বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

10001

মাঃ মেহদী হাসাইন

মাঃ গালাম নবী
মাছাঃ শােহরা বা

িঝনাইদহ

02/01/1987

10002

মাঃ হািব র রহমান

মাঃ রা আহেমদ
শাম ন নাহার

টা াইল

30/12/1986

10003 আিশক িবন মাহ ব

মাঃ মাহ র রহমান
আিমনা খান ইউ ফ জাই

টা াইল

28/09/1988

10004

মাঃ

মাঃ নিহর উি ন
মাসাঃ নাজমা বগম

রাজশাহী

20/12/1990

10005

পা রাণী

ি য়া

28/04/1990

ল ইসলাম

িবেবক কাশ
ির া রাণী

10006 এ.এফ.এম. জিহর উি ন জামাল

এ. ক.এম. জামাল উি ন
রােকয়া বগম

নায়াখালী

30/09/1987

10007

মাঃ রজাউল কিরম

মাঃ আ তােহর ম ল
আেনায়ারা খা ন

িসরাজগ

15/06/1988

10008

মাঃ আিন র রহমান

মাঃ ফজ র রহমান
মাসাঃ আেনায়ারা বগম

নওগ

19/10/1988

10009 িকং ক ব য়া

পংকজ ব য়া
ামলী ব য়া

চ াম

31/12/1993

10010

শাভন িম

রেম নাথ িম
অিনতা রাণী িম

বােগরহাট

05/09/1993

10011

মাঃ ইিলয়াস ফা ক

মাঃ জােয়দ আলী
ইংরাজন বগম

িদনাজ র

23/01/1992

10012

ষার চৗহান

গাপাল চৗহান
আশা রাণী চৗহান

ঢাকা

28/09/1993

10013

মাঃ রােছল আহে দ

মাঃ আলাউি ন মা া
মাছাঃ মিরনা বগম

ব ড়া

28/11/1989

10014

মাঃ আ মেহদী হাসান

মাঃ আই ল হক
মাছাঃ দেলায়ারা বগম

ঠা রগ ও

12/12/1990

10015

দয় চ রায়

হম মার রায়
িনয়তী রাণী রায়

নীলফামারী

10/10/1987

10016

মাঃ আ র রিহম

মাঃ রিবউল ইসলাম
ফােতমা বগম

চ পাইনবাবগ

26/11/1987

10017

মাহা দ িমনহা

মাঃ র নবী
জাহানারা বগম

চ াম

14/12/1991

10018

হ দ শাহিরয়ার সাফােয়ত হােসন

হ দ দেলায়ার হােসন
ফরেদৗসী রহমান

চ াম

20/01/1991

10019 আির র রহমান

এ.িড.এম. সােয় র রহমান
জাহানারা

ময়মনিসংহ

02/04/1986

10020

মাঃ ফজ র রহমান
আ য়ারা বগম

নারায়নগ

24/12/1990

10021 আেনায়া ল হাসান

আ স ছামাদ
রিজয়া খা ন

ময়মনিসংহ

01/05/1987

10022

ওসমান গিন
আ আরা গিন

ব ড়া

19/02/1991

বী

মাঃ ফায় র রহমান

মাঃ রািফউ ইসলাম
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

মাঃ কাম ামান
িফয়া আ ার

ফনী

13/07/1992

10024 সিফউল ইসলাম

মাঃ নজ ল ইসলাম
ববী বগম

জামাল র

02/01/1994

10025

মাঃ র হােসন
মাসাঃ আ মানারা বগম

চ পাইনবাবগ

12/04/1986

(১)

10023

(২)

মাহা দ সাই ল ইসলাম

মাঃ আশরাফউ ামান

10026 তাহিমনা সাফরান

আব র রিশদ
কাম ন নাহার

শিরয়ত র

25/10/1994

10027

মাঃ আেনায়ার হােসন

মাঃ নজ ল ইসলাম
আেনায়ারা বগম

ময়মনিসংহ

31/12/1992

10028

মাঃ মাহ জ হােসন

মাঃ ছাইেয় ল ইসলাম
ফািহমা বগম

রং র

05/01/1988

10029

মাঃ

মাঃ আলতাফ হােসন
মাছাঃ র মা বগম

নীলফামারী

03/03/1990

10030

মাঃ আব র রহমান

মাঃ আব ল হাই
আফেরাজা বগম

ভালা

09/11/1991

10031

মাঃ সাই ল ইসলাম

মাঃ মিফ ল ইসলাম
শামীম আ ার

চদ র

15/10/1986

10032 খ ন মও দ আহেমদ

মাঃ আলী আসলাম খান
পারভীন আসলাম

বিরশাল

15/10/1991

10033

মাঃ আিজ র রহমান
ভালসান আ ার

ফনী

15/07/1993

10034 হািফজা খ কার তি

মাঃ দলেয়ার সাইন
আিমনা সাইন

বিরশাল

26/12/1992

10035

মাঃ রিহম উি ন সরকার
আেনায়ারা বগম

গাইবা া

04/01/1988

যেশার

19/02/1991

10036

বী রািজব

মাঃ আির ল ইসলাম

মাঃ মিম ল ইসলাম
মােরশ িব াস

জগ াথ িব াস
নিমতা িব াস

10037 িবকাশ দাস

ি েরাদ চ দাস
িশখা রাণী দাস

রাজবাড়ী

15/11/1990

10038 ইিলয়াস হাসাইন

সালাইমান আলী
সােহরা বগম

রাজশাহী

01/01/1989

10039 ইমিতয়াজ আহেমদ ইয়া

মাঃ ওসমান গিন ইয়া
নািসমা বগম

ঢাকা

14/10/1988

10040 এম. এ. রা াক

মাঃ আজহা ল ইসলাম
রিহমা ইসলাম

টা াইল

07/07/1986

10041

মাঃ ইসমাইল হােসন

মাঃ আ ল কালাম আজাদ
মাসাঃ তহিমনা বগম

রাজশাহী

02/11/1993

10042

মাহা দ ইকবাল হােসন

মাহা দ আ ল কালাম
রােশদা আ ার

চ াম

29/11/1992

10043

মাঃ আলমগীর হােসন

মাঃ লােয়ম উি ন
সােহরা বগম

রাজশাহী

07/08/1992

10044

মাঃ িমজা র রহমান

মাঃ আশরাফ আলী
মাছাঃ িপয়ারা বগম

গাইবা া

01/07/1989
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াথ র নাম

(১)

10045

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

গাইবা া

01/01/1993

(২)

মাঃ হািছব ইবেন হািফজ

মাঃ হািফ ল ইসলাম
রজাহান বগম

10046 রােজশ করী

শীত মার করী
গীতা রাণী করী

মৗলভীবাজার

01/06/1990

10047

হাসাইন আহেমদ ওেপল

সােলহ আহেমদ
শািহদা পারভীন

ঢাকা

08/08/1993

10048

মাঃ িমছবাউর রহমান

মাঃ িল িময়া
মাছাঃ িদলারা বগম

িসেলট

15/08/1991

10049 ইখিতয়ার খান

ত মাঃ ইয়া ব আলী খান
ইসমত আরা

পাবনা

14/11/1991

10050 ইসিতয়াক হাসান

মাঃ আই ব আলী
সালমা আই ব

পাবনা

30/11/1991

টা াইল

21/08/1986

10051 আব র রউফ

ত লাল িময়া
লভা

10052 সালাউি ন খান নািদম

মাহা দ আলী খান
সােলহা বগম

গাপালগ

27/10/1990

10053

শেমউ মাম া

বাৈশিচং মাম া
ম ইিচং মাম া

বা রবান

10/06/1993

10054

মাঃ তাই র রহমান

মাঃ গািজয়ার রহমান
মাছাঃ িরিজয়া পারভীন

নােটার

24/05/1990

10055 আব া আল কােয়স

মাঃ ল আিমন বা
উে
ল ম

নায়াখালী

15/01/1993

10056

মাঃ আির ল ইসলাম ি

আব ল তহাব ধা
িমেস ফরেদৗিস বগম

বর না

02/07/1991

10057

মাঃ আ ল মােলক

মাঃ আ ল গ র
মাছাঃ সালমা খা ন

িসরাজগ

01/01/1992

10058 এস. এম. শােহদ শরীফ

মাঃ ইয়ািছন আলী
শামীমা আ ার

সাত ীরা

05/11/1991

10059

িমত সাহা

রনিজৎ িবকাশ সাহা
িশবানী সাহা

ল ী র

16/12/1989

10060

স ফতা মহনাজ

মাঃ সাদী
নািসমা পারভীন

িদনাজ র

20/01/1992

10061

মাঃ আ কাওছার ইয়া

মাঃ গালাম মা ফা ইয়া
িমেসস জাহরা বগম

নারায়নগ

12/04/1988

10062 তানিজর আহেমদ

মাঃ রজাউল কিরম
নারগীস আকতার আিমন

নােটার

01/01/1991

10063

মাঃ আ

মাঃ হােছন আলী
মাছাঃ লতানা বগম

রং র

20/05/1991

10064

মাঃ আ রায়হান

মাঃ আ স সামাদ
িফেরাজা খা ন

নােটার

17/02/1989

10065

মাঃ শা আশরা ল সািক

মাঃ শা জাহান
রজাহান লাকী

চদ র

28/09/1993

নীলফামারী

28/02/1990

10066 ফা

াহ আল সৗরভ

ামান

মাঃ মায়াে ম হােসন
রিহমা খা ন
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

ফনী

10/06/1989

(২)

10067 সাই ল ইসলাম

মাঃ আ ল হােসম
িন ফা আ ার

10068 আকতা

আিমর হােসন
সােজদা আ ার

িদনাজ র

22/10/1989

10069 আ সাঈদ

মাঃ িসরা ল ইসলাম
হােজরা বগম

নরিসংদী

10/09/1991

10070

মাঃ তাফা ল হােসন
মাছাঃ চােমলী বগম

ব ড়া

28/04/1990

িম া

18/06/1990

ামান

মাঃ সিলম রজা

10071 কাজী ফখ ল আলম

কাজী খারেশদ আলম
িমেসস রােশদা আলম

10072 সােয় র রহমান

হািকম খান
আিবদা খা ন

মািনকগ

13/10/1986

10073 আফেরাজ সাদীয়া

মাঃ আ ল বাশার এনা ল হক
ফােতমা বগম

জামাল র

14/06/1992

10074

মাহা দ হাসান বসীর

মাঃ হািনফ শরীফ
জাহানারা বগম

ফিরদ র

03/07/1988

10075

মাছাঃ তাসিমন জাহান

মাঃ আ ল স
মাছাঃ রওশন আরা পারভীন

মেহর র

30/12/1993

10076

গালাম সােরায়ার

মাঃ আ িসি ক
হােজরা বগম

ময়মনিসংহ

31/12/1991

10077 সা াম হােসন

শর মাহ দ
সািনয়া বগম

িসরাজগ

25/07/1991

10078 নাসিরন ইসলাম ি

মাঃ ফির ল ইসলাম
কাজী িবলিকস আ ার

িম া

26/11/1993

10079

মাঃ আিত র রহমান

মাঃ আ স সা ার
রজাহান বগম

িম া

01/01/1988

10080

মাঃ তৗিহ র রহমান

আ র রহমান
ফিজলা ন নছা

চদ র

17/12/1990

10081

মাঃ িমরা স সােলকীন

মাঃ আব র রা াক
আকতা ন নছা

িম া

01/07/1989

10082 আ বকর মাঃ ইরাদ হােসন

মাঃ দেলায়ার হােসন
জসিমন আকতার

িম া

07/06/1987

10083 ফািতমা আিফফা

মাঃ দেলায়ার হােসন
জসিমন আকতার

িম া

30/07/1993

10084

শাি লাল সাহা
িশ া রাণী সাহা

ভালা

01/03/1987

10085 আ মান আরা আখতার

মাঃ আিজ ল ইসলাম
িবউ ইসলাম

ি গ

20/07/1991

10086

মাহা দ হায়দার আলী
রােকয়া বগম

ফিরদ র

01/07/1986

ি গ

03/08/1992

িদনাজ র

01/02/1987

জয় মার সাহা

মাহা দ িমজা র রহমান

10087 তাওহীদ আহেমদ

ফা ক আহেমদ
নাহা ন নছা

10088

মাঃ ইফেতখার আলম
আেনায়ারা বগম

মাছাঃ ইফরাত আলম
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ম
( ৬)

িবভাগীয় াথ

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

10089

মাঃ বলােয়ত হােসন

মাঃ ইমান আলী
মাসাঃ আি য়া খা ন

নারায়নগ

10/09/1986

10090

মাঃ রজাউল বাশার

মাঃ অিলউর রহমান
জ াৎ া পারিভন

নারায়নগ

15/11/1987

ি য়া

09/11/1989

ঝালকাঠী

05/10/1988

টা াইল

15/11/1987

নওগ

01/06/1991

জয় রহাট

20/12/1989

(১)

10091 এম.এ. শামীম

মাঃ হািফজ উি ন
মাছাঃ হনা বগম

10092 তানিজমা রব তািনয়া

মাঃ আ র রব
রওশনারা বগম

10093

মাঃ মাহ ল হাসান

10094

মাঃ কাওসার আলম

মাঃ আ াহ-আল-মা দ
ত মােজদা বগম
মাঃ খাই ল আলম
িমিলয়ারা িবিব

10095 িব ৎ মার ম ল

ব নাথ ম ল
মাধবী রাণী

10096

মাঃ হািফ র রহমান

মাঃ নিজবর রহমান
কাম াহার বগম

য়াডা া

15/10/1990

10097

মাঃ নািসর উি ন

মাঃ আই ব আলী
মাছাঃ বিছরন বগম

িড় াম

22/05/1987

10098 অিমত চ বম ন

হের চ বম ন
ভা বম ন

ঢাকা

12/08/1992

10099

মাঃ আ ল লিতফ
শািহদা বগম

িম া

12/12/1993

10100 আব াহ আলমা ন

গালাম হা ানী
হেলনা বগম

িম া

31/12/1989

10101 এস. এম. আির র রহমান

মাঃ আ ল খােলক
মাসাঃ ফিজলা ন নছা

রাজশাহী

01/01/1991

10102 কাজী মাই ল ইসলাম

কাজী িসরা ল ইসলাম
শাহানা আ ার বগম

ঢাকা

01/01/1988

10103 সানিজদা আফেরাজ িরমা

মাজা ফ আহেমদ
রওশন আকতার

চ াম

01/03/1993

10104

এ. .এম আেশক রােশদী
ছালমা ইয়াসিমন

পাবনা

30/05/1989

মাঃ সিলম িময়া

মাঃ আব াহ-আল-রােশদী

10105 এইচ. এম. ইম ল আহেমদ

মাঃ মিনর আহেমদ
হািলমা বগম

ফনী

01/01/1990

10106 শাম ল ইসলাম িশিশর

মাঃ আলাউি ন
সাম ন নাহার

ঢাকা

05/05/1986

10107 এ, িব, ক, এম, আত ল হাই

মাঃ আ ল জিলল
মাছাঃ আেলয়া বগম

ব ড়া

04/05/1993

10108

মাঃ মন

মাঃ রিমজ উি ন শখ
মাসাঃ রজাহান বগম

রাজশাহী

03/04/1987

10109

রজাউল হাসান

কারবান আলী
ত াহার আ ার

নরিসংদী

02/01/1991

10110

মাঃ রােশ ল ইসলাম রােসল

মাঃ ওয়ািহ র রহমান
নািগ স বগম

নড়াইল

28/11/1985
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

মাঃ শাহজাহান
আ মান আরা

ব ড়া

01/03/1987

10112 আেশক ইলাহী

মাঃ
ামান
শােহদা খানম

গাজী র

17/03/1990

10113

মাঃ আ ল আিজজ
িবলিকস আরা

ব ড়া

10/09/1989

10114 শািকল আহেমদ

মাঃ িসরাজ উি ন
হাসেন আরা বগম

ঢাকা

14/08/1986

10115

মাঃ তানভীর হােসন

মাঃ তাজাে ল হােসন
িন ফার ইয়াসিমন

ফিরদ র

10/11/1988

10116

মন িময়া

মিনর হাসাইন
জাহানারা বগম

া নবািড়য়া

16/05/1991

10117

মাঃ আ বকর িসি ক

মাঃ আ ল কােদর
িমেসস বলী নাহার

িসরাজগ

04/03/1987

10118 এস. এম. আির র রহমান

মাঃ আ র রহমান
সািবনা ইয়াছিমন

চ াম

05/10/1990

10119

মাঃ ইি স আলী

মাঃ হাসান আলী
িফয়া বগম

িঝনাইদহ

12/10/1991

10120

মাঃ জািহ র রহমান িম

মাঃ রওশন আলী খ ন
িমেসস বিবতা আ ার

পাবনা

07/05/1990

10121 ফারহাদ তাসনীম

এস. এম. আব াহ
হাসমত জাহান

চ াম

01/01/1992

10122 তানভীর মাঃ বাইর

ল আমীন
হািসনা আকতার

চ াম

05/11/1986

10123 খ কার নছার আহা দ

খ কার ফিরদ আহা দ
ফারজানা খানম

িকেশারগ

15/11/1992

10124

মাঃ রাফােয়ল

এ এইচ এম তসিলম উি ন
হািসনা বগম

ঢাকা

31/12/1992

10125

মাঃ আির ল কবীর

মাঃ আ স ছালাম
মাছাঃ রিজয়া খা ন

ময়মনিসংহ

31/12/1990

10126

মাঃ রােশ

মাঃ আ ল বাকী
মাছাঃ সিলনা বাকী

মেহর র

10/12/1990

10127

ররম আহেমদ

বদ ল ইসলাম
শফালী খা ন

ময়মনিসংহ

05/11/1992

10128

মাঃ এমদা ল হক

মাঃ মা ার আলী
মাছাঃ আেনায়ারা বগম

লালমিনরহাট

20/12/1989

(১)

10111

(২)

মাঃ মা ন কিবর

মাঃ আ স স র

ামান রােশদ

10129 সাঈদ মাহা দ ই াহীম

শখ ল আলা
কািহ র লতানা

ঢাকা

06/08/1990

10130 ইমরান আহমদ

ইসমাইল আলী
হিব ন নছা

িসেলট

01/04/1988

10131

মাঃ রােশ ল হক

মাঃ আ ল লিতফ াং
মাসাঃ বী বগম

ব ড়া

20/12/1989

10132

মাঃ আির ল হক

মাঃ রিবউল হক
আকতারী বগম

লনা

23/11/1991
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

মাঃ মাজাহার আলী
মাহ দা বগম

ব ড়া

11/02/1992

10134 তপন চ ব

িজেত িকেশার চ ব
সািব ী চ ব

ব ড়া

03/02/1992

10135 তািনন ইসলাম

আ ল স
তােজ র বগম

চ পাইনবাবগ

01/01/1991

10136

মাঃ মাহ ল হাসান

ত সালায়মান আলী
মাছাঃ মািলহা খা ন

রং র

03/11/1990

10137

মাঃ রিফ ল ইসলাম

মাঃ ফরেদৗস আলী খ ন
ঝন া

নােটার

08/09/1986

(১)

10133

(২)

মাঃ মা র রিশদ

10138 তানিজনা আফিরন

মাঃ খায় ল বাসার
িবউ বগম

ঠা রগ ও

22/12/1990

10139 সাি র আহে দ

মাঃ আ ল মন র
ছাই াহার

জামাল র

31/12/1991

10140

সয়দ নাজ ল ইসলাম

ত সয়দ আেনায়া ল আজীম
সয়দা আমা ন র বগম

চ াম

15/08/1986

10141

মাঃ নওেরাজ িসরাজী

মাঃ হািব র রহমান
িমেসস রাজী আহেমদ

চ পাইনবাবগ

11/02/1992

ক বাজার

17/01/1989

10142 ওয়ািসম আকরাম

জিহর উি ন
সরাত জাহান

10143

মাঃ রািকব সালাইমান চৗ রী

কিলম উ া চৗ রী
িবলিকস আকতার

চ াম

13/01/1987

10144

মাঃ মাহ ব হাসান

মাঃ রিফ ল ইসলাম
মাছাঃ সিখনা বগম

রাজশাহী

01/01/1989

10145

মাঃ শাম আদনান

মাঃ শাহাদাত হােসন
তানিজমা খা ন

িদনাজ র

01/01/1991

10146

মাঃ আ সাঈদ

র মাহা দ
মাছাঃ রািবয়া খা ন

ময়মনিসংহ

17/01/1985

ভালা

06/06/1987

10147 এ. এম. জিহর উি ন

মাঃ শাহজাহান
নেহ ন বগম

10148

মাঃ নাজ ল হােসন

মাঃ শাহাদাত হােসন
হািসনা খা ন

যেশার

03/02/1990

10149

মাঃ শাহ আলম

মা আ র রিহম
মাছাঃ মমতাজ বগম

ি য়া

03/01/1988

10150

মাছাঃ তাসরীমা লতানা

মাঃ আ ল হািলম মা া‘
মাছাঃ মেনায়ারা খা ন

পাবনা

31/12/1987

10151 রা ল িব াস

িবমল িব াস
শা া পািলত

চ াম

04/01/1993

10152

মাঃ রিফ ল ইসলাম

মাঃ জয়নাল আেবদীন
মাসাঃ রােবয়া বগম

ঢাকা

30/08/1986

10153

মাঃ আ

মাঃ আ ল খােলক
মাসাঃ কিহ র বগম

রাজশাহী

18/05/1990

10154

মাঃ শির ল ইসলাম

মাঃ শাহজাহান গাজী
লতানা ইয়াসিমন

লনা

23/09/1992

রাইরা
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(১)

10155

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

ময়মনিসংহ

06/09/1993

নওগ

28/12/1992

(২)

মাঃ মাহ ল হাসান

র আহে দ
মাছাঃ ফরেদৗসী বগম

10156 আল-আমীন

মাঃ আফছার আলী
জাহানারা

10157

মাঃ আ ল হােশম
নািছমা আ ার

মাঃ হািব াহ নাঈম

িম া

06/04/1994

নারায়নগ

20/04/1987

10158 কামাল হােসন

হা ন সরকার
হাসনারা বগম

10159

মাঃ সাই র রহমান
রওশন আরা

নওগ

01/01/1994

10160 নাজ ল হাসান

মাঃ ফরহা ামান
নারিগস জামান

মা রা

19/11/1993

10161 িড. এম. সািদক আল শািফন

রজাউল হক
মাছাঃ সিলনা বগম

নীলফামারী

20/10/1993

10162

মাঃ আিফফ রহমান চৗ রী

মাঃ আিজ র রহমান চৗ রী
মাহ বা বগম

িদনাজ র

24/09/1993

10163

মাঃ ওয়ািসম হােসন

মাঃ আ ল ওয়ােহদ
মাছাঃ মিরনা খা ন

জয় রহাট

20/04/1989

10164

মাঃ আেশ র রহমান

মাঃ আতাউর রহমান
চমন আরা বগম

নারায়নগ

23/02/1991

10165

মাঃ নািবল হােসন

মাঃ িব াল হােসন খান
কাম ন নাহার

শিরয়ত র

21/06/1991

10166

মাঃ সালাউ ীন

ফা ক আহেমদ
শািহদা আকতার

জামাল র

26/09/1992

10167

মাঃ শিফ র রহমান

আ ল মা ান খান
ফিজলা ে সা

লনা

28/07/1992

10168

মাঃ আিম ল আিজম

মাঃ আেনায়ার আিজম
আেনায়ারা বগম

রাজশাহী

22/09/1989

10169

মাঃ িমরাজ কিবরাজ

আ ল কিরম কিবরাজ
জােমলা বগম

ফিরদ র

18/10/1986

10170

মাঃ ফাই

মাঃ আ ল কালাম
মাসাঃ রীনা বগম

প য়াখালী

01/12/1990

10171

মাঃ নাজ ল ইসলাম

মাঃ নজ ল ইসলাম
শাহনাজ পারভীন

গাজী র

20/10/1988

10172

মাঃ সািকব হােসন

মাঃ িসরা ল ইসলাম
আিছয়া

িকেশারগ

13/12/1988

10173

মাঃ তাজ ল ইসলাম

মাঃ খােদ ল ইসলাম
মাসাঃ কাওছার জাহান

িদনাজ র

19/08/1986

10174 উ ুল খায়রা

খিবর উি ন আহেমদ
আেয়শা আহেমদ

নারায়নগ

07/07/1992

10175 ফারজানা আলম

মাঃ ল আলম
আফেরাজা আলম

মা রা

31/12/1992

10176 কাজী রােশ ল ইসলাম

কাজী সাজা ল ইসলাম
িমেসস রােফজা পারভীন

মা রা

10/05/1992

মাঃ মাহা ল হাসান

মান
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ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

