মফিভ
মভোো: শবুয যভোন
মভোোোঃ সুনপেো মফিভ
এ, মে, এভ, ভোম দ
মভোিোোঃ োনদো মফিভ
মৃত োভত আরী প্রোং
মভোিোোঃ োমফদো খোতুন
মভোোঃ ভভতো নভেো
মভোিোোঃ িোমরো মফিভ
মভোোঃ আোঃ োরোভ
ওমদো মফিভ
মভোোঃ আযোনেজ্জোভোন
পনযদো মফিভ
নফশ্বনোথ েভিেোয
ভননেো েভিেোয
সুরতোন আমভদ
মখোযমদো মফিভ
মভোোঃ আোঃ ব্বোয
মভোোোঃ নযন েো মফিভ
প লুয যনদ
পোমতভো খোনভ
মভোোঃ ভময উনিন
আন জুন নোোয
মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোে
মভোোোঃ ভোমরেো খোতুন
োভসুর আরভ
োভসুয নোোয
মিোরোভ মভোোম্মদ
োভসুন্নোোয
মভোোঃ আব্দুয যভোন
োনেেো খোতুন
এভ নড, মুনছুয
ভনযেভ
মভোস্তপো েোভোর মচৌদৄযী
ননযন আক্তোয
মভোোঃ োেোনযেো ভন্ডর
মভোোোঃ োীন আেতোয
লুৎনেয যভোন
োভসুন নোোয
মভোোোঃ আনিযউিীন
মভোোোঃ মযোমেেো মফিভ
মভোোঃ খীউর আরভ
ভন নি ো আরভ
মভোোঃ ভীয মোমন খাঁন
মভোিোোঃ মপোরী খোতুন
মভোোঃ আব্দু োনদ
োননো খোতুন
মভোোঃ আফদুর ভোমরে
োম যো মফিভ
যভো েোন্ত মভোন্ত
ননদৄ যোনী মভোন্ত
আব্দুর েোমদয
মযনুেোযো মফিভ
মভোমরহ্উনিন
ভোমুদো
ইভোইর মোমন
ডনর মফিভ
মভোপোজ্জর মোমন
খোমরদো মফিভ
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13/04/1990
01/03/1991
10/11/1987
25/05/1988
05/11/1989
28/02/1993
12/11/1988
25/10/1990
10/02/1991
09/10/1987
05/09/1990
03/10/1990
01/06/1988
01/01/1990
18/03/1989
07/10/1990
03/10/1985
01/04/1992
01/03/1988
14/03/1992
22/11/1987
17/01/1991
31/12/1988
15/03/1989
31/12/1992
02/06/1989
31/12/1988
10/10/1987
22/09/1990
07/02/1987
05/01/1992
07/01/1987
25/10/1989

বোিোউববোবড ে সহকো ী িপ চোলক/শোখো কমেকতেো িবে স োসপ জনবল পনব োবগ লবযে পলপখত
ি ীযো জন্য র োগ্য ১৫৩৯৬ জন প্রোর্থী তোপলকোাঃ
র োল নং

প্রোর্থী নোম

পিতো নোম ও মোতো নোম

জন্ম তোপ খ

মন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

65379 মভোোঃ নফল্লোর মোমন খোন
65380 কৃষ্ণ দ যেোয
65381 উজ্জর ফোরুযী
65382 মভোোঃ আব্দুর মুনএভ
65383 মভোোম্মদ োপয উল্লো
65384 মভোোঃ মোমর যোনো
65385 মভোযমদ আরভ
65386 অনদনত োো রূো
65387 মভোোঃ নুমযআরভ ননিে
65388 ন . এ. এ. মুনফন
65389 োনন দো োোন
65390 মভোোঃ ওভয পোরুে
65391 মভোোঃ োযমব যোনো
65392 ওভয পোরুে
65393 ভোইন উনিন
65394 খোন যোমর ভোমুদ
65395 মভোোঃ আর জুনোমেদ মোমন
65396 মভমদী োোন তোননভ

মভোোঃ নূরুর ইরোভ
আমনোেোযো ইরোভ
মিোনফন্দ যেোয
মৃত মদফেী যেোয
নযদো ফোরুযী
নেনতোযো ফোরুযী
মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন
পনযদো ইেোনভন
নভয আম্মদ
মোমনেোযো মফিভ
মভোোঃ মুনসুয আরী
মযমনো খোতুন
োহ্ আরভ
নুয োোন মফিভ
অননর চন্দ্র োো
অরেো যোনী তোলুেদোয
মভোোঃ ো োোন আরী
মভোিোোঃ নুয োোন মফিভ
মভোোঃ মিোরোভ মভোস্তপো
মভোিোোঃ আযোনেন মনিো
আব্দুর োনেভ োওরোদোয
নুয োোন মফিভ
মৃত সুরতোন আমভদ
মৃত পোমতভো মফিভ
মভোোঃ নফোযত মভোল্যো
ভমনোেোযো খোতুন
আবু নিনিে
োম যো খোতুন
আফদুর খোমরে
োোনোযো মফিভ
খোন আযোনেয যভোন
োভসুন্নোোয মফিভ
মভোোঃ আবুর ফোোয
নফনফ ভনযেভ
আফদুয যোজ্জোে
খোেরুন মনিো
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01/06/1992
20/03/1987
01/01/1990
05/05/1988
01/01/1992
01/01/1992
20/07/1989
31/12/1990
25/08/1992
25/09/1987
30/08/1987
16/10/1988
13/05/1988
20/06/1991
02/05/1989
07/08/1991
05/12/1990
01/03/1991