10177 এ. .এম. জাকািরয়া ফরেদৗস

মাঃ আ ল মা ািলব
িফেরাজা বগম

িদনাজ র

10/10/1988

10178

মাহা দ িমনহা র আহেমদ

মাহা দ ম র আহেমদ
কািনজ ফােতমা িশউলী

চদ র

13/02/1989

10179

মাঃ েবল মীর

মাঃ আ ছােয়দ মীর
মাছাঃ পা ল আ ার‘

া নবািড়য়া

27/10/1989

10180 তাপস পাল

নীল পাল
েগামায়া রাণী পাল

টা াইল

20/12/1991

10181

মাঃ আল-আিমন বাসার

মাঃ আ স ছা ার
মাছাঃ মেনায়ারা বগম

পাবনা

26/01/1993

10182

মাহা দ শািকব রহমান

মাঃ আ ল কােশম
মাছাঃ শামীম আরা বগম

পাবনা

28/11/1992

10183

মাহা াদ আিশক রহমান

মাঃ আ ল কােশম
মাছাঃ শামীম আরা বগম

পাবনা

12/12/1993

টা াইল

01/04/1990

10184 কাম

ামান

তাফা ল হােসন
আেয়শা বগম

10185

মাঃ শরীফ হােসন

আলী আজগর
িরপনা বগম

ি গ

10/10/1989

10186

মাঃ সাই ল ইসলাম

মাঃ শরীফ উ ীন
রজাহান শরীফ

য়াডা া

02/01/1991

10187

মাঃ নািছর উি ন

মাঃ আ ল হিলম
হািলমা খা ন

িকেশারগ

10/05/1992

10188

মাঃ মেহদী িবন মা ফা

মা ফা কামাল
সাঈদা আফেরাজ

ল ী র

31/12/1989

10189

দশ ন সরকার

মািনকগ

12/12/1993

ধীর মার সরকার
া সরকার

10190 এস.এম.জাফরান কবীর

মাঃ আ র রিহম
নারিগস লতানা

সাত ীরা

01/02/1993

10191 শাদমান আহেমদ সািকব

মিনর উি ন
সিলনা আহেমদ

ঢাকা

18/08/1994

10192

মাঃ আ ল হাসনাত
মাছাঃ জাহানারা বগম

পাবনা

20/12/1992

10193 আ ল হািমদ

মাঃ রিবউল ইসলাম
মাসাঃ ফরেদৗসী বগম

রাজশাহী

01/04/1993

10194 এস.এম.এনা ল হক

এস.এম.মাহ ল হক
শামীমা আ ার

চ াম

30/09/1989

10195 এ.এস.এম. িরয়া ল বারী

মাঃ আশরাফ আলী
মাছাঃ রওশন আরা বগম

ব ড়া

01/06/1986

10196

ত মাঃ মহিসন উ ীন
রওশন আরা

গাপালগ

28/12/1988

10197 িরয়াদ মােশ দ িশহাব

মাঃ আলতাফ হােসন
তাসিলমা বগম

ভালা

18/02/1994

10198 নািফসা তাবাস ম

সিহ ল ইসলাম
কাম ন নাহার

ঢাকা

20/11/1993

মাঃ রা ল হাসান

মাঃ মাহ ল হাসান
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ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

নােটার

25/08/1993

িসরাজগ

01/07/1990

ঢাকা

14/02/1991

রাজশাহী

17/10/1992

িম া

28/08/1992

মেহর র

30/12/1993

(২)

10199

মাঃ সা াক হােসন

মাঃ মিজ র রহমান
জােহরা বগম

10200

মাঃ নবীেনওয়াজ খান

আ ল বােরক
নবীয়া খা ন

10201 সাদ মাঃ রািফউল আলম িসদরাত

মাঃ িদদা ল ইসলাম
জসিমন সাইদা

10202

মতািহনা ইসলাম

মাঃ মাজাহা ল ইসলাম
আকিলমা ইসলাম

10203

মাঃ রিবউল হাসান

মাঃ মিনর হােসন
রিহমা আ ার

10204

মাঃ ষার আলম

মাঃ আ ল কালাম আজাদ
জাহানারা খা ন

10205

মাঃ হাসান শাহিরয়ার

মাঃ মাজহা ল ইসলাম
ফিরদা ইসলাম

মািনকগ

30/11/1993

আ নােছর
ত পারভীন আ ার

ঢাকা

02/11/1993

10207 ত য় দাস

পন মার দাস
াগতা দাস

চদ র

31/12/1990

10208

মাঃ মানােয়ম হােসন

মাঃ আ ল খােলক
মাছাঃ আফেরাজা বগম

নীলফামারী

12/04/1989

10209

মাঃ তানভীর রহমান

মাঃ িরয়াজ উি ন
মাছাঃ লতানা নাঈমা

িঝনাইদহ

06/09/1988

10210 ফাহিমদা রহমান িরমা

মাঃ হািফ র রহমান
আিছয়া খা ন

টা াইল

14/06/1992

10211 আ

দেলায়ার হােসন
িদ য়ারা বগম

ক বাজার

05/01/1990

মাঃ অিহ ামান
সিলনা পারভীন

চদ র

16/04/1986

10213 তাসিময়াহ তাহসীন

মাঃ শাহ ল হায়দার
নাসরীন ফরেদৗসী হায়দার

চ াম

30/09/1991

10214

মাঃ আে ছ আলী
আেয়শা খা ন

ময়মনিসংহ

18/01/1988

10215 মাহ দা ইয়াছিমন

এম.এ. গাফরান
আেয়শা বগম

চ াম

23/01/1991

10216

মাঃ সােহল রানা

মাঃ হায়দার আলী
মাছাঃ শাহীদা বগম

নওগ

04/04/1988

10217

মাঃ রােশ ল হক

মাঃ আব ল হক
সিলনা আকতার

চ াম

01/01/1990

10218

মাঃ সিলম রজা

মাঃ লাকমান হাসাইন
মাসাঃ সােলহা খা ন

চ পাইনবাবগ

20/12/1987

10219 অিল আফাজ চৗ রী

রিবউল হাসাইন চৗ রী
ছাপা রী চৗ রী

চ াম

30/10/1989

10220

সয়দ মিহ র রহমান
সয়দা সাম ন নাহার

চ াম

27/02/1993

10206 তােরক আিজজ ফাহাদ

10212 আশরা

ক র
ামান

মাঃ রােশ ল হক

সয়দ সাই র রহমান
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ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

গাইবা া

16/12/1992

লনা

25/10/1991

(২)

10221 এ.এস.এম. তানভীর হািমদ

মাঃ আব ল হািমদ
মমতাজ আরা হািমদ

10222 আেশক আহেমদ

আব ল জিলল হাওলাদার
রকেসানা খানম

10223

মাঃ রিক ল ইসলাম

ত আ র রশীদ
মািবয়া খা ন

পাবনা

31/12/1991

10224

মাঃ শাম ল আেরিফন খান

মাঃ আেনায়ার উি ন খান
জািকয়া খানম

হিবগ

10/10/1986

10225

মাহা দ সাই র রহমান সকত

মাহা দ হািব র রহমান
ন-নাহার বগম

বিরশাল

01/01/1992

10226 ইফাত হাসান শাওন

মাঃ শাখাওয়াৎ হােসন
রিহমা হােসন

রাজবাড়ী

24/08/1991

10227

ণা রকায়

সত নারায়ণ রকায়
অ না রকায়

হিবগ

18/03/1988

10228 এ.এস.এম. িমরা ল ইসলাম

মাঃ আতাউর রহমান
মাছাঃ শািহদা খা ন

10229 মািলহা তাসনীম িতলাত

মাঃ খিল র রহমান
িন ফার রহমান

িসরাজগ

21/11/1991

10230 পাথ িতম িব াস

ভাস চ িব াস
ক না িব াস

ফিরদ র

22/03/1993

10231

মাঃ আব ন র ঁ ইয়া

মাঃ আব ল ওয়ােহদ ঁ ইয়া
আেনায়ারা বগম

10232

মাঃ মা র রিশদ ম ল

মাঃ ল ইসলাম
মাছাঃ কেমলা বগম

নওগ

14/02/1988

র আলী
রহানা পারভীন

ঢাকা

14/11/1990

10234 নাহার িশকদার

মাঃ ইউ ফ আলী িশকদার
পারভীন িশকদার

মা রা

13/10/1993

10235

মাঃ শাহজাহান িময়া
মাহ দা বগম

মাদারী র

31/12/1989

10236 শাহিরয়ার িবন কিবর

মা ন কিবর
নািহদ আ ার

িপেরাজ র

26/07/1990

10237

মাঃ মিম র রহমান
মাছাঃ সািবনা বগম

নীলফামারী

17/12/1992

10233

ল আিমন

মাঃ মাহ

র রহমান

মাঃ ফা ক হােসন

িড় াম

িম া

16/01/1991

05/11/1988

10238 নাজ স সািকব

মাঃ কােয় ল হক িব াস
উে জাহান

ি য়া

15/09/1990

10239

মাঃ পানজা ল হক

মাঃ আতাউল হক
মাছাঃ মেনায়ারা বগম

ব ড়া

07/11/1989

10240

মাঃ আিত র রহমান

মাঃ হািফ র রহমান
মাছাঃ আিছয়া খা ন

টা াইল

12/12/1993

10241

মাহা দ জিহর মাজহার

মাঃ মাজাহা ল ইসলাম
দেলায়ারা বগম

ঢাকা

08/11/1992

10242

মাঃ কিবর হােসন

মাঃ আহাসান আলী
মাসাঃ মান রা বগম

রাজশাহী

30/09/1993
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ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

10243 অিনক চৗ রী

অিজত মার চৗ রী
অচ না রানী চৗ রী

িড় াম

18/07/1993

10244

মাঃ মিহ ল ইসলাম

ত রিবউল আলম
মেনায়ারা বগম

চ াম

19/03/1990

10245

মাঃ মািম ল হক

রিবউল হক
আং েরর নছা

চ াম

25/06/1989

10246

মাঃ মা া

মাঃ রল ইসলাম সরদার
আেলয়া খা ন

লনা

29/12/1993

চ াম

02/06/1992

চ পাইনবাবগ

05/01/1993

ামান সরদার

10247 তিরৎ কাি পাল

নপাল কাি পাল
জয় পাল

10248

মাঃ আ ল জ ার

মাহাঃ আ াউর রহমান
মাসাঃ মমতাজ বগম

10249

মাঃ আসা

মাঃ আ ল মা ান
আেবদা খানম

ন েকানা

30/11/1993

10250

মাঃ রজওয়া র রহমান

মাঃ মা ািফ র রহমান
মাছাঃ রাকসানা খা ন

িঝনাইদহ

17/03/1992

10251

মাঃ আ ল মািমন

মাঃ হােসন আলী
িবিজয়া বগম

িসরাজগ

10/10/1992

10252

মাঃ মা ন আসাদ তাপাদার

হািফজ আসাদ উি ন তাপাদার
সােলহা আসাদ তাপাদার

িসেলট

14/01/1990

10253

মাঃ মহিসন হাসান

মাঃ আ রায়হান
মাছাঃ মিজনা বগম

ন েকানা

19/12/1992

10254

মাঃ আহসান হািবব

মাঃ আ ছ ছা ার
িবনারা বগম

গাইবা া

28/06/1990

10255

রাকন উি ন খােলদ চৗ রী

মাঃ ফির ল আ ার চৗ রী
রােকয়া চৗ রী

চ াম

02/06/1988

10256

মাঃ রােসল ম ল

মাঃ কিরম ম ল
মাছাঃে◌ আেনায়ারা বগম

গাইবা া

18/02/1989

ামান

10257 িশ ী ভৗিমক

জগদীশ চ ভৗিমক
রবা রাণী ভৗিমক

নওগ

25/06/1989

10258

মাঃ জয়নাল আেবদীন

মাঃ স াহ সরদার
মাছাঃ হািলমা বগম

রাজশাহী

20/05/1991

10259

মন চ দাস

ডা র ন দাস
রাধা রাণী দাস

নায়াখালী

15/07/1989

10260 অিনক চৗ রী

দশব চৗ রী
িশ া চৗ রী

চ াম

17/11/1992

10261

মাঃ শাহাবউি ন আহেমদ
মিরনা আখতার

নায়াখালী

01/01/1989

এম.আ াহ
নািহদা ইয়াছিমন

লনা

20/09/1991

মাঃ তিমজ উি ন
তােহরা খা ন

নরিসংদী

21/11/1988

মাঃ আ ল মা ান
শাম ন নাহার

চ াম

01/07/1992

মাঃ মন র আহেমদ

10262 নািফয়া আ
10263

াহ

মাঃ মাবারক হােসন

10264 শামীমা নাসিরন
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ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

10265

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

নওগ

18/08/1988

টা াইল

08/08/1989

িপেরাজ র

30/12/1992

(২)

ইট মার

রামপদ পি ত
চায়না রাণী

10266 আেরিফন পারেভজ

এইচ.এস. সাহরাওয়াদী
গােল আফেরাজা

10267

মাঃ আ সােলহ
িমেসস ব ল বগম

মাঃ শাওন শাহািরয়ার

10268 নািগ স আকরামী িলরা

আকরা ল আলম
লায়লা আলম

মা রা

13/12/1987

10269

মন রায়

তপন রায়
িশখা রায়

নড়াইল

01/04/1989

10270

মাঃ শামীম রজা

মাঃ আতাউল গিণ ওসমানী
শফালী বগম

জামাল র

07/12/1992

10271 পলাশ চ দাস

ভাষ চ দাস
র রাণী দাস

িম া

01/11/1989

10272

মাঃ মিন ল ইসলাম

মাঃ রিফ ল ইসলাম
মিরয়ম বগম

রাজশাহী

01/01/1991

10273

মাঃ রােশ ল ইসলাম

মাঃ নজ ল ইসলাম
মাছাঃ আেয়শা বগম

িদনাজ র

29/12/1986

10274

মাঃ মাজাহা ল ইসলাম

মাঃ হািক ল ইসলাম
মাছাঃ মমতাজ বগম

ঠা রগ ও

01/12/1989

10275 মাহ র রহমান

মাঃ আিন র রহমান
মাছাঃ নাজ ন নাহার

ি য়া

15/09/1992

10276

মাঃ জন আলী

মাঃ আ বাকার িসি ক
রােকয়া বগম

রাজশাহী

25/12/1992

10277

মাঃ মা ািকন

মাঃ আ স সামাদ
মাছাঃ মােশদা বা

ব ড়া

15/12/1988

10278

মাঃ শির ল ইসলাম

ইসরাইল িময়া
িমনা খানম

া নবািড়য়া

12/12/1988

10279 শিফ ল ইসলাম

িছি ক হােসন
জাহানারা বগম

ফিরদ র

13/05/1987

10280 তির ল ইসলাম

আলম আলী াং
তােহরা বগম

পাবনা

20/11/1992

10281

ফজ র রহমান
শাহানাজ আ ার

টা াইল

08/10/1989

10282 কাজী মা ািফ র রহমান

কাজী মিজবর রহমান
শাহানাজ পারভীন

টা াইল

20/12/1992

10283

মাঃ মািম ল ইসলাম(রিন)

মাঃ নজ ল ইসলাম
মাছাঃ মহচনা বগম

িদনাজ র

19/03/1991

10284

েবল হােসন

আফজাল হােসন
ববী বগম

নােটার

30/06/1988

10285

হা দ আিত ল ইসলাম

আ স সা ার
উে
ল ম

ি গ

03/02/1988

মাদারী র

31/10/1991

তৗিহ র রহমান

10286 ইশিতয়াক মাহ দ

মাঃ িগয়াস উি ন আহেমদ
িকিময়া সিরনা
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ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

10287 আহ দ জতবা আলী

মাঃ এরশাদ আলী
মাসাঃ মেনায়ারা বগম

নওগ

12/02/1996

10288 ফািরয়া শারিরন

ফিরদ উ ীন চৗ রী
শামীমা চৗ রী

চ াম

06/02/1992

10289

মাঃ মিজদ মা া
মেনায়ারা বগম

রাজশাহী

25/11/1987

10290 উ ম বর

যতী নাথ বর
বর

গাপালগ

31/10/1988

10291

মাঃ আেলফ উ ীন
মাছাঃ শাহানাজ পারভীন

জয় রহাট

04/03/1992

মাঃ িমনহা র রহমান

মাঃ তাজিম র রহমান

10292 জািকর হােসন

মাঃ মিতয়ার রহমান
রােকয়া খা ন

যেশার

17/09/1986

10293

মাঃ বিশর উ াহ
আেলয়া বগম

ঢাকা

10/08/1987

10294 এস.এম.শািহ র

মাঃ আকবর সরকার
রহানা বগম

পাবনা

01/12/1993

10295

মা: আ ল মা ান খান
রািশদা খা ন

ময়মনিসংহ

03/12/1988

10296 আিনকা তাহিসন

মাহা: শাম ল আলম
শাহনাজ আিমনা নাহার

ি য়া

25/08/1993

10297 ফা ক হা দ আব াহ

মাঃ আ ল লিতফ
নািছমা লিতফ

িসরাজগ

13/08/1991

10298 িরপন িব াস

নীলেকামল িব াস
বল ল িব াস

ফিরদ র

03/08/1990

10299

মাঃ জ ল হক
শার ন নাহার

শর র

12/09/1993

10300 ইয়ািসর আরাফাত েবল

শাম ল আলম
আেনায়ারা বগম

ক বাজার

13/02/1993

10301 িমজা রাই ল ইসলাম

িমজা আমজাদ হাসাইন
রােহলা আ ার

টা াইল

10/02/1992

10302 আইিরন তা কদার

মাঃ জাবত আলী তা কদার
যাবায়দা খা ন

িসরাজগ

01/01/1991

10303

মাঃ আ সাঈদ চৗ রী
সিলনা চৗ রী

নীলফামারী

21/11/1992

মাঃ ইয়া ব উ াহ

মা: িজ র রহমান খান

মাঃ সাফােয়ত জািমল

মাঃ শাফাত সাঈদ চৗ রী

10304 আ ল হাছান

আব ল মিতন
আিফয়া খা ন

িম া

01/06/1990

10305

মাঃ র আলম িসি কী

মাঃ নজ ল ইসলাম
মাছাঃ নািসম বা

ব ড়া

25/12/1984

10306

মাঃ ফরেদৗস ওয়ািহদ

মাঃ শাম ল আলম
মাছাঃ আন আরা

িদনাজ র

01/01/1990

10307

চৗ রী িশফাত আেরিফন

মাঃ সা চৗ রী
মাছাঃ িশরীন চৗ রী

রং র

28/05/1991

10308

মাজািহ ল ইসলাম

মাঃ িসরা ল ইসলাম
কাম ননাহার বগম

চদ র

31/12/1988
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ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

10309

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

জয় রহাট

23/10/1986

ি য়া

21/02/1989

(২)

মাঃ আলম হােসন

মাঃ ওবায় ল হক
সািমদা বগম

10310 আ ল হাসনাত কাজল

মাঃ আ ল গিন
হােজরা খা ন

10311

মাঃ গালাম র ানী
আফেরাজা খানম

রাজশাহী

01/01/1987

10312 তানিজলা হােসন

মাঃ তাজাে ল হােসন
ওয়ািহদা ইয়াসিমন

রাজশাহী

08/03/1987

10313

আহা দ আলী
শফালী খা ন

লালমিনরহাট

27/10/1990

10314 দীেপন সাহা

িদিলপ সাহা
র রানী সাহা

নরিসংদী

01/10/1987

10315

মাঃ ম ল কিরম
মাহ দা আ ার

জামাল র

31/12/1994

10316 িদল বা আ ার

মাঃ আ ল আউয়াল হাওলাদার
রজাহান বগম

নারায়নগ

15/03/1991

10317

মাঃ আশরা ল আলম

মাঃ মিম ল হক
রহানা বগম

চদ র

19/07/1987

10318

মাঃ নাজ ল দা

মাঃ ইসরাইল হক
মাছাঃ নািগনা নাজনীন

রাজশাহী

27/11/1988

10319

মাঃ রায়হান হাবীব

মাঃ নজ ল ইসলাম
মাছাঃ ডিল ইসলাম

নওগ

15/12/1993

10320

মাঃ রিবউল ইসলাম

মাঃ জালাল আহ দ
আ ারা বগম

নায়াখালী

01/07/1992

10321 আব াহ-আল-রাজীব িমলটন

মাঃ রিবউ াহ রিবন
মেহ ন নছা

নােটার

03/02/1990

10322

মাঃ নািজম উি ন
মাছাঃ রেহনা বগম

য়াডা া

03/05/1988

ক বাজার

01/05/1992

মাঃ গালাম িকবিরয়া

মাঃ ফরহাদ আহে দ

মেহদী হাসান

মাঃ শাহী

ামান

10323 ফােয়দ আল হাসাইন

মাহা দ আলী
হািফজা আ ার

10324

মাঃ আরমান হাবীব

মাঃ আহসান হাবীব
আফেরাজ নাসরীন

যেশার

20/10/1991

10325

মাঃ হা ন অর রশীদ

মাঃ সাম ল হক
মাছাঃ আেনায়ারা বগম

রং র

18/11/1986

10326

মাঃ ফারহান শাহিরয়ার

মাঃ আ ল হাই
শািকলা খানম

যেশার

01/12/1992

10327

সািনতা আফিরন

মাঃ আব র রিহম
উে সালমা

য়াডা া

30/12/1993

10328 আিরফ হােসন

ফজ ল কিরম
ন নাহার

ঢাকা

22/12/1992

10329 সায়হাম চৗ রী

নাজ ল হক চৗ রী
নাজমা লতানা

চ াম

22/08/1988

10330

আঃ রিশদ হাওলাদার
রািশদা বগম

ঝালকাঠী

02/01/1987

মাঃ রেজায়ান হাসন
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ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

চ াম

14/12/1992

চ পাইনবাবগ

30/11/1992

(২)

10331 আহাদ হাসান তািনম

আেনায়ার হােসন
কােদরা ছােলমা

10332 নািফসা নাওয়াল

খ কার মাঃ মা
তাহিমদা নািসমা

10333

মাঃ কাম ল আিরিফন

হা দ আফসার আলী
মাছাঃ মমতাজ বগম

রাজশাহী

17/12/1989

10334

মাঃ মাক র রহমান

মাঃ মাহ ল আলম
ল ম বগম

ঢাকা

31/12/1987

10335

মাঃ এমদা ল হক

মাঃ সেক ার আলী
মাছাঃ জািমলা বগম

িড় াম

25/12/1989

10336

মাঃ সা া ল ইসলাম

মাঃ মন র আলী
ক না বগম

জামাল র

14/12/1992

10337

মাঃ মাহ

মাঃ মিতউর রহমান
শাহনাজ পারভীন

জামাল র

15/12/1992

10338 নাজ ন লায়লা

মাঃ জিসম উি ন
আফেরাজা বগম

রাজশাহী

04/03/1992

10339 অ প মার ঘাষ

উ ম মার ঘাষ
শফালী রানী ঘাষ

রাজশাহী

05/11/1989

10340 িসি র আহেমদ

এ.িব.এম. আখতা
শািহদা খা ন

পাবনা

08/08/1991

10341

মাঃ িম ন হােসন

আ ল হািলম
কেমলা বগম

ফিরদ র

01/04/1989

10342

মাঃ িসফাত উস সাি র সাহান

মাঃ মায়াে ম হােসন দওয়ান
মাসাঃ শাহানা বগম

নওগ

11/09/1991

10343

মাঃ সােহল রানা

মাঃ সাহরাব আলী
সািফয়া খা ন

িসরাজগ

30/12/1989

হা দ হািব র রহমান
শাম াহার

জামাল র

15/10/1984

মাঃ তাজাে ল হক
িমেসস িফয়া লতানা

িদনাজ র

04/01/1991

10346 সািদয়া িরফাত শা া

িগয়াস উি ন আহেমদ
শামীম আরা বগম

পাবনা

31/12/1993

10347

মাঃ নাই ল হক
মাসাঃ েলখা বগম

চ পাইনবাবগ

31/12/1991

চ াম

01/01/1993

িম া

07/11/1990

ঠা রগ ও

10/09/1992

িড় াম

16/04/1989

র রহমান

10344 আ সাদাত হা দ শাম
10345

ামান

মাঃ শাহিরয়ার মাহ দ ষার

মাঃ ই ািহম খিলল

ল আলম

মান

10348 ইব ল তামিজদ ইকবাল

ইকবাল হােসন
হািলমা আ ার

10349

মাঃ আ ল লিতফ ঁ ইয়া
মাসাঃ পা ল আ ার

মাঃ জািহ ল ইসলাম ঁ ইয়া

10350 তানিজলা আখতার

এম. খিল র রহমান
হািলদা বা

10351 এস.এম. তাসিমন হািবব

মাঃ গালাম হািব র রহমান
মাছাঃ তাহিমনা বগম

10352

মাহাঃ সাই র রহমান
মিনরা বগম

মাহাঃ গালাম সােরায়ার
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চ পাইনবাবগ

18/10/1988

ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

10353 এস.এম. তানভীর

এস.এম. আিজ ল হক
ন নাহার

িকেশারগ

11/11/1990

10354 আলাউি ন

আহ দ কিবর
হািছনা বগম

ক বাজার

01/01/1993

10355 ফািহম আহা দ

এ. ক.এম ই ািহম
জাসনা আরা বগম

চ াম

24/02/1988

10356

মাহা দ ইরফান উল হাসাইন

মাঃ খােলদ হাসাইন
উে আয়মন আ ার

চ াম

12/12/1992

10357

মাঃ সােহল রানা

ত ফজ র রহমান
শাম ন নাহার

নওগ

02/04/1991

10358 আ াহাম সরকার

আ জালাল বাদশা
জািকয়া জামান

রং র

05/10/1994

10359

মাঃ আঃ জ ার হাওলাদার
মােমনা বগম

বিরশাল

23/01/1987

মাঃ ই ািহম খিলল

10360 হািস ল হাসান

মাঃ আ ল মাতােলব
আসমাউল হাসনা

জামাল র

01/11/1988

10361

মাঃ কিফল উি ন
মাছাঃ আেলয়া খা ন

িসরাজগ

07/10/1988

ল ী র

03/07/1990

া নবািড়য়া

12/12/1994

চ াম

05/05/1994

ঢাকা

10/03/1990

মাঃ রিবউল হাসান

10362 রায়হান ফরেদৗস

মাঃ জাফর
রােহনা বগম

10363

মাঃ মই ল হক

মাঃ মাহ ল হক
মেনায়ারা বগম

10364

মাঃ তানভী ল আেবদীন

জয়নাল আেবদীন
মিজয়া লতানা ফা খী

10365 ইশিতয়াক আহেমদ

আ ল বােতন
লতানা রািজয়া

10366

মাঃ মাহ ব আলম

আ ছা
িশ দা খা ন

ি য়া

15/10/1992

10367

মাহা দ কাউছার হািমদ

ত মাহা দ মাক দ আহেমদ
িমেসস হাসেনয়ারা বগম

িম া

04/12/1988

10368

মাঃ আ ল কােদর

মাঃ সাই র রহমান
মাছাঃ জািলমা বগম

িড় াম

17/08/1990

10369

মাঃ আব ল কােদর

মাঃ আব র রা াক
মাসাঃ রজাহান বগম

িম া

24/11/1983

10370

মাঃ সােহল রানা

মাঃ আমজাদ হােসন
মাছাঃ নািগ স বা

নওগ

26/12/1986

10371 হরিষত সরকার

কালীপদ সরকার
া রানী সরকার

ফিরদ র

20/05/1988

10372

আ ল মােলক হাওলাদার
ৎ ন ন া

ঝালকাঠী

31/12/1989

মাঃ কােয়স হাওলাদার

10373 আব র রহমান

আ ল খােলক
রজাহান বগম

ঢাকা

23/10/1990

10374

মাঃ আেনায়া ল ইসলাম
জািকয়া লতানা

ব ড়া

17/07/1992

মাঃ জািক ল ইসলাম
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ম
( ৬)

িবভাগীয় াথ

িবভাগীয় াথ

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

10375

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

া নবািড়য়া

03/09/1991

(২)

মাঃ ওমর ফা ক

মাঃ শাজাহান িময়া
মাছাঃ জাহানারা বগম

10376 আল আিমন

মাঃ লিন িময়া
রাইয়া বগম

চদ র

27/12/1989

10377

মাছাঃ রজওয়ানা সরকার িরিম

মাঃ আ র রিশদ সরকার
মাছাঃ জাসনা বগম

রং র

15/09/1990

10378

মাঃ হািস ল হাসান

মাঃ নজ ল ইসলাম
মাছাঃ িহরা খা ন

নােটার

01/03/1992

10379

মাঃ রজাউল হাসান চৗ রী

মাঃ শাম ীন চৗ রী
মাছাঃ রিজয়া বগম

রাজশাহী

20/11/1990

আমজাদ হােসন
িদল বা বগম

নােটার

20/10/1989

এম. . জাহা ীর েসইন
সিলনা ইয়াসিমন

প য়াখালী

24/02/1992

মাঃ আ র রিশদ
মাছাঃ হািফজা খা ন

িসরাজগ

05/06/1992

10380 আসা
10381
10382

ামান

.এম. আিত র রহমান
মাঃ আল মা ন

10383 ইয়ািসর আরাফাত

মাঃ সালাইমান
মাহেছনা বগম

চ াম

20/12/1990

10384

মাঃ শাহাদাত হােসন

মাঃ আ ল বারী
রেহনা আ ার

ঢাকা

01/01/1993

10385

মাঃ সােহল রানা

মাঃ আঃ খােলক
ফিরদা বগম

নােটার

01/12/1989

10386 ি য়নাথ রায়

সামস চ বম ন
িব া বিন রায়

ঠা রগ ও

25/10/1988

10387

গালাম মাহা দ কাওসার

ত আ ল কােদর
ফিরদা ইয়াসমীন

প গড়

14/05/1986

10388

মাঃ দলওয়ার মাহা জ সাহাগ

মাঃ বিসর উ ীন
মাহা জা বগম

ঠা রগ ও

10/01/1990

ী আ র রশীদ
রােবয়া খা ন

ফিরদ র

08/09/1988

ময়মনিসংহ

20/12/1990

10389

ী

ল আমীন

10390 স য় মাহন সরকার

ধাং মাহন সরকার
জয়তারা সরকার

10391 আ ল হা ান ইমরান

এ, ক,এম, আ ল মা ান
রহানা বগম

চ াম

02/12/1992

10392

রউি ন মাঃ জাহা ীর

জালাল উি ন মাঃ আকবর
আেনায়ারা আকবর

পাবনা

04/10/1986

10393

মাঃ ইমরান শখ

মাঃ আ স সা ার
মাছাঃ ছােলহা খা ন

পাবনা

01/12/1991

10394 রােয়ফ মাহা দ আিসফ উ াহ

মাহা দ ইকবাল হােসন খান
খােলদা আকতার

টা াইল

24/12/1989

10395

রাখসানা পারভীন

মাঃ িরয়া ল ইসলাম
শাহানাজ পারভীন

িসরাজগ

22/08/1993

10396

মাঃ রজাউল কিরম

মাঃ লাল হােসন
মাছাঃ িরনা পারভীন

পাবনা

09/02/1991
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ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

10397 িমজা আিস ল ইসলাম

িমজা নািছ ল ইসলাম
িমজা ন নাহার

টা াইল

25/05/1990

10398

মাঃ মাবাে র আেবদীন িশিশর

মাঃ জয়নাল আেবদীন
মাসাঃ ম েরর নছা

িম া

25/09/1989

10399

সয়দা আেয়শা িসি কা

সয়দ সরফরাজ আহেমদ
সয়দা রওশন আরা বগম

ি য়া

20/07/1988

চ াম

14/05/1992

মািনকগ

20/10/1990

(১)

10400 আিবদ ইবেন এ রহমান

জ, এম, আব র রহমান
লিতফা হলালী চৗ রী

10401 আির র রহমান

আ ল শখ
সােজদা বগম

10402

মাঃ ফিহম-আল-মাহ দ

মাঃ আ াস আলী
শাহানা নাজনীন

পাবনা

15/05/1990

10403

মাঃ সািকব মাহ দ

আ ল মা ান
আফেরাজা বগম

চদ র

02/07/1991

10404

মাঃ মিন

মাঃ আ ছ ছালাম
িম ফা বগম

ময়মনিসংহ

30/12/1992

10405

মাঃ মন িময়া

মাঃ ইউ ফ আলী
মিলদা বগম

টা াইল

10/10/1986

10406

মাঃ অিহ ল ইসলাম

মাঃ আশরা ল ইসলাম
িশখা খা ন

মা রা

25/10/1987

ময়মনিসংহ

28/09/1991

নােটার

01/01/1990

িঝনাইদহ

20/12/1991

ঢাকা

05/01/1992

ামান

10407 িব িজৎ মার দাস

কা লাল দাস
রানী দাস

10408

মাঃ আ হারায়রা

মাঃ আ ল হা ান
মাছাঃ সানাভান বগম

10409

মাঃ খািলদ হাসান

মাখেল র রহমান
রেবকা বগম

10410 জাওয়াদ খািলল

আ ল কােসম মাঃ খিল
শাম াহার খান

10411

মাঃ কামাল হােসন
মাসাঃ পা ল বগম

িম া

02/01/1994

10412 আ জািহদ মাঃ মা ন কিবর

ত মাঃ আ ল বারী
মাছাঃ জািময়া খা ন

ি য়া

10/04/1988

10413 জিমর উ ীন

মাঃ ল ইসলাম
রওশন আরা বগম

চ াম

25/09/1990

10414

ভাষ চ সরকার
অসীমা সরকার

জয় রহাট

21/09/1992

10415 তানবীর আহেমদ

ত শরী ল ইসলাম
তাহিমনা খা ন

ফিরদ র

11/07/1987

10416

মাঃ র আলম সরকার

মাঃ মাজাে ল হক সরকার
মাছাঃ রজাহান বগম

গাইবা া

10/10/1987

10417

মাঃ গালাম মা দ কায়সার (রিক)

ফাই ি ন আহেমদ
ই া ন নশা

চ পাইনবাবগ

04/08/1988

10418

মাঃ আিসফ হােসন

মাঃ ফেয়জ হােসন
মাছাঃ সামসা হােসন

রং র

31/12/1993

মাঃ ফা ক হােসন

সৗরভ সরকার

াহ
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং
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িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

ক বাজার

01/12/1987

(২)

10419

মাহা দ সালাহউি ন মাহ দ

র হাছাইন
আেনায়ারা বগম

10420

মাহা দ আ তােহর

নায়াব আলী মা ার
ফােতমা বগম

চদ র

04/08/1989

10421 জািহদ হাসান

মাঃ গালাম মা ফা
জাসেন আরা বগম

নায়াখালী

22/01/1992

10422 িম ন পাল

িবমল চ পাল
িন মা পাল

লনা

27/10/1991

10423 বাদল চ রায়

জগদীশ চ রায়
আরতী রানী রায়

লালমিনরহাট

06/03/1987

10424

মাঃ আ ল স মা া
মাছাঃ িরনা খা ন

পাবনা

25/07/1991

মাঃ আেনায়ার হােসন

10425 সাইদ হাসান তািমম

মাঃ আ র রা াক
হােজরা আ ার

ময়মনিসংহ

02/05/1991

10426

মাঃ জােহ ল আলম
মাসাঃ জয়নব বগম

িম া

01/12/1989

িপেরাজ র

10/10/1991

মাঃ নােয়দ জােহদী

10427 স াট অিধকারী

েরশ অিধকারী
নািলনী

10428

মাঃ আ নামান

মাঃ খারেশদ আলম
মাবাে রা বগম

িম া

15/08/1989

10429

মাঃ হাসা র কবীর

মাঃ কাম ামান
মাছাঃ হািছনা খা ন

ি য়া

15/10/1989

10430

মাঃ আশরা ল ইসলাম

মাঃ আলী আকবর নামান
ফিজলা খা ন

ময়মনিসংহ

27/07/1990

10431 সাই ল ইসলাম সরকার

মাসেল উি ন আহেমদ
আেমনা বগম

নরিসংদী

05/03/1988

10432 মিহউি ন

হাজী িজয়াউি ন
রােবয়া বগম

নরিসংদী

20/04/1988

10433

মাঃ আলআিমন

মাঃ সিলম িময়া
মাছাঃ আ রা খা ন

য়াডা া

04/09/1990

10434

মাঃ আফজাল হােসন

মাঃ আিজ ল ইসলাম
মাছাঃ রােবয়া খা ন

রং র

01/01/1991

10435

মাহা দ ত য় জামান

এ, ক, এম, মিন
শফালী জামান

ময়মনিসংহ

11/04/1992

10436

েজশ িব াস

কাশ চ িব াস
মালা রানী িব াস

মা রা

30/07/1992

10437

মাঃ আল মা ন

আ ল কােশম
ফিরদা ইয়াছিমন

ভালা

01/01/1990

10438

মাঃ ছােদ

মাঃ রজাউল কিরম
মাছাঃ রজাহান বগম

গাইবা া

01/01/1990

10439

মাঃ আেনায়ার হােসন

জয়নাল আেবিদন
বানভাসী বগম

জামাল র

01/01/1989

10440

মাঃ আ ল কিরম

মাঃ আফছার আলী
মাছাঃ রওশন আরা বগম

রং র

23/07/1992

ামান

ামান
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

10441 নয়ন রায়

ি েজ নাথ রায়
ক না রানী রায়

রং র

29/01/1993

10442 ইয়ািসন আরাফাত

মা ািফ র রহমান
পারিবন আ ার

ল ী র

26/12/1990

10443 মাহ ব আলম

বলােয়ত হােসন
িমনারা বগম

শর র

08/10/1990

10444

আলী হায়দার
মিনরা বগম

ল ী র

25/11/1989

মাঃ আ ল মািমন
মাসাঃ সাহারা বগম

মা রা

12/10/1990

মাঃ শামীম হায়দার

10445 আ হািনফ মাঃ সাই

াহ

10446

মাঃ ইিতজা হাসান তরফদার

মাঃ আশরাফ হােসন তরফদার
পারভীন বগম

জামাল র

18/11/1993

10447

মাঃ মেহদী হাসান

মাঃ হািম র রহমান
মাছাঃ মেহদা খা ন

ঠা রগ ও

16/12/1991

10448

হা দ মা দ রানা

মাঃ আ ল মােলক
মমতাজ বগম

মািনকগ

07/01/1991

10449

জাহানা শারমীন

মাঃ গালাম র ল
খায় ন নাহার

ঢাকা

12/04/1991

ময়মনিসংহ

20/03/1991

লনা

02/01/1988

চদ র

01/05/1992

10450 এস, এম আল মাহ দ

এ, , এম মা ািফ র রহমান
মািজনা আ ার

10451 কািলিকংকরসাহা

কািল পদ সাহা
িনভাসাহা

10452 সােলহ আহেমদ শামীম

মাঃ রিফ ল ইসলাম
খােলদা বগম

10453

মাঃ িসরা ল ইসলাম িসরাজ
কাম জ জাহান িন

ফনী

23/11/1992

10454 এস. এম. ি

আ স ছা ার
াবণী ছা ার

ি য়া

20/06/1991

10455 আিশ র রহমান

আতাউর রহমান
শাম ন নাহার বগম

নরিসংদী

09/12/1993

10456

মাহা দ ল ইসলাম ঁ ইয়া
রজাহান বগম

নায়াখালী

01/01/1987

10457 আ জাফর মাঃ রােশদ খান

মাঃ অমেরজ খান
নাজমা বগম

মািনকগ

03/04/1988

10458

মাঃ আজহা ল ইসলাম

মাঃ িজ র রহমান
বগম সরবা খা ন

লনা

03/11/1989

10459

মাঃ তানভী ল হক

হা দ মিম ল হক
লায়লা আ মা বা

নায়াখালী

10/12/1989

10460

মাঃ রািক ল হাসান

মাঃ আ ল র
মাছাঃ ফারজানা আ ার

রং র

25/10/1993

10461

মাঃ মািহউল হােসন

মাঃ মহসীন ইয়া
িবলিকস বগম

া নবািড়য়া

06/10/1993

10462

মাহা দ রাই ল হাসান

মাহা দ লিফকার আলী
রহানা আকতার

রাজবাড়ী

27/11/1989

মাঃ সাই ল ইসলাম রিন

মাহা দ সালাহ উি ন ঁ ইয়া
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রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

10463 সািকব হাসান

মাঃ জিহ ল ইসলাম
সিলনা আ ার

িম া

10/06/1990

10464

মাঃ ইসরাক হােসন িরেয়ল

মাঃ ইউ ফ
মমতাজ বগম

িম া

15/10/1992

10465

তৗিহ ল ইসলাম

জনাব আলী
সাহারা বগম

নওগ

31/12/1990

10466 আই. ক. এম. বােয়জীদ

মাঃ শিহ ল ইসলাম
িন ফার ইয়াসিমন

ব ড়া

07/06/1993

10467

মাঃ শিরফ আল কামাল

মাঃ আ র রহমান
মাছাঃ র বা বগম

িড় াম

11/11/1987

10468

মাঃ রা

ামান

মাঃ আ স ছালাম
আেনায়ারা বগম

জামাল র

20/12/1991

10469

মাঃ হাসা ল হক

মাঃ ওবায় ল হক
িমেসস তহিমনা হক

নড়াইল

08/11/1993

10470

মাঃ আেনায়ার হােসন

মাঃ হােসন
আসমা বগম

ঢাকা

23/12/1992

10471 আ - হনা মা ফা কামাল

মাঃ আিম ল ইসলাম
িমেসসঃ ম য়ারা ইসলাম

যেশার

25/12/1988

10472

মাঃ হানী িব াস

মাঃ আ ল হািকম
মােজদা বগম

মেহর র

05/10/1989

10473

মাঃ নাজ ল হাসান

মাঃ নািছর উি ন
নাজমা বগম

িম া

16/10/1988

10474

রিশদা ইয়াসিমন

মাঃ আ ল খােলক
মাহ দা বগম

রাজশাহী

13/10/1992

10475 আির ল হক

আশরা ল হক
শামীমা হক

রাজশাহী

12/01/1993

10476

মাঃ তােরক মাহ দ

মাঃ আ ল স
িদল বা বগম

িসরাজগ

15/08/1986

10477

মাঃ রােসল মাহ দ িনপন

মাঃ আ ল মিতন
মােশ দা খা ন

রং র

16/12/1993

10478

মাঃ সা াম হােসন

মাঃ আ ল মন র
িবিব হা ান

চ াম

10/08/1993

10479

মাঃ শাহীন উ াহ

মাঃ দারগ আলী
ৎফা বগম

ন েকানা

31/12/1992

10480

মাঃ নাঈম পারেভজ

মাঃ হািম ল ইসলাম
মাছাঃ নািগ স আ ার

িঝনাইদহ

26/01/1993

10481

মাঃ সােজ র রহমান

মাঃ িরয়াজ উি ন
মাছাঃ সািবনা বগম

ঠা রগ ও

05/02/1992

10482

মাঃ রিকব হাসান

ত আ র জ ার
মাছাঃ রওশন আরা

পাবনা

05/07/1989

ন েকানা

01/01/1993

নওগ

03/07/1990

10483 এইচ. এম. রায়হান হাবীব

মাঃ আ ল বােরক
মাছা ৎ নাজমা বগম

10484

মাঃ ওমর আলী
সাহারা বা

মাঃ আ শাহীদ
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(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

পাবনা

15/12/1991

লালমিনরহাট

25/10/1990

রং র

28/01/1994

িদনাজ র

12/12/1987

ফনী

16/10/1992

(২)

10485 ফাইয়াদ আরফান

মাঃ আ ল বােতন
ফিরদা আখতার

10486 কা ন মার রায়

শচী নাথ রায়
চানবালা রায়

10487 শা ী আকতার অিথ

সিলম আকতার
নাসিরন আকতার

10488

সয়দ মা ম িব াহ

সয়দ গালাম মাওলা
জািহদা পারভীন

10489

মাসা াৎ আ মান আরা

এ, ক, এম রিহম উ া ঁ ইয়া
ফরেদৗস আরা

10490

মাঃ

মাঃ আ িস ীক
মাছাঃ মেনায়ারা খা ন

সাত ীরা

27/12/1990

10491

মাঃ বাইর মাহা ব

মাঃ গালাম র ানী
মাছাঃ সিলনা পারভীন

ি য়া

08/11/1992

10492 তানিজরা আ ার

মাঃ তৗিহ ল ইসলাম
মাছাঃ নাজমা আ ার

ি য়া

10/12/1992

10493 িলটন চ ম ল

গৗরা ঁ চ ম ল
িসমা রানী ম ল

প য়াখালী

26/12/1986

10494 আিশ

মা বদ ামান ঁ ইয়া
নাজমা বগম

নরিসংদী

07/09/1989

পাবনা

12/10/1986

ব উ ীন

ামান

10495 স য় মার হালদার

ত
পদ হালদার
আরতী রানী হালদার

10496 আব াহ আল আিজজ রাশা

এইচ. এম. শাজা ি ন
রােবয়া পারভীন

প য়াখালী

01/09/1991

10497

মাঃ আ ল মা ান
নািগ স বগম

টা াইল

05/10/1993

10498 শিফক হ দ শাহেনওয়াজ

আ ল স
শলীনা আ ার

মািনকগ

22/09/1989

10499

মাঃ আিন ল হক

মাঃ শফীউল হক
মাছাঃ সাহানা হক

য়াডা া

08/12/1990

10500

মাঃ জিসম উি ন

মাঃ আ ল গিন
শারিমন আ ার

ল ী র

01/01/1990

10501

মাঃ ইমরান ইসলাম

মাঃ ল ইসলাম
ইয়াছিমন ইসলাম

চদ র

01/02/1992

10502 সাি র আহমদ

ত মাশতাক আহমদ
পারিভন ফােতমা

ঢাকা

12/01/1988

10503

মাঃ সেরায়ার হােসন

মাঃ আ ল হক
মাসাঃ আ সানা খা ন

িঝনাইদহ

06/10/1987

10504

মাঃ শাহআলম

মাঃ শাহজাহান আলী
মাছাঃ জিরনা খা ন

িসরাজগ

05/04/1991

10505

মামতাহানা িবনেত হািবব

মাঃ হািব র রহমান
উে
লিফকার নী ফার আলম

ন েকানা

29/12/1992

10506

মাঃ গালাম র ানী

মাঃ আ ল মা ান আক
গােল র বগম

ব ড়া

05/12/1989

মাহিসনা আ ার িম
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ম
( ৬)

যা ( াতক
িড ীর ঘর
অ ণ)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

( ৬)

িদনাজ র

1/1/0001

যা
(জ তািরখ
উে খ নই)

(২)

10507 জা া ল ফরেদৗস

মাঃ িজ র রহমান
জ ন নছা

10508 অ ন মার দাস

লাল চ দাস
বানী রানী দাস

িম া

02/08/1989

10509 তামা া কিবর

মাঃ কিবর হােসন
কাম াহার বগম

িম া

22/08/1989

10510 শামস জিরন খান ন া

আিম ল হক খান
নাজনীন খান

িম া

04/11/1993

10511

মাঃ কাম

মাঃ আল কামাল ঁ ইয়া
আেনায়ারা বগম

ঢাকা

04/01/1991

10512

হা দ তা ল ইসলাম

মাঃ ৎফর রহমান
মেনায়ারা বগম

জামাল র

24/11/1988

10513

মাঃ ইশিতয়াক ইকবাল

মাঃ ইয়া ব আলী ম ল
মাছাঃ ইসমত আরা বগম

রাজশাহী

06/02/1992

10514 ইি ঃ মাঃ সােহল ইমরান

ইি ঃ মাঃ ইউ ফ আলী শখ
সালমা ইউ ফ

রাজশাহী

07/04/1987

10515

মাঃ আির ল ইসলাম

মাঃ জিহ ল ইসলাম
আকিলমা বগম

টা াইল

01/10/1989

10516

মাঃ িমজা র রহমান

মাঃ মাহ ব আলম
সােহরা বগম

ি গ

20/02/1990

10517 সালমা আ ার

মাঃ মা ফা কামাল
শাহনাজ বগম

ঢাকা

03/01/1988

10518 এ, ক, এম, একরাম উি ন

ডঃ মাঃ কামাল উি ন
ফােতমা কামাল

জামাল র

07/01/1986

10519

মাঃ রািক ল হক

মাজাে ল হক
রহানা পারভীন

জামাল র

23/12/1988

10520

মাঃ রাই ল ইসলাম

মাঃ মিজবর রহমান
রেবকা আ ার

টা াইল

14/10/1992

10521

মাঃ মািনক হােসন

মাঃ ইছাহাক আলী
মাছাঃ িবজলী খা ন

নওগ

15/08/1988

শিফ ল মাওলা
ফারাহ নাজ বগম

ঢাকা

01/08/1989

িম া

01/01/1990

10522 সাি

ামান সাহাগ

ল মাওলা

10523

মাঃ শািকল আহেমদ

মাঃ আ ল হািলম
মাসাঃ সাজেনয়ারা বগম

10524

মাহা দ কিপল উি ন

মাহা দ আ তােহর
জা াত আরা বগম

চ াম

10/11/1990

10525

মাঃ শির ল সাদাত

মাঃ শিফউল আলম
মাছাঃ ছােহরা আলম

পাবনা

02/11/1990

10526

মাঃ আশরা ল আলম

মাঃ আ ল হািমদ
আেনায়ারা বগম

িদনাজ র

02/07/1989

10527

মাহা দ রজাউল কিরম

মাহা দ আ র রা াক
আিছয়া

নােটার

01/01/1988

10528

মাঃ রািকব হােসন খান

মাঃ মায়াে ম হােসন খান
িফয়া খান

টা াইল

21/02/1993
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ম

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

বিরশাল

10/09/1989

মািনকগ

20/11/1988

(২)

10529

মাঃ মা ন গাজী

মাঃ কা ন আলী গাজী
হািলমা বগম

10530

মাঃ তািরক হােসন

আ ল হােশম
গােল র বগম

10531

মাঃ আহসান হাবীব

মাঃ আ ল হামীদ
মাছাঃ রােবয়া খা ন

ব ড়া

18/11/1992

10532 িরফাত আল মাজাি দ

আ নােছর মাঃ নািজ ল হক
মাহ বা লশান

ঢাকা

06/12/1993

10533 ইয়ািসন আহেমদ

আ. স. ম জািকর আলম
জসিমন আরা

নড়াইল

22/10/1990

10534 তানিজলা তাজিরন

মাঃ রজাউল কিরম
ম আরা বগম

ব ড়া

31/10/1992

10535

মাছাঃ তাহিনন তািরক

মাঃ তির ল ইসলাম
মাছাঃ ল নাহার

ঠা রগ ও

10/11/1988

10536 জা া ল ফরেদৗসী মী

সাই ি ন ইয়ািহয়া
তাছিলমা খা ন (িশ )

পাবনা

23/02/1991

10537

মাঃ ইউ ফ আলী িসকদার
জাহানারা বগম

গাজী র

17/11/1992

10538 এ. এম. নাজ ল দা

ত মাঃ আকরা
নাজ ন আকরাম

গাপালগ

06/08/1992

10539

ষার কাি

িবমল কাি
ী
া রানী আচা

িসরাজগ

11/01/1989

10540

মাঃ সােলহ আকরাম

মাঃ আ াস উি ন
মাছাঃ িফয়া খা ন

ি য়া

11/05/1988

10541

মাঃ আ

মাঃ আ ল লিতফ
লায়লা বগম

নীলফামারী

25/11/1987

10542

মাঃ মিন ল ইসলাম

মাঃ আলতাফ হােসন
মােমনা খা ন

িসরাজগ

29/10/1986

10543

মাঃ শািকল খান

মাঃ সিজবর রহমান খান
সিখনা বগম

বােগরহাট

01/02/1989

10544 অিদিতহক ষা

আিম ল হক
ইসমত আরা পারভীন

মেহর র

04/11/1991

10545 সাই ল ইসলাম জােবর

আ তােহর
নািগ স লতানা

ঢাকা

27/09/1991

10546

মাঃ মাসেলম উি ন
আইিরন পারিভন

মাদারী র

31/12/1987

10547 রিন ম মদার

পেরশ চ ম মদার
িমনতী বালা ম মদার

নায়াখালী

02/01/1987

10548 কাওসার আহেমদ

মাঃ শাম ল ইসলাম
রােকয়া ইসলাম

নােটার

30/11/1989

10549

মাঃ নািজম উি ন
িজয়া বগম

নামগ

25/11/1990

ফনী

21/09/1986

মাঃ তৗিহ ল ইসলাম

ী

াহ আল মা াইন

মাঃ মাজাে ল হক

মাঃ গালাম সেরায়ার

10550 জিসম উি ন

ামান িসকদার

শক আহা দ
কাম ন নছা
Page 25 of 138

ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

10551
10552
10553

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

গাইবা া

05/11/1992

িবমল মার সরকার
িন মা রাণী সরকার

নওগ

07/07/1990

মাঃ আিজ ল ইসলাম
মাসাঃ িন ফা ইয়াছিমন

নওগ

31/03/1992

আ ল ছাি র
িমনারা বগম

িসেলট

01/10/1989

সাত ীরা

30/05/1988

ফনী

10/07/1992

চ াম

23/01/1991

ঢাকা

07/11/1987

(২)

মাঃ শিফউর রহমান
িব ল মার সরকার
মাঃশাজাহান

10554 ই াহীম আলী
10555 এস. এম. সাই
10556

িপতা নাম ও মাতার নাম

ামান

মাঃ আির ল হক ঁ ইয়া

মাঃ আ ল জ ার
মাছাঃ শফালী বগম

মাঃ ল ইসলাম
জাহানারা খা ন
মাঃ মাজহা ল হক ঁ ইয়া
রােকয়া বগম ঁ ইয়া

10557 িম সাহা

িশ িসংহ
িবথীকা িসংহ

10558

মা মাশাররফ হােসন
িবলিকস হােসন

মাঃ মাজাফফর হােসন

10559 মাহ দ পারেভজ

িসি র রহমান
িবয়া বগম

বােগরহাট

01/01/1992

10560

মাঃ শা র হােসন

মাঃ আলী হােসন
মাসাঃ রেমনা

প য়াখালী

13/01/1990

10561

দবাশীষ ম মদার

বংশী বদন ম মদার
িমনতী রাণী ম মদার

প য়াখালী

18/02/1988

10562

মাঃ নাঈম হাসাইন

মাঃ আ ল হািমদ
রােকয়া খা ন

পাবনা

31/12/1986

10563

কাশ পাল

গৗরা চ পাল
অজ া রানী পাল

শর র

01/07/1992

10564 অ পমা ফারাহ

মাঃ জিহ ল হক
মাহ দা চৗ রী

ঢাকা

16/08/1991

10565

মাঃ আ ল স
ছােবরা খা ন

ব ড়া

08/11/1990

10566 আল আিমন

মাঃ হায়াত আলী
আেলয়া বগম

গাজী র

20/12/1986

10567 ফা ক আহমদ

মাঃ আ ল আিজজ
কািনজ ফােতমা

জামাল র

01/01/1993

10568

মাঃ ই াহীম ইসলাম

মাঃ শিফ ল ইসলাম
ফােতমা রািফয়া খানম

ঢাকা

12/12/1992

10569

মাঃ ইমেত মা দ ইসলাম

মাঃ আেনায়ার হােসন
মাছাঃ উে হািববা

ঠা রগ ও

1/1/0001

10570

মাঃ হািব র রহমান রা

মাঃ হা ন-উর-রশীদ
শাহানা আ ার

ফনী

29/05/1989

10571

মাঃ শাহাদত হােসন

মাঃ নবীজান হােসন
িমেসসঃ সিলনা বগম

রাজশাহী

06/05/1983

নারায়নগ

10/01/1993

মাঃ আহসান হাবীব

10572 রাজ রায়

উৎপল রায়
মায়া রাণী রায়
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ম
( ৬)

যা (জ
তািরখ উে খ
নাই)

িবভাগীয় াথ

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

মাঃ আ ল হােশম খান
সাহানা খান

পাবনা

01/01/1990

10574 িলংকন ভ াচা

ত ন ভ াচা
সী ভ াচা

চ াম

08/09/1991

10575

আব র রিশদ িময়া
িশরতাজ বগম

চদ র

01/10/1990

10576 মা ফ আফজাল রাজন

আ মাহা দ আফজাল
লতানা মাফ হা

ঢাকা

16/11/1989

10577

মাঃ আ র রউফ
িলিপকা ইয়াসিমন

রাজশাহী

23/01/1992

10578 শাহ মায়াে ম

মাঃ আিন র রহমান
লাইকা বগম

গাপালগ

13/04/1989

10579

মাঃ রািখল রায়হান

মাঃ আ ল আওয়াল
মাসাঃ রওশন আরা বগম

ময়মনিসংহ

11/12/1992

10580

শখ আ মাঃ লকারনাইন

শখ আলতাফ হােসন
িফয়া বগম

লনা

05/06/1989

10581

মাঃ ফয় ল বারী

মাঃ আ ল ওহাব খ ন
মাছাঃ িবউ খানম

রাজবাড়ী

25/03/1990

10582

মাঃ হািস র রহমান

মর ম মাঃ ইকবাল হােসন
মাছাঃ হাসেনয়ারা খা ন

িসেলট

24/09/1990

(১)

10573

(২)

মাঃ ইমরান খান

মাহা দ সােজদ-উল-হাসান

মাঃ আ র রািকব হাসান

10583 তািনয়া লতানা

হা দ আ ল জিলল
মাক দা পারভীন

গাপালগ

01/10/1986

10584

হা দ আশরা ল আলম

ত মাঃ ল হক
সয়দা লিতফা খা ন

চ াম

10/05/1993

10585

মাঃ এমরান হােসন

ত আ ল কােশম
রজাহান বগম

চদ র

11/10/1987

টা াইল

10/10/1987

10586 এ. ক.এম.সাঈদ হােসন

মাঃ আেনায়ার হােসন
িদ য়ারা বগম

10587 মীর হািসব আল সােয়ম

এম. এম. মেনায়ার হােসন
হােজরা আ ার

ঢাকা

11/11/1988

10588 খািদজা খা ন

মাঃ কিলম উি ন
ফােতমা বগম

ঢাকা

23/06/1992

10589

মাঃ জয়নাল আেবদীন
মাছাঃ আেরফা বগম

লালমিনরহাট

20/02/1991

ঢাকা

27/07/1991

মাঃ আল-আিমন

10590 আিশ র রহমান

মাঃ
র রহমান
কাম ন নাহার

10591 এ.এম. তাহিসন ইমিতনান

মাঃ ল আিমন
শািফনাজ লতান

চ াম

30/09/1992

10592

মাঃ িদদা ল ইসলাম

মাঃ মাহ ল ইসলাম
শািহদা আ ার

নায়াখালী

01/01/1991

10593

মাঃ জয় ল আেবদীন

মাঃ আউয়াল হাসাইন
িজিবতন নছা

িসরাজগ

25/02/1988

ঢাকা

26/03/1992

10594 তািহয়া তারান ম

নজ ল ওয়াহাব
সালমা আফেরাজ
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ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

মািনকগ

16/12/1990

(২)

10595 অ নাভ রায়

আন চ রায়
তা রাণী রায়

10596 শাহ মাঃ িনয়াজ মাশ দ(িম )

মাঃ শাহজাহান িময়া
রাকসানা জাহান

চ াম

26/09/1991

10597 লায়লা ফারহানা ি

মাঃ আই ব হােসন
শলীনা আখতার

যেশার

14/08/1991

10598 রােসল মাঃ ই াহীম

মাঃ ইউ ফ িময়া
িফয়া আ ার

চদ র

31/12/1989

10599

মর ম রা ম আলী
মাছাঃ আকিলমা বগম

িড় াম

18/07/1989

প য়াখালী

31/12/1992

বিরশাল

18/12/1991

মাঃ আলমগীর

10600 িশিশর সমাজপিত

শীল সমাজপিত
সিবতা সমাজপিত

10601 শাদমান শাহিরয়ার

মাঃ শাহজাহান
শািহনা আ ার

10602

মাঃ রিফ ল ইসলাম
মাছাঃ রািশদা লতানা

ঢাকা

01/01/1992

10603 তাহিমনা জাহান িনপা

মাঃ ইউ ছ িময়া
শাহীন আ ার

িম া

29/04/1991

10604

মাঃ আিসফ আখতার

মাঃ আখতার হােসন
শাম ন নাহার

গাজী র

12/12/1991

10605

মাঃ পক িময়া

ডাঃ মাঃ নজ ল হাসান (রতন)
মাছাঃ রিহলা আ ার

িকেশারগ

05/07/1989

10606

মাঃ শির ল ইসলাম

মাঃ আ র রা াক
শাম ন নাহার

িম া

30/12/1990

10607

মাঃ মা ন চৗ রী

মাঃ আেনায়া ল চৗ রী
মাছাঃ মেনায়ারা বগম

জয় রহাট

11/07/1986

10608

মাঃ উ ল

মাঃ ইছহাক
মাসাঃ মেনায়ারা

ঝালকাঠী

05/11/1990

10609 মাহ ল আলম

মাঃ মিন ামান
ছািয়দা জামান

ময়মনিসংহ

01/06/1988

10610

মাঃ ইফেতখার আহেমদ

মাঃ কিবর আহেমদ
িদল বা বগম

চ াম

31/12/1989

10611

হা দ হািব াহ মজবাহ

হা দ আব ল আলীম
রেহনা আকতার

চ াম

02/05/1990

10612

শখ হা দ হািবব আ

শখ হা দ আ ল হাদী
সািময়া ইসমত আরা

সাত ীরা

18/11/1992

10613 নািজয়া জরীন

মাঃ কাম ামান
রহানা ইয়াসিমন চৗ রী

িসেলট

14/05/1992

10614

াব ী পাল

ভজন চ পাল
যাগমায়া পাল

টা াইল

02/12/1993

10615

ঈদ সািকব মৗ ম

মাঃ মন র আলী
মাহ দা খা ন

িদনাজ র

05/12/1992

আ বােছদ
হাসেনআরা

গাজী র

06/04/1991

মাঃ সােলহীন শরীফ

10616 কাম ল হাসান

াহ
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ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

শহী ল আকবর
ম আ ার

চ াম

04/11/1991

10618 পাথ সারিথ দ

িনিশর মার দ
িতমা দ

িম া

01/08/1991

10619

মাঃ আ ল খােয়র
মাছাঃ হাওয়া িবিব

নওগ

27/12/1992

10620 সানিজদা আ ার

মাঃ মাসেলম উি ন
আেলয়া বগম

রাজবাড়ী

05/09/1992

10621 ফা ক আহেমদ সািকব

মাঃ নছার আহ দ ঁ ইয়া
ফােতমা আহেমদ িলিপ

ঢাকা

02/09/1991

10622

তৗিহদা নাজনীন

মাঃ নজ ল ইসলাম
ৎফা সাহানা

ঢাকা

14/08/1992

10623

সৗরভ মার সাহা

তপন মার সাহা
ি রানী সাহা

ব ড়া

06/06/1987

10624 জা া ল মাওয়া ডািলয়া

এম. জাকািরয়া
ফারহানা পারভীন

ঢাকা

20/12/1991

10625 আফসানা ফরেদৗস

আিজ র রহমান
নাজমা রহমান

চদ র

02/07/1992

10626 সািহলা সারজানা

মাঃ আ ল বাকী
রওশন আ ার

মৗলভীবাজার

30/12/1990

10627 আল মাহ দ হাসান

মাঃ সাই ল ইসলাম
দেলায়ারা পারভীন

রাজশাহী

19/06/1992

10628 িজয়াউস সােলকীন

এ.িব.িসি ক
শাহজাদী বগম

িসরাজগ

30/03/1993

10629

সয়দা আিনকা আেনায়ার

সয়দ আেনায়ার হােসইন
শাহীন লতানা চৗ রী

ঢাকা

27/09/1992

10630

মাঃ রিবউল ইসলাম

মাঃ আ ল মা ান
িমেসস কাম ন নছা

িসরাজগ

05/12/1990

10631

মাঃ হািস র রহমান

মাঃ নােদর হােসন
রােকয়া বগম

রাজবাড়ী

31/10/1987

10632

মাঃ মাই ল ইসলাম

মাঃ প ম আলী হাওলাদার
ফােতমা বগম

বিরশাল

03/01/1988

10633

মাঃ বা ল আ ার

মাঃ রওশন আলী
মাছাঃ মেনাতাজ বগম

নােটার

11/02/2016

10634

মাঃ মা র রহমান

আ ল খােলক হােসন
িন ফা বগম

ফিরদ র

01/01/1989

10635

মাঃ মাশারফ হােসন

মাঃ আ ল মিতন
হািসনা বগম

িম া

20/04/1992

10636 আিফয়া নারজীস

সয়দ আেনায়ার হােসন
ফিরদা আেনায়ার

ঢাকা

01/04/1990

10637 আেরিফন হক

আ সাঈদ িজয়াউল হক
আিমনা ন নসা

ঢাকা

07/03/1993

10638 আল মাহ জ

আব ল ওয়া দ
জিমলা বগম

িম া

10/01/1990

(১)

10617

(২)

রেহ মা লািজন

মাঃ আহসান হাবীব
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ম
( ৬)

যা (জ
তািরখ ল)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

10639 তািনয়া খা ন

শরী ল ইসলাম
আ মান আরা

মা রা

15/07/1992

10640 আশরা ল ইসলাম

িসরা ল ইসলাম
আেনায়ারা বগম

ল ী র

31/12/1992

10641

মাঃ কামাল হাসাইন
মাসাঃ মিরয়ম বগম

চ পাইনবাবগ

21/10/1991

মাঃ আিজ ল ইসলাম
মাছাঃ িন ফা ইয়াছিমন

িদনাজ র

22/09/1993

া নবািড়য়া

20/12/1989

পাবনা

20/11/1992

ময়মনিসংহ

01/09/1993

পাবনা

06/10/1993

ময়মনিসংহ

28/12/1993

নােটার

01/01/1994

মাঃ মা দ রানা

10642 আমা

ালাম িলমা

10643

মাঃ ফা ক িময়া

মাঃ র মাহা দ
িশউলী বগম

10644

মাঃ ইকরা ল হক

মাঃ আ স সা ার
মাছাঃ
াহার বগম

10645

ভৗিমক

েকশ ভৗিমক
সমতা ভৗিমক

10646 জােয়দ িবন সাইফ

মাঃ সাই ল ইসলাম
জাহানারা ইসলাম

10647 খ কার অিরব

খ কার শরী ল ইসলাম
মাহ বা জাহান

10648 শািহন আলম

ছাই ল
িবলিকছ

10649 শােকর আহমদ

মা াক আহমদ
শাহানারা খানম

ক বাজার

05/06/1993

10650 আ

আ ল কােশম
রােশদা বগম

চ াম

10/03/1992

াহ আল নািহম

10651

িমত চৗ রী

িজত চৗ রী
অনািমকা চৗ রী

চ াম

20/12/1992

10652

সৗরভ মার দাস

উ ম মার দাস
দীপা দাস

শিরয়ত র

12/03/1993

10653

মাঃ িনশাদ-উজ-জামান

মাঃ আ র রিহম
ছালমা বগম

ফিরদ র

01/09/1993

10654 এস.এম. অিনক রহমান

এস.এম. আিজ র রহমান
মাছাঃ শাহানাজ বগম

লনা

14/11/1992

10655 আ ল হাদী আল নাফী খান

খান মাঃ শিফ
ইউ. ক. মেহ ে সা খানম

ন েকানা

01/10/1993

10656

মাঃ সাই ল ইসলাম

মাঃ
ামান
রািজয়া বগম

ঢাকা

23/05/1991

10657

মাঃ এনা ল কিবর

মাঃ হা র রশীদ
বগম

প য়াখালী

01/01/1992

10658 পলাশ দাস

অ ত দাস
িম া দাস

িকেশারগ

30/03/1991

10659 জােবর হােসন ম মদার

আব ল মিতন ম মদার
জাহরা আ ার ম মদার

িম া

28/09/1992

10660 অিদিত পা ার

অজয় মার পা ার
দীপা সাহা

ঢাকা

15/12/1993
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10661 ি য়াংকা আলী

মাঃ ফরাহাদ আলী
রােকয়া খা ন

10662 িরয়ানা তানিজন

এস.এম.িমজা র রহমান
সিলমা আ ার

বিরশাল

22/08/1992

10663

মাঃ িমজা র রহমান
রহানা বগম

টা াইল

08/05/1994

10664 মমতাজ জাহান

মাঃ িমজা র রহমান
রহানা বগম

টা াইল

31/12/1987

10665

মাঃ আ ল কােদর
সিলনা বগম

ময়মনিসংহ

07/09/1992

মাঃ আশরা র রহমান

মাঃ আির ল ইসলাম

10666 অ পম বকসী

হলাদ চ বকসী
অিনতা রানী

যেশার

02/02/1988

10667

মাঃ আ র রিশদ

মাঃ আফছার আলী
রািশদা িবিব

রাজশাহী

02/01/1990

10668

মাঃ আশরা ে ৗলা িদ

মাঃ আঃ বারী তরফদার
আর মান বা

ব ড়া

02/02/1993

10669

মাঃ েয়ল আলী

ত হাসান ম ল
মাছাঃ জেমলা বগম

নােটার

19/01/1992

মাহা দ ফা ক
ফরেদৗসী বগম

ঢাকা

08/02/1992

10671 তানভীর আহমাদ

মাঃ খায়াজ িসকদার
তাহিমনা বা

ঢাকা

06/10/1991

10672 রিবউল হাসান

মাঃ আ ল জিলল
শাহারা ফরেদৗস

রাজশাহী

17/12/1988

10673 সাঈদ পারেভজ আহেমদ

আ াহ সানী
পারভীন আ র

ঢাকা

20/06/1989

10674 আইিরন তা কদার

মাঃ জাবত আলী তা কদার
যাবায়দা খা ন

িসরাজগ

01/01/1991

10675

শখ নািহদ পারেভজ

শখ বজ র রহমান
বগম িম পারভীন

সাত ীরা

10/04/1994

10676

মাঃ সায়

মাঃ আ ল মা াফ খ কার
মাছাঃ মােজদা বগম

গাইবা া

23/04/1991

10677

মাঃ আ জাবােয়র

ব ড়া

30/10/1992

10670 আ

া ইবেন ফা ক

াহ মাহ দ

মাঃ িমজা র রহমান
মাছাঃ আছমা বগম

10678 তাসিনমা তাহসীন

এম.এ. মা ান
রওশন আরা বগম

গাপালগ

17/09/1987

10679

মাঃ িমজা র রহমান

মাঃ িসরা ল ইসলাম
মাসাঃ িপয়ারা খা ন

রাজশাহী

07/05/1989

10680

মাঃ রজাউল কিরম

মাঃ শিফ ল আলম
আকতারা বগম

চ পাইনবাবগ

10/06/1992

10681

মাঃ বা হক

মাঃ আ ল গিণ মািলথা
মিহমা বগম

পাবনা

01/07/1992

িশমান চ
সিবতা রানী

নােটার

18/12/1992

10682 সমীর মার
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(২)

10683

মাঃ আলরাজী িলয়ন

মাঃ লিত র রহমান
মাছাঃ আকতারা বা

িদনাজ র

27/10/1992

10684

মাঃ শামীম আহেমদ

ত আ র রহমান ম ল
মাছাঃ শাম াহার

গাইবা া

11/11/1991

10685

মাহাইেম ল সাইন

হা দ ইমাম উি ন
িফয়া বগম

নরিসংদী

24/09/1991

10686

মাঃ আ

িসরাজগ

01/01/1991

10687

মাঃ ইকবাল আ ার

মা রা

01/01/1985

নারায়নগ

22/07/1988

মাঃ রিশ ামান
আন মানারা বগম

ি য়া

05/11/1991

াহ আল-ইমরান

10688 ফািহম ঁ ইয়া

মাঃ বাব র রিশদ
িবলিকছ বগম
মাঃ আিতয়ার রহমান মিত
মাছাঃ সিলনা রহমান
তাফা ল হােসন ঁ ইয়া
রােবয়া

10689

মাঃ হােস

ামান

10690

মাঃ আব ল কােদর

মাঃ সালাইমান
সািফয়া খা ন

িম া

11/12/1989

10691

মাঃ হােসন

মাঃ আ ল মিজদ
রািশদা বগম

ভালা

10/02/1993

10692

মাঃ সােহল হাসান

মাঃ খিল র রহমান
মাছাঃ মিজনা খা ন

পাবনা

10/01/1989

10693 অ প মার

অ ন মার
া রাণী

পাবনা

09/12/1988

10694

মাঃ মই ল হােসন

মাঃ মাশাররফ হােসন
রেনসা বগম

া নবািড়য়া

21/02/1992

10695

মাঃ হাসান মাশ দ

মাঃ িসি র রহমান
মাশ দা বগম

প য়াখালী

30/07/1987

10696 মীর মাঃ জাবােয়র রা ানী

মীর মাঃ ল ইসলাম
হািলমা খা ন

ঢাকা

01/01/1989

10697 নািদয়া জামান িত

মাঃ মিন ামান
আেলয়া বগম

ঢাকা

17/05/1988

10698 িকেশার মার দাস

কেল মার দাস
গীতা রানী দাস

িসেলট

13/12/1987

10699

দীপ দবনাথ

মাখন দানাশ
রখা রানী দানাথ

িসেলট

15/02/1988

10700

মাঃ সােহল রানা

মাঃ ইিলয়াস উ ীন
মাছাঃ রিবনা খা ন

ঠা রগ ও

15/12/1991

10701

েরজা াত

র ইসলাম হালদর
র জাহান বগম

ি গ

10/07/1988

মাদারী র

02/01/1987

10702 অিলউল হাসানাত

মাঃ সােহদ আলী িময়া
সােলহা বগম

10703

মাঃ রিফ ল ইসলাম

মাঃ আনছার আলী
িফয়া বগম

রং র

05/08/1989

10704

মাঃ ইমাম হােসন

মাঃ আ ফয়ান ঢালী
লায়লা র

চদ র

13/08/1991
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ী আ স সা ার
রািহ ন বগম

রাজবাড়ী

02/04/1988

মাঃ জামাল উি ন
েয়ল পারভীন

িসরাজগ

10/03/1991

10707 কাম ন নাহার

মাঃ র নবী
িবিব ফােতমা

রাজশাহী

29/07/1990

10708

হের
শীল
আলয় রানী শীল

চদ র

01/07/1993

10709 এ.আর. আিতক

মাঃ আ ল গ র
মাছাঃ আ মান আরা বগম

নওগ

20/10/1991

10710 শাহিরয়ার মা ফা

মা ফা কামাল
শাহানাজ আ ার

ল ী র

15/08/1993

10711

গৗতম মার ম ল

ঠা র দাস ম ল
তপ না রানী ম ল

সাত ীরা

15/12/1989

10712

মাঃ মা র রিশদ

মাঃ মিফজ উি ন
ত দেলায়ারা বগম

জামাল র

15/12/1988

10713

মাঃ আশরা ল আলম

মাঃ ইউ ছ আলী
মাছাঃ রােবয়া বগম

িড় াম

22/08/1988

10714

মাঃ তহিমদ হােসন

মাঃ খিল র রহমান
মাছাঃ তহিমনা খা ন

িদনাজ র

15/10/1986

10715

ঃ আ র রিহম

ঃ শির ল ইসলাম
মাসাঃ আেলয়া বগম

চ পাইনবাবগ

25/11/1992

(১)

10705 ি
10706

(২)

রজা
মাঃ জান-ই-আলম

ত চ শীল

10716 হাসান মাহা দ শায়াইব

মাঃ ইউ ছ
িন ফা আকতার

চ াম

16/07/1992

10717

হা দ আশরা

মাহা দ আ ল কালাম
খা েন জা াত

চ াম

28/08/1992

10718

মাঃ রিফ ল ইসলাম

ত মাঃ আ ল জিলল মা া
মাছাঃ রােবয়া বগম

রাজবাড়ী

12/10/1986

লালমিনরহাট

02/01/1991

ামান

10719 হিরপদ রায়

মেনার ন রায়
সারতী রানী রায়

10720 শােহদ মাহ দ

মাঃ সিহ র রহমান
মাছাঃ সাম ন নাহার

য়াডা া

21/11/1989

10721 িচ র ন পাল

িবমল চ পাল
গীতা রানী পাল

যেশার

31/12/1990

10722

মাঃ শাহা ি ন

মাঃ শহী াহ
মাছাঃ রােবয়া খা ন

িড় াম

05/07/1991

10723

মাঃ হািস ল ইসলাম

মাঃ শিহ ল ইসলাম ঁ ইয়া
মাছাঃ হাসেন আরা বগম

প গড়

01/06/1989

10724

মাঃ ইম ল হাসান

মাঃ ল আিমন
িমেসস শািমমা আকতার

িদনাজ র

01/11/1989

10725

মাঃ গালাম র ানী

মাঃ রল ইসলাম
মাছাঃ সাম াহার বগম

িদনাজ র

21/10/1988

মাঃ আলী আশরাফ তা কদার
মাছাঃ মেহর-উন- নছা

িসরাজগ

21/10/1991

10726 তানিক আশরাফ
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10727 শািহ র ইসলাম

র মাহা দ সরদার
খায় ন নছা

সাত ীরা

14/02/1990

10728 এ.এম. রােশদ সেরায়ার েয়ল

মাঃ আ স সালাম
মাছাঃ জা রা খা ন

িসরাজগ

01/11/1989

10729

মাঃ আমজাদ হােসন
আ য়ারা

নওগ

01/01/1991

10730 িবরাজ দাশ

িবকাশ দাশ
ভা পািলত

চ াম

10/03/1991

10731

মা:আ ল হােসন ম ল
মাছা: রােবয়া বগম

ব ড়া

31/12/1990

10732 অির চৗ রী

শা চী রী
ইি রা চী রী

চ াম

28/01/1993

10733 ওমর আল মাই ন

মা: আল আিমন
কিরমা বগম

ল ী র

08/11/1987

10734

মাঃ জািমর হােসন

মা: আ ল আওয়াল
আেয়শা খা ন

া নবািড়য়া

01/01/1988

10735

মাঃ সাহা

মা: আ র রহমান ফিকর
সােলহা খা ন

িসরাজগ

01/01/1988

িম া

19/11/1991

মাঃ আেনায়ার হাসেন

মা: আির ল ইসলাম

ীন

10736 মিরয়ম িবনেত আিজজ

মা:আ ল আিজজ ঞ
মাসা: মাহ দা খানম

10737

মন আহাে দ

মা: আ র রিশদ
মাসা: রেহনা খা ন

রাজশাহী

12/01/1990

10738

মা: েয়ল রানা

মা:রহমত আলী
জাহানারা বগম

িসরাজগ

15/04/1988

10739

মা: আ সাইদ

মা: আ ল মিতন
মা: তসিলমা বগম

িদনাজ র

17/12/1990

10740

মা: আহসা ল রাবীর

মাহা দ আলী িস ীিক
তাসিলমা খা ন

যেশার

30/06/1992

10741

মা:মিতউর রহমান খান

মা: ম আলী খান
মেনায়ারা বগম

ঢাকা

20/10/1992

10742 সাদিমনা রা াক

মা: আ র রা াক শাহ
শামীম আরা বগম

নােটার

01/02/1993

10743

সাইন মা: সাফী ম ল

মা: শহী ল ইসলাম ম ল
মাছা: কািহ র বগম

গাইবা া

01/10/1990

10744

মা:তাহমী র রহমান ইয়া

মা: মা ন কিবর ইযা
তাহিমনা খানম

ঢাকা

05/09/1992

10745

মা: আিসফ ইকবাল রািজব

মা: আকবর আলী
মাসা: ্ত ে ছা

নােটার

28/11/1988

10746

মা: মাসেলহ উি ন

মা: নবীর হােসন
কির ন ছা

ভালা

31/12/1988

10747 মািজয়া ইসরাত

মা:মিজ র রহমান সরকার
জাহানারা পারভীন

নােটার

22/08/1991

10748 রাজীব দাশ রকায় হ

হম মার দাশ রকায় হ
স া দাশ রকায় হ

মৗলভীবাজার

23/12/1987
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(২)

10749

মা: সাি র আহেমদ

মা: িসরা ল হক
কাজী ফরেদৗসী আ ার

িম া

31/12/1990

10750

মা: মেহদী হাসান সৗরভ

মা: আ ল মিজদ
মমতাজ বগম

িম া

01/01/1995

10751 ফারহানা হােসন

আই ব আলী
ম য়ারা বগম

নড়াইল

30/11/1993

10752 অপ ন দাস

িদলীপ দাস
া দাস

যেশার

10/10/1989

10753 পাথ তীম িম

শচী নাথ িম
ক না রানী িম

মািনকগ

31/12/1988

10754

মা: আ ল কােদর

মা: আ ল খােলক
িশয়ারা খা ন

িদনাজ র

01/01/1991

10755

মা: সাহল রানা

মা: আশরা ল আলম
মাছা: সিখনা খা ন

িসরাজগ

05/12/1992

10756

মাহা দ মহিসন উি ন

িনয়াজ মা: আইউব আলী
সতারা বগম

িম া

16/11/1988

10757

মা: রািকব িময়া

মা: হাসান িময়া
রােফজা বগম

10758

মা: আলমগীর কিবর

মা: আ ল মিমন
মাছা: রখা খা ন

10759 আ র রা াক

গালাম মা ফা
সােয়রা

10760 িমজা র রহমান

হাজী র আহা দ
মােয়সা বগম

10761

মাঃ তির ল ইসলাম

মাঃ ওসমান আলী
মাছাঃ মেনায়ারা বগম

10762

মাঃ

মাঃ সাদ ল ইসলাম
মাসাঃ িশিরন জাহান

াহ আল সাদরী

ফিরদ র

28/02/1992

য়াডা া

27/12/1987

চ পাইনবাবগ

15/08/1989

ক বাজার

21/02/1989

নওগ

04/11/1989

চ পাইনবাবগ

15/11/1990

মাদারী র

01/02/1987

10763 িশলা ভ

ধীের নাথ ভ
িমলা ভ

10764 শা

িব িত র ন চৗ রী
শাি চৗ রী

চ াম

15/02/1989

মাঃ আেনায়ার হােসন
শাহানারা খা ন

পাবনা

15/10/1990

10766 জাহা ীর আলম

আহা দ আলী
জােহদা খা ন

নােটার

22/09/1990

10767 আিম ল ইসলাম

আতাউর রহমান
আিমনা বগম

রাজশাহী

08/03/1989

10768 কাওসার আহেমদ

জিহর উি ন আহেমদ
তাহিমনা আহেমদ

িপেরাজ র

31/07/1989

10769 িফেরাজ আহেমদ

আ ল ছাবহান
রিজয়া বগম

টা াইল

15/01/1988

10770 মাহ ল হাসান

মাড়ল িজ র রহমান
সােজদা বগম

লনা

26/04/1990

10765

চৗ রী

মাঃ ইমরান হােসন
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01/01/1992

গাপালগ

05/02/1988

(২)

10771 অনল কাি ম ল

চত
মার ম ল
মা রী ম ল

10772 ইমরান হােসন

মাহা ব আলম
নািসমা বগম

10773 উৎপল পা ার

উমা পদ পা ার
ীিত রাণী পা ার

মা রা

20/03/1987

10774

মাঃ সকা ার আলী হাওলাদার
িমনারা বগম

বিরশাল

10/07/1990

10775 রতন সরকার

ফিন ষন সরকার
শফালী রাণী সরকার

টা াইল

31/12/1986

10776 অির ম সাহা

নীল মার সাহা
স া সাহা

ি য়া

19/11/1993

10777

মাঃ ফজ ল কিরম

মাঃ নবীর হােসন
মাছাঃ িশিরনা খা ন

িসরাজগ

11/07/1991

10778

মাঃ রােসল উ াহ খান

ত বারহান উ াহ খান
মাছাঃ আলপনা খা ন

পাবনা

13/10/1986

10779

তৗিহদ আহেমদ

এম, এ, মা ান
তাসিলমা খ ন

টা াইল

02/10/1988

10780

দেবশ চ দাস

ষার কাি দাস
মিন রানী দাস

লনা

09/01/1993

িপেরাজ র

31/12/1993

ঢাকা

01/12/1993

মাঃ জিসম উি ন হাওলাদার

10781 আেয়শা আখতার

মাহাঃ এনা ল হক
িন ফার হক

10782 ফািরয়া- জ- জাহরা

এ.এন.এম. সােল
আেয়শা িছি কা

10783

মাঃ স জ িময়া
মাছাঃ খািদজা পারভীন

িসরাজগ

31/12/1989

10784 সারাবান ত রা ওহাব

মাঃ এ, ওহাব তরফদার
ফারজানা ইসলাম

যেশার

10/02/1991

10785

মাঃ রােসল িশকদার

মাঃ আতাহার িশকদার
মাসাঃ সািফয়া বগম

প য়াখালী

11/08/1989

10786

মাঃ মেহদী হাসান

মাঃ মিহউি ন আহে দ
মাসাঃ মা মা আ ার

প য়াখালী

30/12/1992

10787

মাঃ আিসফ উল আলম

মাঃ শাম ল আলম
িকেশার লতানা

ঢাকা

24/09/1991

মাঃ রিবউল হক
শািমম আরা আহে দ

রাজশাহী

27/10/1993

রাজবাড়ী

17/11/1989

পাবনা

16/11/1993

শা মার দাস
লিতকা দাস

ফিরদ র

13/08/1993

মাঃ সিফ ল আলম
ফিরদা ইয়াছিমন

হিবগ

27/09/1993

মাঃ স জ িময়া

10788 ইফফাত ফারজানা হক
10789 অিমত মার িম

পন মার িম
া রানী িম

10790

মাঃ কাম

মাঃ মক ল হােসন
মাছাঃ আছমা বগম

10791

িণ মা দাস

ামান

10792 সািমরা নওিশন আলম

ঁ ইয়া
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(২)

10793 দীপন ঢালী

দীপক ঢালী
শফালী ঢালী

লনা

01/01/1993

10794

নারায়ন চ ম ল
গৗরী ম ল

লনা

01/01/1991

মািনকগ

15/09/1986

ঢাকা

15/12/1991

দীপ ম ল

10795 এম. সা াদ হােসন

মীর সাহরাব উি ন
শাহীন আ ার

10796 আহা ল ইসলাম

এইচ. এম. তা ল ইসলাম
আয়শা ইসলাম

10797

মাঃ শিহদ উ াহ পােটায়ারী
বগম উে
ল ম

নায়াখালী

30/06/1992

10798 িব ল মার

গাপাল চ
কনকলতা

নােটার

10/09/1988

10799

সরাত জাহান িন

মাঃ ল ইসলাম
সাহানা ইসলাম

ঢাকা

20/10/1993

10800

মাঃ ফািরয়ান বনজািদদ

মাঃ আ রায়হান
মাছাঃ আকিলমা খা ন

পাবনা

21/02/1993

িম া

14/06/1992

মাঃ িসরা ল ইসলাম পােটায়ারী

10801 ফয়সাল আহা দ

মাঃ ফজ ল হক
রিহমা খা ন

10802

মাঃ আরাফাত উল ইসলাম

মাঃ শাহ আলম সরদার
হািফজা বগম

বিরশাল

30/07/1992

10803

ণ া দাশ

র ন মার দাস
ত া দাশ া

চ াম

08/09/1990

10804

মাঃ আব াহ আল মািনক

মাঃ আ ল গাফফার সরদার
মাছাঃ হাজরা বগম

গাইবা া

01/12/1989

10805 সাই ল ইসলাম

মাঃ আব র রিহম
মিজনা বগম

বিরশাল

01/12/1991

10806

মাঃ িলটন িময়া

ম াছ আলী
লতানা রািজয়া

ময়মনিসংহ

13/10/1988

10807

গালাম মা ফা

তাফা ল হােসন জায়ারদার
গালাপী খা ন

ব ড়া

31/03/1988

10808 তিনমা তাসিনম

মাঃ তাই র রহমান
মাসাঃ খািদজা রহমান

নওগ

11/10/1989

10809

নতািসর মা ন

মাঃ আ ল জিলল
ম য়ারা বগম

ঢাকা

05/01/1992

10810

মাঃ মাহ র রহমান

মিহউ ীন আহেমদ
সািহদা পারভীন

ল ী র

30/12/1990

10811

মান বম ন

অন মার বম ন
মনসা রানী রায়

ঠা রগ ও

20/07/1989

10812

মাঃ িরয়া ল ইসলাম

মাঃ আেনায়া ল ইসলাম
জািমলা খা ন

ব ড়া

13/05/1992

10813

মাঃ ফািহম ফয়সাল

এ, ক, এম, তাজাে ল হােসন
বগম ইসেমত আরা র নী

রং র

30/11/1990

িঝনাইদহ

15/06/1989

া

10814 ফা ক আহেমদ

া

মাঃ আ ব আলী
হাসেনয়ারা বগম
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10815

মাঃ সাঈদ হাসান

মাঃ ল আিমন
মাছাঃ শাহী র খা ন

ি য়া

02/08/1990

10816

মাঃ শািহন িময়া

মাঃ আ স সা ার
মাছাঃ রজাহান বগম

রং র

08/05/1987

10817

মাঃ িরপন িময়া

ত মাঃ আউয়াল িসয়া
রজাহান বগম

িম া

05/08/1989

10818

র রাণী সাহা

সেরশ মার সাহা
িদ ী রানী সাহা

িঝনাইদহ

15/01/1991

নওগ

29/12/1988

10819

মাঃ রিফ ল ইসলাম

মাঃ মহাতাব উ ীন
মিজনা খা ন

10820

মাহা দ আিম ল ইষলাম খ ন

মাহ দ আ ল আউয়াল খ ন
মাছা দ আি য়া খা ন

টা াইল

10/08/1987

10821

মাঃ লতান মাহ দ

মাঃ শিহ ল ইসলাম
ননাহার বগম

জয় রহাট

16/11/1990

10822

মাঃ ইমদা ল হক

মাঃ ফজ ল হক
িশউলী হক

লালমিনরহাট

09/10/1992

10823

মাঃ এখলাস উি ন

মাঃ আ ল জ ার
আেমরা বগম

চ পাইনবাবগ

01/01/1993

10824

মাঃ আ ল কালাম

মাঃ আ স ছামাদ
মাছাঃ বাছাতন নছা

টা াইল

01/06/1986

10825 মাহ ব খান

মাঃ সােহব আলী খান
ছােহরা বগম

টা াইল

12/09/1986

10826

মাঃ নাজ ল আলম

মাঃ ইিলয়াছ হাসাইন
নাজমা বগম

গাপালগ

31/07/1990

10827

মাহাঃ সােহল রানা

মাহাঃ নইম উ ীন
মাসাঃ সােজদা বগম

চ পাইনবাবগ

17/07/1991

10828 মাহ ল হাসান

মাঃ িলয়াকত আলী খান
শাহনাজ পারভীন

িঝনাইদহ

08/10/1992

10829

তৗিহ ল ইসলাম

আ ল হােসন িময়া
ন নসা

মাদারী র

15/04/1992

10830

মাঃ মহিসন আলম

মাঃ আ র রা াক
মাছাঃ শাম াহার

িসরাজগ

01/01/1992

10831

মাঃ মািম র রহমান

মাঃ শাহ আলম সরকার
িমনারা বগম

গাইবা া

05/11/1991

10832

মাঃ ফিরদ উ ীন

মাঃ আ ল কােশম
িফেরাজা বগম

টা াইল

10/06/1987

10833

মাঃ আিত র রহমান

মাঃ জামাল উি ন
মাছাঃ মিজনা বগম

িড় াম

01/03/1992

10834

মাঃ িগয়াস উি ন

মাঃ আলতাফ হােসন
জােহদা বগম

ভালা

09/10/1986

10835

েমল আহমদ

খিলল আহমদ
আেনায়ারা বগম

িসেলট

13/06/1987

10836

মাহা দ রিফ ল ইসলাম

মাহা দ আিম ল হক
িরনা আ্ ার

নায়াখালী

15/11/1989
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(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

মািনকগ

01/07/1988

(২)

10837

মাঃ রজাউল কিরম

মাঃ ল ইসলাম
বগম রােকয়া

10838

মাঃ নািহ ল ইসলাম

মাঃ আ স সামাদ
মাছাঃ নাজমা বগম

নােটার

13/10/1989

10839

মাঃ রাই ল ইসলাম

মাঃ আিম ল ইসলাম
মাছাঃ লিতফা বগম

িদনাজ র

22/11/1991

10840

র মাহা দ শাহ আলম

মাঃ ইি স আলী সরকার
মিনরা লতানা

10841

মাঃ শাম

িম া

05/07/1988

ত জিহর উি ন
মাছাঃ হািমজা খা ন

রং র

22/11/1988

10842 িরয়াদ র ন রায়

ধা র ন রায়
অচ না রায়

রং র

15/02/1992

10843

মাঃ আ ল মা ান

মাঃ ৎফর রহমান
মাছাঃ আ া ন নছা

রাজশাহী

24/02/1987

10844

মাঃ আরাফা ল আলম

মাঃ মাহা ল আলম
জা া ল ফরেদৗসী

িম া

07/11/1991

10845

মাঃ মাহ র রহমান স জ

মাঃ আ ল মা ান সখ
মাছাঃ মিরয়ম বগম

িসরাজগ

17/12/1989

10846

মাঃ মিশউর রহমান

মাঃ িমজা র রহমান
মাসাঃ পা ল বগম

চ পাইনবাবগ

15/06/1988

10847

মাঃ আ তােহর

মাঃ মাজাফফর হােসন
উে
ল ম বগম

ামান

িড় াম

01/01/1990

10848 িরফাত মাহ দ মন

আ ল খােলক
ময়জান নছা

টা াইল

15/10/1992

10849

মাঃ রিক ল হাসান

আহামদ ছফা
পারভীন আ ার

চ াম

30/04/1993

10850

মাঃ নফাউর রহমান

মাঃ আ ল মিজদ সরদার
মাছাঃ ফিজলা ন নছা

ব ড়া

30/12/1991

10851

মাঃ শাদ মািনক

মাঃ ফজ ল হক
মােমনা লতানা

িসরাজগ

30/10/1993

10852

মাঃ আ স স র

দওয়ান আ ল জ ার
মাছাঃ রিহমা খা ন

নওগ

28/01/1994

10853

মাঃ ইয়ািছন আলী তা কদার

মাঃ আনছার আলী তা কদার
মাসাঃ শফালী বগম

িসরাজগ

31/12/1990

10854

মাঃ মাবারক হােসন

মাঃ ল ইসলাম
মাছাঃ
াহার

িকেশারগ

12/10/1989

10855

মাঃ সাখাওয়াত হােসন ইয়া

মাঃ শা আলম ইয়া
গালশান বগম

নায়াখালী

28/01/1989

10856

মাঃ আকতার হােসন

মাঃ তা ল ইসলাম
মাছাঃ অিজফা বগম

পাবনা

20/05/1988

10857

মাঃ আিরফ হােসন

মাঃ আ ল বাশার
রাসনা বগম

ফনী

01/01/1992

মাহা দ আরা ল
িবিব আেমনা

ল ী র

03/11/1987

10858 আ ল মন র আহেমদ
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(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

10859 িরপন মার সাহা

মিন নাথ সাহা
বীনা রানী সাহা

রং র

05/12/1988

10860

এস. এম. কামাল উ ীন
পয়া ন নছা

চ াম

12/10/1990

10861 িনপা চ ব

গাপাল চ ব
িশ া চ ব

চ াম

25/04/1993

10862 দ দ-এ-িশফা

খ কার আতাউর রহমান
হােসেন আরা বগম

ি য়া

01/12/1993

10863 আিসফ খান রিব

ই ািহম আলী খান
িসি কা খা ন

িসেলট

14/12/1989

10864

মাহা দ ইিলয়াছ
লতানা রািজয়া

চ াম

01/01/1990

10865 আ ল গাফফার খান

আ ল হােফজ খান
সয়দা সালমা

ময়মনিসংহ

25/12/1989

10866 অন ব চাকমা

ান র ন চাকমা
বাপলী চাকমা

রা ামা

01/07/1991

10867 আজহা ল ইসলাম

আঃ মাতািলব
লমালা খা ন

নরিসংদী

08/12/1987

10868

মাঃ সােহল রানা

মাঃ জেহর আলী
মাছাঃ জাহানারা বগেম

নােটার

25/11/1989

10869

মাহা দ আির ল ইসলাম

মাঃ জিহ ল ইসলাম
রখা ইসলাম

িম া

12/07/1990

10870

মাঃ এ.এন.এম. শিফ ল কিরম

আ মা দ িময়া
মেহ ন িনসা

পাবনা

01/05/1986

10871 এম. শিফ ল ইসলাম

মাঃ মক ল হােসন
মাছাঃ েলহা খা ন

পাবনা

16/01/1992

10872

মাঃ মাশারফ হােসন ( েবল)

মাঃ শরীফ ঢালী
মিজনা বগম

ি গ

15/07/1986

10873

মাঃ সরফরাজ হাসাইন

মাঃ িরয়াজ উ ীন
রাইয়া পারভীন

নওগ

01/01/1992

মাঃ তাের ল রহমান

মাহা দ ইকবাল হােসন

10874 আিজ ল হািকম

হা দ আলী
ছােলহা খা ন

জামাল র

20/04/1993

10875 নওিরনা রিহম

আ র রিহম
রহানা বগম

চদ র

24/10/1993

10876

মাঃ জিহর উি ন আহা দ

মাঃ িসরা ল ইসলাম
সািহদা বগম

গাজী র

12/09/1989

10877

মাঃ মন আহেমদ

মাঃ সাম ল হক
শাি বগম

িম া

28/11/1989

ঠা রগ ও

26/02/1988

মাঃ লাল বপারী
গালাপী বগম

চদ র

08/10/1992

মাঃ আিন র রহমান
হািসনা আ ার

ময়মনিসংহ

01/04/1992

10878 জয়
10879 আ ল
10880

মার ভ
ছ

মাঃ আির র রহমান অ র

রতন মার ভ
বাস ী রানী
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িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

10881

মাঃ তাফােয়ল ইসলাম

মাঃ তা ল ইসলাম
িমেসস সাম ন নাহার (মিন)

ঢাকা

02/02/1988

10882

মাঃ আিত র রহমান

মাঃ খিল র রহমান
মাসাঃ মেহ ন নছা

িম া

29/08/1989

10883

মাহা দ শিহদ িময়া

মাহা দ ল ইসলাম
শািহ র বগম

িম া

10/01/1988

10884

মাঃ আঃ রা াক

মাঃ আঃ কািদর
মাসাঃ েলখা বগম

10885

মাঃ আ

মাঃ ফজ ল হক
িফয়া খা ন

া নবািড়য়া

02/10/1990

10886

র মাহা দ

মাঃ জয়নাল আেবদীন
মাছাঃ
াহার

জামাল র

25/05/1987

10887 ইসিতয়াক আহেমদ

মাঃ গালাম সারওয়ার
রােবয়া সারওয়ার

জয় রহাট

10/08/1992

10888 বােয়জীদ মাঃ নামান

মাহা াদ তাহা
িশরীন লতানা

ঢাকা

09/05/1993

10889

মাঃ হাসান আলী

মাঃ জয় ল আ ীন
শািমরা বগম

িসরাজগ

20/11/1987

10890

মাঃ এনাম কবীর সরকার

মাঃ আ ল মােলক সরকার
ত িনরা বগম

িড় াম

27/01/1990

10891 এস.এম.আিলম উজ জামান

এস.এম. এলাহী বখশ
এিলজা খা ন

ঢাকা

19/03/1990

10892

মাঃ আজাহার আলী
মাসাঃ উে
ল ম

রাজশাহী

26/12/1986

10893 অিদিত দ

অিচ া মার দ
িমতালী দ

রাজশাহী

23/03/1993

10894 পাথ সারথী শম া

নারায়ন চ শম া
শফালী শম া

রাজবাড়ী

02/09/1987

10895

হাঃ শিফ ল ইসলাম

হাঃ শিফউ াহ
শাহানাজ বগম

জামাল র

02/10/1988

10896

মাঃ মিতউর রহমান

মাঃ কমর উি ন
ময়না খা ন

িড় াম

16/01/1989

10897

মাঃ সাই র রহমান

মাঃ ফজ র রহমান
হােলমা খা ন

মৗলভীবাজার

23/02/1988

10898

মাঃ শাহী র রহমান

মাঃ আ ল মা ান
বগম রােকয়া

ঢাকা

07/11/1989

10899

মাঃ

মাঃ আ ল ওহাব
মেনায়ারা বগম

ঢাকা

13/04/1990

10900 তাহিমনা ফরেদৗস

শখ মাঃ তিরক উ া
মাহ দা খানম

চদ র

08/12/1992

10901 ইশরাত শারিমন

এস. িফেরাজ আহেমদ
মাহ দা িফেরাজ

গাপালগ

01/03/1990

10902 ইসরাত জাহান দালন

মর ম মাঃ দেলায়ার হােসন
মাসাঃ মেহ ন নছা

ঢাকা

01/12/1992

াহ আল মা ন

মাঃ হা ন অর রিশদ

ব উি ন
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চ পাইনবাবগ

27/12/1991

ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

10903

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

রাজশাহী

05/08/1992

(২)

.এম. রাজী ল আলীম রা

.এম. িসরা ল ইসলাম
.এম. রওশনারা ইসলাম

10904 মা ম আহমদ িসি কী

হােসন িময়া
আিফয়া বগম

িসেলট

05/07/1988

10905

দী িব াস

মার িব াস
অ লী িব াস

লনা

14/12/1991

10906

মাঃ শাহী র ইসলাম

মাঃ আিন র রহমান
িফয়া খা ন

ি য়া

30/11/1991

10907

ক, এম, সালাহ উি ন

মাঃ জামাল উি ন খান
তাসিলমা বগম

চদ র

15/12/1992

10908 আ া ল ইসলাম

মমতাজ উি ন
শফালী আ ার

নায়াখালী

05/12/1991

10909

মাঃ আির ল ইসলাম

মাঃ আলী র ইসলাম
আিমনা খা ন

ঠা রগ ও

11/01/1993

10910

মাঃ আ

মাঃ নওেশর আলী সরদার
আেলয়া বগম

যেশার

25/07/1993

10911

মাঃ মিহউি ন সরকার

িম া

30/09/1991

ব ড়া

01/01/1993

াহ আল মা ন

ত মাঃ লতান আহেমদ সরকার
রািশদা বগম

10912 তাশরীফ আহে দ

মাঃ আই ব আলী
রেবকা পারভীন

10913 আ স সামাদ

সাবহান পাল
আিমনা খা ন

রাজবাড়ী

05/12/1991

10914 শওকত ইবেন সাহীদ

মাঃ সাহীদ হােসন
সাহীদা বগম

চ াম

01/01/1993

10915

মাঃ নাজ ল ইসলাম ম ল
মাছাঃ আফেরাজা ল ল

ব ড়া

22/09/1993

10916 এ.এম. শিফক

মাঃ শিফকল আলম
ন নাহার বগম

ঢাকা

11/08/1992

10917

মাঃ আ ল মা ান
মাছাঃ জয়নাব বগম

চ াম

05/12/1993

মাঃ আফজা ল ইসলাম

মাঃ জািমল হােসন রানা

10918 িপয়াস মার সাহা

িদলীপ মার সাহা
রীতা রানী সাহা

ফিরদ র

01/12/1988

10919

সায়াইব ইবেন হাসান

ক.এম.হাসান
সায়মা হাসান

ফিরদ র

02/12/1993

10920

মাঃ িম ল হােসন

মাঃ সাম ল ধা
মাঃ মিজনা িবিব

রাজশাহী

19/05/1993

10921

মাঃ ইয়ািছন মা ািফজ

মাঃ মা ািফ র রহমান
জাহানারা আ ার

নায়াখালী

12/01/1989

10922

মাঃ রায়হান পারেভজ

মাঃ ইউ স আলী
মাছাঃ রহানা পারভীন

প গড়

01/01/1989

মাদারী র

15/12/1990

লনা

30/12/1990

10923 িচ য় দ

িচ র ন দ
মমতা দ

10924 এম.এম. তািরক মােশ দ

এম.এম. ফজ র রশীদ
ন নাহার
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ম
( ৬)

যা
(জ তািরখ ল
আেছ)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

10925

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

ব ড়া

27/12/1990

সাত ীরা

04/11/1988

(২)

মাঃ রিবউল ইসলাম

মাঃ আ ল মিতন সরকার
মাছাঃ রিজয়া বগম

10926 পলাশ চ পাল

নারায়ন চ পাল
সবা রানী পাল

10927

মাঃ আকরাম হােসন

মাঃ আনছার আলী
মাছাঃ আমিবয়া খা ন

ি য়া

23/10/1990

10928

মাঃ আ র রহমান

মর ম ই াজ আলী
মাছাঃ রিহমা খা ন

ি য়া

04/12/1986

10929

মাহা াদ তানভীর হায়াত খান

মাহা াদ িলয়াকত হায়াত খান
নাজ ন নাহার বগম

নরিসংদী

17/08/1990

10930

মাঃ

মাঃ তাই ◌ুি ন
মাসাঃ রজাহান বগম

চ পাইনবাবগ

01/01/1987

ল ী র

01/06/1991

ামান

10931 ফাহাদ িবন মাহ দ

িসরাজ উ ীন মাহ দ
ফারহানা ইয়াছিমন

10932

মাঃ নাজ ল কিবর

মাঃ মা ন কিবর
নািগ স আ ার

িম া

13/11/1993

10933

মাহাইিম ল হক চৗ রী

নাজ ল হক চৗ রী
মেনায়ারা বগম

নারায়নগ

03/10/1992

10934 শাহ মাঃ ইমরান কিবর

মা ন কিবর
নািগ স বগম

বােগরহাট

22/10/1991

10935

মাঃ শামীম আল রাজীব

মাঃ শিফ ল ইসলাম
শাহানাজ বগম

নােটার

16/08/1992

10936

মাঃ িফেরাজ আহেমদ

মাঃ নজ ল ইসলাম
িফেরাজা খা ন

সাত ীরা

08/03/1991

10937

মাঃ রােবল িময়া

হাজী মাঃ এলািহ িময়া
রােকয়া বগম

িম া

10/11/1985

10938

মাঃ মা ফা আমীর ইয়া

মাঃ িসরা ল ইসলাম ইয়া
উে হািন আ ার

িম া

27/11/1990

10939 িরপন কাি িব াস

খর ন িব াস
ঝন া রানী িব াস

চদ র

03/05/1986

10940

গালাম িকবিরয়া তমাল

মাঃ িমনহাজ উি ন
তাহিমনা আ ার

টা াইল

27/01/1992

10941

মাঃ নাজ ল হক

মাঃ জািকর হােসন
মাছাঃ নাজমা বগম

িদনাজ র

25/01/1994

10942

ভাত মার হালদার

বা েদব হালদার
ত গালাপী রানী

ব ড়া

25/10/1991

10943

মাঃ সােদ ল ইসলাম

মাঃ সাই ল ইসলাম
ফরেদৗসী লতানা

ময়মনিসংহ

01/01/1994

10944

মাঃ জািমল উি ন

মাঃ ছাম ল হক
হনা খা ন

ব ড়া

09/04/1987

10945

মাঃ কামাল হােসন

মাঃ মারেশদ আলম
জােবদা বগম

টা াইল

30/06/1986

10946

বারহান উি ন

শাম ি ন আহেমদ
শাহীন আহেমদ

ফনী

15/12/1991
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ম
( ৬)

িবভাগীয় াথ

িবভাগীয় াথ

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

10947 নাজ ল ইসলাম

মাঃ শিহ ল ইসলাম
নাজমা বগম

শিরয়ত র

25/12/1992

10948

মাঃ জাহা ীর আলম
রীনা আলম

ঢাকা

05/09/1994

10949 তানভীর হাসান রান

ৎফর রহমান
রেহনা বগম

চদ র

06/07/1993

10950 খ কার মেহদী হাসান

খ কার গালাম মা ফা
পারভীন আ ার

িম া

30/11/1990

10951 শওকত ইকবাল মেহরাজ

এনা ল হক চৗ রী
রৗশন আরা বগম

নায়াখালী

01/01/1992

10952

মাঃ িফেরাজ
লতানা রািজয়া

প গড়

10/10/1992

রা ামা

20/10/1990

ঢাকা

27/01/1988

মাঃ রািক ল আলম

মাঃ আ বকর িসি ক

10953 িশিশর ব য়া

সজল ব য়া
িবউ ব য়া

10954 আ মাহা দ েবরী জ ািত

আব ল ওয়াহাব
জ ন নাহার

10955 িম ন চ ম ল

জীেত নাথ ম ল
নি তা ম ল

বিরশাল

11/10/1991

10956 আ

মাঃ আ ল হােসম খান
হাসেন আরা বগম

ফিরদ র

15/09/1993

গািব চ পাল
চায়না পাল

সাত ীরা

08/07/1992

িব ষন িব াস
রখা রানী িব াস

টা াইল

16/01/1991

আ ল আেলম িময়া
তাসিলমা বগম

ফিরদ র

14/10/1988

িসরাজগ

03/05/1991

পাবনা

17/08/1989

10957

গা ল চ পাল

10958 বা
10959

াহ আল হাদী

মার িব াস

মাঃ মা ািফ র রহমান

10960 তাবাস ম আ
10961

াহ

মাঃ আল আিমন হােসন

ি◌এম. আিব আ
শাহানাজ পারভীন

াহ

মাঃ লমত আলী
মাছাঃ শািহতন নছা

10962 ফজ র রহমান

আিত র রহমান
রাশনারা বগম

নরিসংদী

01/10/1992

10963 আিসফ আহেমদ

মাঃ আ র রিহম
ফিরদা ইয়াসিমন

নায়াখালী

22/11/1989

10964 শাহিরয়া জাহান

সিফ উি ন খান
মাসাঃ শফািল বগম

প য়াখালী

08/12/1992

10965

মাঃ ফজেল রা ী

মাঃ আ র রহমান
ফিরদা ইয়াসিমন

নওগ

16/03/1990

10966

মাঃ আহসা ল হক তা কদার

মাঃ আিম ল হক তা কদার
সালমা আ ার

টা াইল

11/06/1993

10967

মাঃ আিবর হােসন খান

তঃ মাঃ মাফা ল হােসন খান
তাজনাহার বগম

চদ র

01/01/1993

মাদারী র

11/12/1993

10968 িরপন চ মােলা

ি েরাদ চ মােলা
উ রা রানী মােলা
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ম
( ৬)

যা
(িশ াগত
যা তা ল

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

চ াম

12/09/1993

িদনাজ র

01/10/1989

(২)

10969 ফাহিমদা রহমান

তিম র রহমান
আেয়শা আ ার

10970

ত আিজ র রহমান
মাছাঃ সাইদা বগম

মাঃ আশরা ল আলম

10971 তানভীর আহেমদ

মাঃ আ আশরাফ িমিজ
নািছমা আ ার

চদ র

07/08/1992

10972

মাঃ আ ছাইদ

মাঃ আ ল হা ান
ল ম বগম

বিরশাল

15/09/1992

10973

মাঃ তানভীর হােসন

মাঃ আ বকর
তাসিলমা বগম

ফিরদ র

07/12/1990

10974

মাঃ মাহ

তআ ল ছ
উে
ল ম

ল ী র

07/10/1988

10975 পরাগ ব য়া

অ য় মার ব য়া
মা ব য়া

চ াম

28/11/1989

10976 ফাহাদ আহেমদ

সােয়দ আহেমদ
মিরয়ম বগম

ল ী র

01/01/1993

10977

র আহা দ ইয়া
আেয়শা আ ার

িম া

10/10/1987

10978 আিবদ হাসান মনন

নািসর উি ন আহেমদ
জািকয়া বগম

ভালা

15/09/1993

10979

মাঃ আ ল বাশার
িশিরন বগম

া নবািড়য়া

29/05/1993

েজ চ নাথ
ি য়া দব নাথ

িসেলট

22/01/1992

মাঃ মিহউি ন িসকদার
মাসাঃ মাহ দা খা ন

বিরশাল

17/12/1990

10982 তােরক হাসান

মাঃ আ ল হাদী
তাহিমনা আ ার

ন েকানা

12/02/1992

10983

মাঃ সাই ল ইসলাম

মাঃ আেলপ আলী
মাসাঃ শাহানারা বগম

রাজশাহী

11/12/1988

10984

মাঃ হাসা ল ইসলাম

মাঃ ল ইসলাম
হািলমা বগম

পাবনা

05/11/1990

10985 এস.এম. মাহ ল হাসান

মাঃ মাজাহা ল ইসলাম
হাসেন আরা বগম

পাবনা

19/12/1988

10986

মাঃ মিম ল হক

মাঃ আ স সা ার
মাছাঃ মিজনা বগম

পাবনা

15/09/1989

10987

মাঃ সিহ ল হাসান

আিল আ াস মা া
িফয়া বগম

নড়াইল

10/10/1986

10988

রামানা সরকার লাপা

এস.এম. আ ল মিতন
মােমনা বগম

িসরাজগ

06/12/1992

মাঃ নজ ল ইসলাম
িন ফা বগম

বিরশাল

17/09/1994

ফনী

01/01/1991

10980
10981

র রহমান

ফরেদৗস আহা দ

মাঃ মঈ ল বাশার বা
দব নাথ
মাঃ সাই ি ন মািনক

10989 ফািহমা তাবাস ম
10990

. তাকদী ল আলম

ত সিফ উ াহ
রজাহান বগম
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জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

10991 মিশউর রহমান

মাঃ মাবাে র আলী
ফরেদৗসী খান

ঝালকাঠী

01/04/1989

10992

মাঃ আ ল কােদর িজলানী

মাঃ লাকমান হােসন
শাহানাজ আ ার

ল ী র

02/07/1992

10993

মাঃ িসফাত আল িসয়াম

মাঃ সেক ার আলী হাওলাদার
মাসাঃ সিলনা আ ার

বিরশাল

09/11/1991

10994 ফারজানা মহযাবীন িল

মাঃ রজাউল কিরম
শামীমা নািগ স

সাত ীরা

30/12/1993

10995

র-ই-তানিজনা িজ

ত ল দা
মােলকা জা াত

ফনী

13/10/1991

10996

মাঃ বলাল হােসন

মাঃ বা ল হােসন
মাছাঃ িবলিকছ আরা বগম

িদনাজ র

28/12/1989

10997

মাঃ আ ল বাশার

মাঃ সিলম সরকার
আলহামরা ইয়াসিমন

ময়মনিসংহ

14/09/1993

10998

রজাউি ন িশ ল

মাঃ ই াহীম রজা
শবনম ারী

যেশার

10/05/1988

10999

মাঃ আ নােসর

মাঃ সাই র রহমান
মাসাঃ লতানা বগম

নওগ

01/01/1990

11000

ফরেদৗস আ ার শারিমন

মাঃ আ ল হাই
িবলিকস আ ার

ফনী

02/12/1991

11001

সরাত শবনম

মাঃ করামত আলী
সাহানা আ ার

ঢাকা

11/11/1993

11002

মাঃ েবল হােসন

মাঃ িবলােয়ত হােসন
মাসাঃ রহানা বগম

চদ র

16/03/1989

11003 আিরফ হােসন

মাঃ জায়াদ আলী
আছমা বগম

টা াইল

04/01/1988

11004

মাঃ খািলদ হােসন

মাঃ মাশােরফ হােসন
জাহানারা খা ন

লনা

18/07/1991

11005

শখ আইমান শওকী

মাঃ আ নঈম শখ
রহানা লতানা িবপাশা

গাজী র

16/05/1992

11006

মাঃ আিস ল হািবব

মাঃ আহসা ল হািবব
মাসাঃ ফারাদীবা

রাজশাহী

01/01/1994

11007 সিফ ল ইসলাম বা ল

আ স সালাম
িমনা আ ার

ন েকানা

01/02/1988

11008

মাঃ তৗিহ ল ইসলাম

মাঃ মাফা ল হােসন তা কদার
হািববা হােসন

জয় রহাট

30/11/1992

11009

মাঃ রািশ র রহমান

মাঃ মিতউর রহমান
রািশদা বগম

রাজশাহী

10/04/1990

11010

িম আ ার

মিনর উি ন
আেয়শা

রাজবাড়ী

05/02/1991

11011

মাঃ মা ািফ র রহমান

মাঃ মিজ র রহমান
মাছাঃ িফয়া বগম

িসরাজগ

01/12/1990

11012

মাহা দ সােরায়ার হােনর

মাহা দ আ ল হােসন
সািবনা ইয়াসমীন

জামাল র

01/12/1988
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11013 মিনশংকর কী নীয়া

ভবিস কী নীয়া
ঝন া কী নীয়া

গাপালগ

25/10/1991

11014

ল ল হােসন

আ ল বােছদ
বগম

টা াইল

01/01/1988

11015

মাঃ সানিজত রানা

মাঃ সাম ি ন ম ল
মাছাঃ ফিজলা বগম

িদনাজ র

20/01/1990

11016

মাঃ ইসিতয়াক রহমান

মাঃ মন র রহমান
িন ফা লতানা

ব ড়া

25/11/1993

11017

সয়দা সায়মা বগম

এস.এম. ছালামত উ াহ
সয়দা সায়মা বগম

চ াম

17/04/1987

11018

হা দ শািকব সরকার

হা দ লতান উ ীন
শাহীন আরা

পাবনা

06/06/1991

11019

দীপ পাল

ধীর চ পাল
িতমা রানী পাল

মৗলভীবাজার

31/12/1987

11020

মাঃ শাহ আলম সাহাগ

মাঃ নওেশর আলী
িশিরনা বগম

ফিরদ র

01/01/1993

11021 শামীম আহেমদ খান

মাঃ ফরহাদ হােসন খান
সয়দা শামীমা লতানা

মাদারী র

07/09/1992

11022 নজ স সাবিরন

মাঃ বজ র রহমান
ফােতমা বগম

চ পাইনবাবগ

09/09/1988

11023

মাঃ আকবার আলী
মাছাঃ মাহেছনা বগম

লালমিনরহাট

08/10/1987

মাছাঃ আকিলমা বগম

11024 িপয়াস চ বত

বীর মার চ বত
শাভনা চ বত

গাজী র

13/08/1992

11025 ফয়সাল আহেমদ

মাঃ আ স সালাম
িফেরাজা বগম

জামাল র

01/08/1989

11026

মাঃ সাদাব হােসন

মাঃ হমােয়ত হােসন
িশউলী বগম

ফিরদ র

14/03/1992

11027

মাঃ শিফউ াহ

মাঃ সাম ল হক
মাছাঃ সিহদা বগম

নােটার

15/06/1989

11028

মাঃ আহসান হাবীব

মাঃ আ ল খােলক
িমেসস জ রা বগম

িঝনাইদহ

19/09/1991

11029

মাঃ সিলম হােসন

মাঃ ইসমাইল বগম
সাহারা বগম

রাজশাহী

11/11/1988

11030

মাঃ ফিরদ উি ন

মাহা দ আলী
মাছাঃ রিহমা খা ন

রাজবাড়ী

10/10/1988

11031

র-ই-জা াত

নািসর উি ন
রজাহান বগম

য়াডা া

26/11/1991

11032

মাঃ িম ল ইসলাম

মাঃ ল হােসন দওয়ান
মাছাঃ ক না বগম

নওগ

07/01/1991

11033 ফািহয়া তাবাস ম ির ী

মাঃ আমীর খস
আেয়শা খা ন

ঢাকা

09/11/1987

11034

মাহা াদ আ র রা াক
আেয়শা খা ন

ময়মনিসংহ

10/02/1990

মাহা দ জাবােয়র হােসন
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(১)

11035

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

িঝনাইদহ

03/06/1987

ঢাকা

01/01/1989

ি য়া

05/03/1992

(২)

মাঃ মেহদী হাসান

মাঃ ৎফর রহমান িব াস
মাছাঃ রিহমা খা ন

11036 আ হাসনাত েবরী

হা ন-আর-রিশদ ইয়া
আ ার জাহান

11037

মাঃ আ ল খােলক খান
মাছাঃ হািমদা বগম

মাঃ মা ফ হাসান সাি র

11038 শাহানা মানা

মাহা দ শাহজাহান
সাম ন নাহার

ঢাকা

06/06/1991

11039 বা া মার পাল

চ ন মার পাল
র তী রানী পাল

যেশার

15/07/1990

11040

মাঃ তােরক-এ-সালমান

মাঃ মকেছদ আলী খান
সালমা খা ন

য়াডা া

16/06/1987

11041

মাঃ আহসান হািবব

মাঃ স র রহমান
মাছাঃ হাছনা বা বগম

িড় াম

01/11/1990

11042

সৗিভক রায় অ পম

মেনার ন রায়
অমলা রায় িমতা

লনা

01/12/1993

11043 িজ.এম. ফরহাদ ফয়সাল রিন

মাঃ আতাইর রহমান গাজী
রিহমা খা ন

যেশার

28/11/1990

11044

মাঃ আফজাল হােসন শাহ
মাছাঃ সােহরা খা ন

িদনাজ র

10/12/1991

11045 এ.এস.এম. সাই ল ইসলাম

মাঃ আ ল মােলক িময়া
মাসা ৎ আয়শা বগম

বিরশাল

25/02/1991

11046 জা া ন ফরেদৗস ঁ ই

িজ র রহমান
তােহরা রহমান

প গড়

22/01/1991

11047 মাহ বা আকতার

সােদক আলী
মেরায়ারা বগম

রাজশাহী

25/01/1993

11048

মাঃ আিবর লতান খান

মাঃ লতান উ ীন খান
ৎফা লতানা

ঢাকা

10/09/1990

11049

মাঃ সাখাওয়াত হােসন

মাঃ ফজ ল হক
মাছাঃ রােবয়া বগম

নওগ

03/09/1990

11050

মাঃ রাক

মাঃ ইয়াদৎ আলী
রা মা আলী বগম

িদনাজ র

30/06/1990

11051

মাঃ নািহদ ইবেন রহমান রােসল

হাজী মাঃ িসি র রহামন
আফেরাজা আ ার লাকী

ঢাকা

28/12/1994

11052 মাহ ল হাসান

মাঃ মাজা ফর হােসন
ঝন া বা

নওগ

10/03/1993

11053

মাঃ মাহা ব আলম

মাঃ মাজাে ল হক
ছােলহা বগম

নােটার

29/04/1993

11054

মাঃ বিন আিমন

মাঃ আ বকর
উে ছালমা

বিরশাল

10/10/1991

11055 তািহয়া রাি

ওমর রাি
রিজনা হােসন

পাবনা

04/09/1988

11056

মাঃ মাশাররাফ হােসন
মাছাঃ মাহ দা খা ন

নােটার

30/08/1994

মাঃ মিশউর রহমান িম শাহ

ামান রাকন

মাঃ কাি ম হােসন
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(৪)

(৫)

(২)

11057

মানা পারভীন

মাঃ গালাম মাহ ব
মাছাঃ শাহারা বা

ি য়া

20/05/1986

11058

মাঃ রাজীব হােসন

মাঃ আ স সামাদ
ত রওশন ভা

িসরাজগ

11/06/1987

11059

র সািবনা িসকদার

সিলম জাহা ীর িসকদার
রজাহান বগম

চ াম

31/10/1988

11060

মািম ল ইসলাম

মাঃ মাইন উি ন
পারভীন আকতার

ঢাকা

17/12/1993

11061

মাঃ নািছর উ ীন

ত এ.িব.এম. জয়নাল আেবদীন
রােকয়া বগম

িম া

31/12/1992

11062 ত ী নওয়াজ

এ এন এম শাবীব
নািসরা শাবীব

ি য়া

10/11/1988

11063

পদ দ
স া রানী দ

ব ড়া

17/11/1992

ভদ

11064 মিফ ল ইসলাম

ইসমাইল দওয়ান
শফালী বগম

নারায়নগ

31/12/1991

11065 এ, ক,এম, তাির ল ইসলাম

ত এ,এস,এম, নজ ল ইসলাম
মাছাঃ হাসেনয়ারা বগম

গাপালগ

01/06/1989

11066

মাঃ নজ ল ইসলাম
মাছাঃ জসিমন আরা খা ন

য়াডা া

18/06/1992

পাবনা

10/11/1993

েয়ল আহেমদ

11067

মাঃ িশি র হােসন

আবরাম পারেভজ
শািম ন নাহার

11068

মাঃ ফয়সাল ফরেদৗস

মাঃ আেনায়ার হােসন
নাজ ন নাহার

িসরাজগ

21/12/1988

11069

মাঃ মা ফা আিরফ

মাঃ ইউ ফ আলী মা া
মমতাজ বগম

পাবনা

28/12/1990

11070

মাঃ আল মা ন অর রিশদ ইয়া

মাঃ আলী আশরাফ ইয়া
মাসাঃ খােদজা বগম চৗ রী

িম া

15/11/1983

11071

মাঃ ওয়ািস ল হক

মাঃ ওয়ািহ ল হক
মাসাঃ আলম আরা িবলিকস

লনা

25/11/1988

11072 অেশাক মার

মেনার ন কিবরাজ
অপ না রা ী

নওগ

08/07/1988

11073

মাঃ বা ল হােসন
আকতার বা

জয় রহাট

05/11/1988

11074 আহেমদ আই ল হাসািন আই ল

মাঃ আ ল রা াক ম ল
আেনায়ারা বগম

ময়মনিসংহ

10/04/1987

11075

দেলায়ার হাসাইন

আলীমি ন
িফেরাজা বগম

রাজবাড়ী

25/11/1991

11076

মাঃ খায় ল আলম

আ ল খােয়র
জােয়দা বগম

বিরশাল

16/05/1990

11077

মাঃ আিসফ ইদরীস

মাঃ ইদরীস আলী
জািহদা ইদরীস

যেশার

02/01/1992

11078

সৗিমক মি ক

জ ািতম য় মি ক
ক না মি ক

লনা

26/12/1990

মাঃ পারেভজ হােসন
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11079

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

ঢাকা

19/10/1986

(২)

মাঃ খােল

ামান মা া

মাঃ শাম ামান মা া
ৎফা বগম

11080 শারিমন আরা ণ া

এস.এম. শওকত আলী
শওকত আরা

গাজী র

10/10/1990

11081 এস.এম. মেহদী হাসান

মাঃ হায়দার আলী িশকদার
িদলারা হায়দার

যেশার

22/11/1990

11082

হা দ মাহ র রহমান ঁ ইয়া
খািদজা বগম

ল ী র

01/02/1990

11083 খাই ন নাহার

মাঃ এমদা ল হক
রওশন আরা বগম

যেশার

23/11/1982

11084

মাঃ মিন ল ইসলাম রিন

মাঃ কােবদ
িমেসস রািশদা বগম

ি গ

09/06/1991

11085

মাঃ আল আিমন িসকদার

মাঃ মিজদ িসকদার
রােবয়া বগম

প য়াখালী

15/12/1990

11086

মাঃ রািকব

ত মাঃ শিহ ল ইসলাম
আি য়া বগম

ঝালকাঠী

30/12/1993

11087

মাঃ নািস ল হাসান সরকার

মাঃ মিশউর রহমান সরকার
নাসিরন আ ার বা

গাইবা া

20/12/1989

11088

মাঃ বােয়জীদ

মাঃ শাহা ি ন ঁ ঞা
মাসা ৎ জােবদা আ ার

ঢাকা

01/01/1990

11089

সােয়েলম আফনান ইয়া

মাঃ আ তােহর ইয়া
আসমা রহমান

িম া

30/07/1992

ব ড়া

02/08/1993

মািনকগ

26/10/1987

হা দ আিশ র রহমান ঁ ইয়া

11090 আন

মার মহ

মাহন চ মহ
ামলী রানী মহ

11091

মাঃ শাহী র রহমান

মাঃ মাজাহার আলী
জািমলা খা ন

11092

সাইর হােসন

ইকবাল হােসন
নারিগস বগম

ঢাকা

12/08/1992

11093

মাঃ তানভীর সাইন শরীফ

মাঃ মাশাররফ হােসন
মাসাঃ তাহিমনা বগম

পাবনা

02/10/1993

বােগরহাট

27/07/1991

যেশার

01/01/1988

11094 পািপয়া িব াস

তারাপদ িব াস
িম রানী িব াস

11095 এস.এম. হািব াহ রিহম

এস.এম. দেলায়ার রিহম
ফিরদা আ ার

11096 এ.এস.এম. তানভীর

মাঃ একরা ল হক
রিহমা হক

িম া

12/01/1991

11097

মাঃ নজ ল ইসলাম

মাঃ আঃ ওয়ােহদ
মাঃ জাফিরন নছা

রং র

02/03/1990

11098

জয় চ পাল

রনিজৎ চ পাল
অ না রানী পাল

িকেশারগ

30/06/1991

11099

মাঃ আ ল কালাম আজাদ

মাঃ আ ল কােশম
মাছাঃ ছােলহা বগম

িড় াম

12/05/1991

11100

মাঃ িরশাদ জামান

মাঃ কাবা ামান
মাছাঃ িরতা ইয়াছিমন

গাইবা া

10/09/1993
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(৪)

(৫)

(২)

11101 সাফা বখ ওয়ার খান

আশ াদ উি ন খান
সামীমা আ ার হােসন

ঢাকা

10/05/1990

11102

মাঃ হািফজার রহমান
মাছাঃ জিরনা বগম

িদনাজ র

27/10/1992

মাঃ জয়নাল আেবদীন

11103 অসীম মার িব াস

রােজ নাথ িব াস
গীতা রানী

যেশার

04/12/1986

11104 কাজী মাহা দ শরীফ উি ন

কাজী মাহা দ শহীদ উ াহ
কাজী ইয়াছিমন আকতার

চ াম

20/05/1991

11105

মাঃ আির ল হক

মাঃ হায়দার আলী িমঞা
ফিরদা হায়দার

টা াইল

05/03/1989

11106

মাঃ

ল ইসলাম

মাঃ র আলী
ছােহরা বগম

টা াইল

01/11/1989

11107 মেনাজ মার আচা

ব বাদন আচা
ঝণ া আচা

নীলফামারী

06/06/1989

11108

মাঃ িমজা র রহমান

মাঃ আেবদ আলী
মাছাঃ মিজনা বগম

িড় াম

10/10/1990

11109

মাঃ সাহরাব হােসন

মাঃ আেনায়ার হােসন
মাছাঃ মা রা খা ন

সাত ীরা

25/12/1987

লনা

19/12/1990

বােগরহাট

07/12/1990

চ াম

20/10/1986

ঢাকা

15/06/1992

প য়াখালী

01/12/1990

11110 তানভীর আহমদ

গালাম মা ফা
নািছরা খা ন

11111

মাঃ ইউ ফ িসি কী
ইয়াসিমন আ ার

11112

মাঃ ফরহাদ িসি কী
ত মার দব

ভাস চ
ঝন া দ

দব

11113 আশরা ল ইসলাম

ত মাঃ আঃ মিজদ
রামানা আ ার

11114 ইসিতয়াক মাহ দ

আব র রিশদ িময়া
কিহ র বগম

11115 ফারহান আহেমদ চৗ রী

বলাল আহেমদ চৗ রী
মাহ বা ইসলাম চৗ রী

িসেলট

31/01/1992

11116

মাঃ সাদমান সািকব

মাঃ মিম ল কিরম
তাহিমনা বগম

রং র

12/12/1992

11117

সয়দ ের আলম

সয়দ রিফ ল আলম
মাসাঃ রিহমা খা ন

ঢাকা

12/07/1990

11118 সজল মার সরকার

পন মার সরকার
উ লা রানী সরকার

গাইবা া

29/10/1990

11119

মাঃ ফজ ল কিরম

মাঃ শহর আলী ি
িরনা বগম

চ াম

00/00/0000

11120

দয় হােসন

মাঃ মা ফা
নােছরা বগম

ঢাকা

14/12/1990

11121 এ. ওয়াই. এম. ছােরায়ার জাহান

আ ল িজহাদ ( াং)
শামীম আরা বগম

ব ড়া

08/01/1995

11122

মাঃ শাহজাহান তা কদার
জাহানারা বগম

লনা

28/09/1993

লতানা জাহান ীপা
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(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

11123 ফারহান মাঃ জহীর

মাঃ আলী জহীর
হািসনা মাহ বা

ঢাকা

01/01/1989

11124

মাঃ নওশাদ আলম

মাঃ আ র রিহম
র বগম

নীলফামারী

10/02/1989

11125

মাঃ কাম

মাঃ আব ন র
নািসমা বগম

ঢাকা

05/03/1992

11126 আিসফ মাহা দ ইকবাল হােসন শাওন

মাঃ সাহরাব হােসন
আজিমরী পয়ারী বগম

ঢাকা

05/03/1988

11127 ইমিতয়াজ হাসন

মাহ দ িময়া
রাজী চৗ রী

হিবগ

21/08/1990

11128

মাহাঃ ইমরান নািজর

মাঃ সদর উি ন
মাছাঃ রজাহান বগম

মেহর র

15/08/1989

11129

মাঃ আ জাফর

মাঃ লাল িময়া
জােবদা খা ন

11130

মাঃ মা ফ দে গীর

মাঃ ল ইসলাম
িমেসস নাসিরন আ ার

ামান র

িসরাজগ

21/05/1989

িম া

28/12/1991

রাজশাহী

01/12/1989

11131 যী শাহা

পন মার সাহা
সীমা রানী সাহা

11132 এফ, এম, আ া ল আউয়াল রানা

মাঃ কামাল উি ন ফিকর
নাজমা আ ার

ময়মনিসংহ

23/08/1988

11133

মাঃ আ ল খােলক
আেলয়া বগম

নীলফামারী

01/01/1989

মাঃ মেহদী ইকবাল

11134 তপন মার

নারায়ন চ
সিবতা রানী

নােটার

18/10/1990

11135

মাঃ মাহ দ-আল-আজাদ

মাঃ আ ল কালাম আজাদ
মাছাঃ মিজনা বগম

ব ড়া

10/12/1989

11136

মাঃ তৗিসফ মারেশদ

মা ফা মারেশদ
শারিমন আফেরাজা খানম

চ াম

05/03/1992

11137

মাঃ জাবােয়র হািবব

মাঃ ইয়া র আলী
সতারা বগম

ঢাকা

03/09/1992

11138

মাঃ আিশ র রহমান

মাঃ রিফ ল ইসলাম
আয়না মিত

য়াডা া

21/10/1987

11139

মাঃ নাজ ল হক

মাঃ মাখেল র রহমান
নাজমা বগম

িম া

14/05/1988

11140

বন দবনাথ

নীল চ দবনাথ
রখা রানী দবনাথ

ঝালকাঠী

16/11/1991

11141

মাঃ রােজ ল ইসলাম

মাঃ গালাম ফা ক
িমেসস আেবদা লাতানা

িঝনাইদহ

20/06/1987

11142

মাঃ বা ল িময়া

মাঃ মিনর হােসন
সািহদা খা ন

া নবািড়য়া

01/01/1990

11143

মাঃ রিবউল ইসলাম

মাঃ শাহজাহান িময়া
খােলদা বগম

টা াইল

04/12/1988

11144

মাঃ সিজব খান

মাঃ শহী াহ খান
রািজনা খা ন

িসরাজগ

04/02/1992
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11145

মেহদী মাঃ ইফেতখা ল আলম

মাঃ মাসেলহ উি ন
শরীফা ইসলাম

ঢাকা

11/07/1990

11146

সাহান আহে দ

মাঃ রমজান আলী
মাসাঃ মা রা বগম

রাজশাহী

08/06/1986

11147

মাঃ মন র-এ-এলাহী

মাঃ মক ল হােসন
শামীমা বগম

বর না

01/09/1989

মাঃ আলতাফ হােসন
আফেরাজা কাজল

বিরশাল

26/11/1990

মাঃ মিহউি ন
মাছাঃ আ য়া খা ন

য়াডা া

10/10/1988

11148 এইচ. এম. আিসফ আ
ামান

াহ

11149

মাঃ আসা

11150

মাঃ ইমরান সরদার

মাঃ িজ র রহমান সরদার
কািহ র বগম

বােগরহাট

01/01/1989

11151

িকত ইকবাল সান

মাঃ আিম র রহমান
িমেসস মন মানারা বগম

নীলফামারী

06/09/1994

11152 আশরাফ আলী িসি কী

মাহা দ সানাজ উি ন
রওশন আরা

ঢাকা

10/10/1990

11153 নীিতশ র ন গাইন

িচ র ন গাইন
ক না গাইন

সাত ীরা

27/12/1989

11154

আ স সিহদ
জােয়দা খা ন

ভালা

08/10/1989

মাঃ নজ ল ইসলাম

11155 সাগর সকত ম ল

পন মার ম ল
কিনকা ম ল

যেশার

30/12/1988

11156

লজার আহেমদ

মাঃ ৎফর রহমান
রিহমা বগম

চদ র

03/02/1990

11157

মাহা দ আল মা ন

মাহা দ আ ল মিসন
তােহরা খা ন

নায়াখালী

29/07/1986

11158 জয় সাহা

রনিজত মার সাহা
ি রানী সাহা

পাবনা

01/02/1991

11159

মাঃ আ বকর সরকার

আঃ জিলল সরকার
েলনা খানম

া নবািড়য়া

26/12/1990

11160

মাঃ আিত র রহমান

মাঃ আ র রা াক
রািজয়া খা ন

ি য়া

03/08/1987

11161

মাঃ আলমগীর হােসন

মাঃ রাছমত আলী
রজাহান বগম

িম া

28/08/1987

11162

মােশ ল ইসলাম

মাঃ সাই ল ইসলাম
চ দ লতানা

যেশার

11/08/1988

11163 সানজীদা আ ার

হা দ শহীদ উ াহ
তাহিমনা আ ার

নায়াখালী

26/05/1993

11164

মাঃ আই ব আলী
িরিজয়া বাগম

ভালা

03/01/1987

11165 ছােলহ আহেমদ

আব র রিহম
িফেরাজা বগম

িম া

01/01/1987

11166 মাহ

এ. ক. এম. ফজ ল হক
মাক দা আ ার

ঢাকা

11/04/1991

মাঃ িশব

ল হক
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ময়মনিসংহ

18/07/1987

প গড়

02/08/1988

(২)

11167 আহমদ নাঈম

মাঃ আ ল স খান
হািলমা খানম

11168

মাঃ জ আলী
মাছাঃ র আবজা

মাঃ আিমর হােসন

11169 রািমম আল আকরাম

মাঃ আ ল বারী উিকল
শাহীনা পারভীন

মাদারী র

01/01/1992

11170

মাঃ আ ল হা ান ধান

মাঃ আ ল কােশম ধান
হােজরা বগম

গাইবা া

05/12/1993

11171

মাঃ সাি র উি ন খান

মাঃ তােহর উি ন খান
নাসিরস বগম

ি গ

02/10/2016

11172 এজাজ আহেমদ

এ. িব. এম. এরা ল ইসলাম
সিলনা আকতার

ঢাকা

26/11/1992

11173

মাঃ খািলদ হাসান খান

মাঃ আ ল খােলক খান
শা া ইসলাম

প য়াখালী

15/10/1987

11174

মাঃ িনজাম উি ন

মাঃ আ ল বাশার
হাসেনয়ারা বগম

প য়াখালী

01/10/1987

11175 নািদয়া লতানা

মাহা দ নািসর উ ীন
রােকয়া খানম

ফিরদ র

01/01/1992

11176

বাব তারা ম

মাঃ রিফ ল ইসলাম
জা া ল নাঈমা

নায়াখালী

03/12/1991

11177

মাহা দ

মাঃ আব ল মােলক
রজাহান বগম

িম া

05/12/1987

11178

মাঃ আিন র রহমান

মাঃ আ ল আিজজ সরকার
মাছাঃ ডিল বগম

গাইবা া

09/12/1990

11179

মাঃ কাম

মাঃ শাহজাহান আলী
ক না আ ার

টা াইল

01/12/1993

11180 সাইদ মাঃ নাজ ল হক

সাইদ মাজাে ল হক
নাজমা আ ার

ঢাকা

13/11/1985

11181 লািময়া তাসিনম

মাঃ জিহর উি ন বাবর
ইসমত আরা লাই

নায়াখালী

12/11/1992

11182 ত ন দ

ধা দ
ক না দ

লনা

04/06/1992

11183

বাল সাহা

বাদল সাহা
িতমা সাহা

টা াইল

06/05/1991

11184

মাঃ আিসফ রহমান

মাঃ আিন র রহমান মি ক
শামীমা পারভীন

বিরশাল

01/12/1991

11185 ফজেল রাি

রিফ ল ইসলাম
আেমনা বগম

ল ী র

31/07/1993

11186 আ র রিকব জায়াদ ার

আ স সা ার জায়াদ ার
মমতাজ বগম

য়াডা া

01/02/1985

11187

মাঃ রজাউল কিরম

ত ল আিমন
মাঃ মিজনা আিমন

িড় াম

15/06/1991

11188

শখ মাহা দ মাশ র

শখ মাহা দ মহিসন
বনা আলম চৗ রী

চ াম

1/1/0001

ননবী

ামান মাহ জ
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(৩)

(৪)

(৫)

হ দ ইউ ফ আলী
পারভীন নাহার

প য়াখালী

01/12/1987

11190 হািম ল আহসান

মাঃ আ র রিহম
হািমদা আল সাঈদ

ঢাকা

25/08/1991

11191 শিফ র রহমান

আ স জিলল
নািছমা বগম

ঢাকা

10/02/1988

11192

মাঃ মিতয়ার রহমান
ত রািজয়া রহমান

িঝনাইদহ

05/12/1986

11193 িসফাত আজাদ পাপড়ী

এ. .এম. আব স সালাম আজাদ
রােবয়া বগম

প য়াখালী

24/06/1993

11194

মাঃ সােজ ল ইসলাম

মাঃ ম আলী সরকার
মাছাঃ ছিবরন নছা

গাইবা া

01/05/1991

11195

মাঃ সাই ল ইসলাম

আ ল হােসম িময়া
িদল বা বগম

প য়াখালী

13/04/1987

11196

মাহা দ আ ল হাচনাত সকত

মাহা দ আ ল কালাম আজাদ
মেনায়ারা বগম

চ াম

12/04/1993

11197 সায়মা জাহান

মাঃ আ র রা াক
হাসনা হনা

পাবনা

24/12/1986

11198

মাঃ ফয়সাল

ছিগর আহা দ
আমা র আ ার

চ াম

20/12/1988

11199

সৗরভ দ

যেশার

19/10/1992

11200

হা দ শির ল আলম

ফিরদ র

31/12/1987

(১)

11189

(২)

হ দ হািরচ িবন ইউ ফ

মাঃ আসা

11201 আ

ামান

ামেল দ
াদ

াহ আল মা ন

ত এম. এ. কােশম
সােহরা বগম
আব ল মিতন
আেনায়ারা বগম

িম া

30/12/1991

রং র

30/09/1991

11202 শামস তাস ভা

মাঃ সােদ ল ইসলাম
রেবকা বগম

11203

থা হক

হািব ল হক
সরাত জাহান

মাদারী র

08/11/1989

11204

তৗিসফ মাঃ হাসান

এ, , এম, মাতাে র
হাসেন জাহান

ঠা রগ ও

16/12/1990

11205 শািকল মাহা দ আশরাফ

মাহা দ আ ল বাশার
হািমদা আখতার

চ াম

07/01/1991

11206 রানা শীল

অিজতশীল
অ শীল

চ াম

07/02/1993

গাজী র

18/12/1992

নীলফামারী

20/02/1993

11207 িম রানী দাস

চ দাস
ষমা রানী দাস

11208

মাঃ আিজ ল ইসলাম
জাসনা চৗ রী

মাঃ িজ

ল ইসলাম

11209 আ হাসনাত শাহিরয়া

মাহা দ লাকমান
ইয়াছিমন আ ার

চ াম

01/01/1992

11210 িবনতা রায়

মেনাজ মার রায়
রীনা সাহা

ন েকানা

19/06/2016
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(৪)

(৫)

(২)

11211

মাঃ মেহদী হাসান খান

মাঃ শহী ল ইসলাম খান
আসমা আ ার খান

ঢাকা

18/08/1993

11212

মাহা দ নাজ ল দা

মাঃ সাম ল হাদা
লতানা ফরেদৗস আরা

ফনী

01/01/1988

11213

সয়দা কাম ন নাহার

সয়দ নািসর উ ীন
সয়দা ইয়াসিমন আ ার

চ াম

21/02/1991

11214

মাঃ রায়হান শরীফ

মাঃ মাখেল র রহমান
মাছাঃ রািশদা বগম

ব ড়া

16/01/1990

11215

মাহা দ ইিলয়াছ আজগর

মাঃ ল আবছার
হািমদা বা

চ াম

05/07/1990

11216

মাঃ মাঈ ল হক

মাঃ আ ল হক
মেনায়ারা হক

ফনী

18/10/1988

11217 সাবিরনা মহজািবন

এ, ক, এম, আিত র রহমান
রািজয়া আ ার

ঢাকা

08/06/1991

11218

িসি র রহমান
সােজদা বগম

জামাল র

25/06/1987

মাঃ ইমরান হাসাইন

11219 ফারহানা আফেরাজ

জামাল উি ন আহেমদ
সােহদা জামীন

ল ী র

01/01/1990

11220

মাঃ জিল র রহমান
মাছাঃ তাহািছনা বগম

রং র

15/03/1988

11221 তানভীর আহেমদ ীয়ন

নািসম উি ন আহেমদ
জ রা আহেমদ

ন েকানা

30/07/1992

11222

মাঃ ইকবাল ফা ক

মাঃ ওমর ফা ক
রােকয়া পারভীন

রাজবাড়ী

28/09/1991

11223

বােয়ত হােসন

বাহা ল আলম
জ রা বগম

জামাল র

06/11/1993

11224

মাঃ মাকাে মা ল হক

িনািজম উি ন আহেমদ
মাছাঃ িফেরাজা বগম

িসরাজগ

01/05/1986

11225

মাঃ ফখ ল ইসলাম

ত মাঃ আ ল মা ান
ফিরদা বগম

িম া

05/07/1991

11226

সােহল রানা

সেরায়ার উি ন
মেনায়ারা বগম

িম া

02/09/1987

11227

মাঃ আব ল হািকম

নিজর আহেমদ
আিছয়া খা ন

ল ী র

10/10/1992

11228

মাঃ এনা ল এহসান

মাঃ মহসীন
হািস বগম

ল ী র

14/09/1988

মাঃ আহসান হাবীব

11229 মিনকা লতানা

মাঃ মাজাহার আলী
ন নাহার

ব ড়া

07/07/1986

11230

মাঃ শাি ক নােয়দ

মাঃ মিতয়ার রহমান
মাছাঃ শািহন লতানা

নােটার

01/09/1991

11231

মাঃ িরয়া র রহমান

আব ল হক গাজী
িরিজয়া বগম

প য়াখালী

25/09/1990

ফজল হক
নারিগস আ ার

জামাল র

15/06/1993

11232 রােসল িময়া
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রাল নং

াথ র নাম

(১)

11233

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

মাহা দ আব ল কাই ম

মাহা াদ মাসেলম উি ন
রিহমা আ ার

িম া

10/08/1987

11234 অিভিজৎ সাহা

লসী দাস সাহা
অ না সাহা

ঢাকা

09/04/1992

11235

িজত মার দাশ

পন মার দাশ
জাসনা রানী দাশ

নায়াখালী

14/07/1992

11236

মাঃ রােসল চৗ রী

মাঃ হা ন-অর-রিশদ
জােবদা ইয়া

টা াইল

31/12/1990

11237 পংকজ মার মহ

ম দন মহ
ফা নী রানী মহ

িদনাজ র

08/11/1993

11238 িমজা ল হক

মাঃ এনা ল হক
রওশন আরা বগম

চ াম

11/10/1988

মাঃ আ স সামাদ
মাসাঃ র কা িবিব

নওগ

31/12/1990

11239

মাঃ ওয়াজ

নী

11240

মাঃ আসলাম বাবর

মাঃ মামতাজ আলী
মাছাঃ আেয়শা িসি কা

িদনাজ র

15/07/1990

11241

মাছাঃ সালমা বগম

ত সােদক আলী
মাছাঃ ফিজলা খা ন

িদনাজ র

20/08/1985

11242 রানা দাস

রতন চ দাস
গীতা রানী দাস

শিরয়ত র

29/10/1989

11243 দীপ মার পাল

অমল পাল
িচ রানী পাল

যেশার

13/02/1993

11244

মাঃ শাহ নওয়াজ মা া

মাঃ িসরাজ উ ীন মা া
শাহী র বগম

নড়াইল

10/04/1990

11245

মাঃ শাহীন খান

মাঃ শাম ল হক
মােমনা খা ন

প য়াখালী

08/11/1989

11246

মাঃ আহসান হাবীব

মাঃ আিন র রহমান
মাছাঃ নািছমা খা ন

রং র

01/01/1993

11247

মাঃ ইমরান হােসন

মাঃ আ ল জিলল
মাসাঃ পা ল আ ার

িম া

01/09/1990

11248

মাঃ হাসান-উজ-জামান

মাঃ আ র রউফ
হািসনা পারভীন

পাবনা

23/07/1988

11249

মাঃ মাহ র রহমান

মাঃ আ ল কােশম সরকার
মাছাঃ জাসনা বগম

নীলফামারী

18/12/1990

11250

মাহা দ আিসফ ইকবাল

মাহা দ আ ল মাতােলব
নাজ ন নাহার

ল ী র

02/10/1991

11251

মৗ মী িসকদার

রবী নাথ িসকদার
শবরী লতা িব াস

নড়াইল

25/06/1991

11252

নম মি ক

ধীর মি ক
মন মি ক

চ াম

25/11/1990

ল ঘাষ
া ঘাষ

চ াম

1/1/0001

িসরাজগ

17/01/1994

11253 অিভেষক ঘাষ
11254 িসরা ম মিনরা অিদিত

শাহ নওয়াজ তা কদার
সেন আরা নওয়াজ
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( ৬)

যা
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উে খ নাই)
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

11255

মাঃ নিবউল ইসলাম

মাঃ মিতয়ার রহমান
মাছাঃ লাভলী রহমান

ব ড়া

30/10/1991

11256

মাঃ আিসফ ইকবাল

মাঃ আশরা ল ইসলাম
মােজদা ইসলাম

জামাল র

26/03/1993

11257

হা দ আিম ল হক খান

ঢাকা

13/05/1986

11258

মা রানী বসাক

িজত মার বসাক
মায়া বসাক

টা াইল

29/05/1986

11259

মাঃ মাহ

মাঃ িলয়াকত আলী
মাহ জা নাসরীন

িদনাজ র

08/10/1987

11260

মাঃ মাজহা ল ইসলাম

এম, কারবান আলী
শাহীন বগম

ি গ

12/03/1987

11261 সনজয় দবনাথ

রবী নারায়ণ নাথ
িকরন বালা দবী

ল ী র

01/11/1987

11262 িনয়াজ মাঃ আশরা ল হক

এ. .এম. আিম ল হক
নাজমা লতানা

ব ড়া

21/06/1991

11263

ক. এম. মাহ র রহমান

ক. এম. মিতউর রহমান
হােজরা বগম

ঢাকা

07/09/1991

11264

া র সাহা

ামল চ সাহা
িশখা সাহা

ঢাকা

16/10/1992

11265 আহেমদ রজা

ৎফর রহমান
হাসেন আরা রহমান

ভালা

09/06/1987

11266 ইকরা ল বখিতয়ার

সাই ল ইসলাম মাঃ শাহাবউি ন
নাজনীন রাইয়া

প য়াখালী

22/09/1993

11267

মাঃ ফরেদৗস জামান

মাঃ এনা ল হক
মাছাঃ ফরেদৗসী খা ন

িসরাজগ

30/06/1992

11268

মাহা দ জােয় ল ইসলাম

মাহা দ িসরা ল ইসলাম
মাসাঃ রােশদা বগম

চদ র

15/09/1990

11269 আিসফ আহেমদ

মাঃ আ ল লিতফ
আেরফা খা ন

ব ড়া

01/01/1993

11270

মাঃ হাসান-উজ-জামান রিশদ

মাঃ হা নর রিশদ
হািলমা বগম

নারায়নগ

07/02/1988

11271

মাঃ মন সাইন

মাঃ ফজ র রহমান
রািকয়া বগম

যেশার

01/01/2016

রা ামা

16/05/1993

ি য়া

01/01/1989

টা াইল

01/01/1987

ব ড়া

30/09/1990

গাজী র

09/10/1986

র রহমান

হা দ ল আিমন খান
িফয়া বগম

11272 হােজরা খা ন

মাঃ আ ল কােশম
নািগ স আ ার

11273 িস াথ

ভজ গািব
চ না রাণী

মার

11274 রিক ল হাসান

মাঃ মিজবর রহমান
রািশদা খানম

11275

মাঃ ন র হােসন
মাছাঃ তাজকারা ে ছা

মাঃ তাওহী র রহমান

11276 রািকব পারেভজ

তয়ব আলী
িন ফা আ ার
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াথ র নাম

(১)

11277

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

মাঃ রদওয়া ল হাসান

ডাঃ মাঃ গালাম মওলা
রওশন আরা বগম

িড় াম

10/07/1987

বােগরহাট

01/02/1985

11278 িমিল মাহা

অমর চ মাহা
রিনতা িব াস

11279 মিতউর রহমান রা

এস. এম. রহমান ল
সয়দা জ ন নাহার

ফনী

26/10/1987

11280

আ র রিশদ হাওলাদার
রােবয়া বগম

িপেরাজ র

13/08/1988

মাঃ এমা ল হক

11281 অিনি য়া দ

সাদ দ
সতী কনা দ

চ াম

10/06/1993

11282

মাঃ িজশান

মাঃ ফজ র রহমান
আেয়শা খা ন

টা াইল

03/10/1993

11283

মাঃ জািহ ল ইসলাম

জাফর আহেমদ
নাজিনন আ ার

ঢাকা

10/11/1991

ি য়া

21/11/1989

11284 এ, এস, এম ফয়সল িবন আলম

মাঃ শাম ল আলম
আিরফা বগম

11285 এইচ. এম. সাই র রহমান

আ স সামাদ হাওলাদার
সািহদা বগম

ঝালকাঠী

06/08/1987

11286

মাঃ আল-আিমন

মাঃ আলাউি ন
কিহ র বগম

প য়াখালী

16/03/1987

11287

মাঃ শিফ ল আলম (িমরাজ)

মাঃ আ ল মিজদ খান
িমেসস ৎ র নাহার

বর না

31/01/1987

11288 রিফ ল ইসলাম

মাহা দ আব ল গ র
রওশন আরা

ি গ

14/04/1992

11289

মাঃ রজাউল কিরম

মাঃ িলয়াকত আলী
মাছাঃ হািসনা খা ন

রাজবাড়ী

19/11/1988

11290

মাঃ জিসম উ ীন

এ. .এম. সয়দ আহেমদ
মাহ জা বগম

চদ র

26/03/1991

11291

মাঃ সাই র রহমান

মাঃ শিফউ াহ
রহানা আ ার

ঢাকা

27/01/1993

11292 রািক ল হাসান

মাঃ শাহজাহান িময়া
কাম ন নাহার

ঢাকা

03/03/1991

11293 দী

শাি
ধর
দীপালী ধর

ঢাকা

10/09/1992

ধর

11294

মাঃ িশি র আহমদ খ ন

মাঃ ইউ ছ খ ন
মাছাঃ মেনায়ারা বগম

িসেলট

06/05/1987

11295

মাঃ হাসা

মাঃ জািহ ল ইসলাম
মাছাঃ রােফজা খা ন

িঝনাইদহ

10/11/1992

11296

মাঃ সােহল রানা

মাঃ আ ল আিজজ
ছেবদা খা ন

িদনাজ র

30/11/1988

11297

মাঃ আির ল ইসলাম

মাঃ মিহব উ াহ
রৗশনারা বগম

চদ র

19/02/1990

11298

মাঃ জািমউর রাইহান

মাঃ রিবউল জািহদ
মাছাঃ রেহনা খা ন

মেহর র

17/06/1988

ামান
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ম
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রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

11299

মাহা দ নজ ল ইসলাম

মাঃ খারেশদ আলম
জিরনা বগম

ময়মনিসংহ

12/12/1986

11300

মাঃ আল-আিমন

মাঃ র ইসলাম
মাছাঃ আেলয়া খা ন

পাবনা

01/01/1991

11301

মাঃ রােশ

মাঃ জামাল উি ন
মাছাঃ িবয়া খা ন

পাবনা

20/08/1994

11302

মাঃ জাকািরয়া তারীক

মাঃ গালাম সারওয়ার
তাহিমনা বগম

ময়মনিসংহ

21/11/1990

মাসেলম উি ন
সতারা বগম

গাজী র

25/07/1993

বিশর আহেমদ
নাসগীস আহেমদ

ি য়া

23/07/1989

শখ ফিরদ
নাজমা আ ার

নায়াখালী

31/12/1989

11306 শা আলম

হলাল উি ন
শাম াহার বগম

ন েকানা

20/01/1990

11307

মাঃ আ ল বারীক
রওশনআরা

যেশার

06/06/1990

িকেশারগ

12/10/1992

ামান

11303 অ আহেমদ
11304 সামিরন আহেমদ
11305

ম

ীনেমাহা দ

মাঃ শািহন আ ার

11308 তাফিস

ামান

খােল ামান
তাসিলমা বগম

11309

ব হক

মাঃ মাজাে ল হক
সায়লা হক

ঢাকা

23/12/1991

11310

মাহা দ ফািহম রাইয়ান

ফিরদ উি ন আহেমদ
হাসেন আরা ফিরদ

ঢাকা

01/10/1990

11311

মাঃ রিবউল ইসলাম

মাঃ খিল র রহমান
মাছাঃ আছমা খা ন

িড় াম

25/10/1993

নরিসংদী

13/06/1987

11312 সাম -ই-তা ীজ

মাহা দ বলােয়ত হােসন
িসি কা বলােয়ত

11313

মাঃ িমশকা র রহমান িম

মাঃ তা ল ইসলাম
নাছিরন আ ার

চদ র

10/09/1991

11314

মাঃ আিরফ হােসন

মাঃ আিমর হােসন
শফালী বগম

নায়াখালী

12/04/1990

11315 নওেরাজ মাঃ তােরক

মাঃ ল আলম মীর
তাজ মরী আলম

ব ড়া

01/01/1994

11316

মাঃ আ

মাঃ আ ল কালাম আজাদ
কাজল রখা

নীলফামারী

25/11/1990

11317

শখ আ তালহা

শখ মা ম আ ার
িবনা ইয়াসিমন

লনা

25/08/1992

11318 সািক ল হাসান

মাঃ গালাপ হােসন
শাহানাজ বগম

নােটার

19/10/1992

11319

আ স িসি ক
ওয়ািকতাজ বা

নীলফামারী

25/01/1993

ফেয়জ আহা দ
সিলনা আ ার

ঢাকা

17/11/1992

মাঃ রহম

াহ আল মা ন

াহ ওয়ািজদ

11320 ফাহাদ আহা দ
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

মাঃ আেতায়ার রহমান মা া
িময়া বগম

মা রা

31/12/1986

মাঃ আলম সরদার
মাছাঃ রািজনা খা ন

পাবনা

05/02/1991

(২)

11321

মাঃ ওিহ

ামান

11322

মাঃ আিশ র রহমান

11323 সানিজদা আলম ন া

সাই ল আলম
িফেরাজা আলম

িদনাজ র

30/08/1992

11324 এবা াহ

ত আিমর আলী
শািহদা

বােগরহাট

10/01/1989

11325

মাঃ শির ল ইসলাম

মাঃ খিল র রহমান
মাছাঃ সেমজা খা ন

িদনাজ র

01/12/1991

11326

মাঃ আ ল কালাম আজাদ

মাঃ কােশম মা া
মাছাঃ িলিল বগম

পাবনা

07/09/1992

11327

মাঃ নািসর উ ীন

মাঃ আ ল জিলল
নািসমা আ ার

ঢাকা

31/12/1991

11328

মাঃ নাজ স সািকব

মাঃ িগয়াস উি ন
হািসনা আ ার

িম া

18/01/1991

11329 অন া আহেমদ িলনতা

মা দ আহেমদ
িন শাম াহার

চ পাইনবাবগ

15/11/1990

11330 আসমা

মাঃ আ বকর িসি ক
খশানা ইসলাম

িদনাজ র

23/10/1989

11331

মাঃ জ ার পাটওয়ারী
ফিরদা বগম

চদ র

01/11/1992

11332 খািদজা আ ার

মাঃ িসরাজ িময়া
ছাবীহা খানম

নামগ

15/04/1989

11333 নািব া শাহিরন িম

মাঃ আ ল বাশার
সােলহা পারভীন

ঢাকা

28/12/1993

11334 এনা ল কিবর খান

একরা ল কিবর খান
মাক দা আলম

সাত ীরা

20/04/1988

11335

মাঃ ফজ র রহমান
মাসাঃ হািববা খা ন

চ পাইনবাবগ

02/03/1989

মাঃ জাফর ইকবাল

মাঃ হাসান আলী

11336 সাি র-উল-ইসলাম

মিহ ল ইসলাম
পারভীন আ ার

য়াডা া

18/11/1993

11337

মাঃ িমলন হােসন

আ ল আিজজ
হাসেনয়ারা খা ন

পাবনা

12/10/1991

11338

মাঃ রািক ল হাসান

মাঃ জাহা ীর আলম
মাছাঃ নাজমা খা ন

রাজবাড়ী

24/10/1991

11339

মাঃ আিম র রহমান

মাঃ আ ল কালাম
আেনায়ারা বগম

মািনকগ

02/01/1990

মাঃ িলয়াকত আলী খান
ছােলমা আ ার খান

টা াইল

01/11/1991

ঢাকা

24/05/1994

চ পাইনবাবগ

20/12/1992

11340

াহার খান

11341 শাসম তাসিনম

মাঃ সেক ার আ হায়াত
মােমনা খান

11342

মাঃ সােদ ল ইসলাম
চােমলী ইসলাম

মাঃ মাজহা ল ইসলাম
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

11343
11344

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

ব ড়া

02/11/1991

গাইবা া

21/11/1991

িপেরাজ র

01/08/1993

(২)

মাঃ ইমরান খান
অ প মার িম

মাঃ মিহর উি ন খান
মাছাঃ রানী আকতার
অ ন মার িম
মিত িমতা রাণী িম

11345 জাওয়াদ মাহ দ হক

মাঃ মা া গাউ ল হক
জ ে ছা পািপয়া

11346

মাহা দ ইিলয়াছ

আহম র রহমান
মেনায়ারা বগম

চ াম

04/07/1990

11347

সতারা আশরাফী

মাঃ আ স সা ার
মাহ দা খা ন

টা াইল

28/10/1989

11348

মাঃ মা ন কিবর

মাঃ আ ল গাফফার
মাছাঃ জিরনা খা ন

গাইবা া

25/08/1988

ঢাকা

03/10/1993

11349 নাসরীন লাতানা িম

মাহা দ আলী
সিলনা আ ার

11350 মাশ রা আিমনা

আ ল মিতন
জীবন নছা

গাইবা া

12/12/1993

11351 আ হাসান

হািফ র রহমান
হােজরা বগম

ফিরদ র

28/12/1991

11352

হাসমত বপারী
মােলহা বগম

ফিরদ র

08/03/1988

11353 তাহিমনা আ ার

মাঃ আকরাম হােসন
সােজদা বগম

টা াইল

05/03/1992

11354

মাঃ আির ল আলম ঞা

মাঃ আ ল খােলক
রিহমা বগম চৗ রী

িম া

09/03/1987

11355

মাঃ ফয়সাল মাহ দ

মাঃ ফা ক হােসন
ইসরাত জাহান

বিরশাল

04/11/1990

11356

মাঃ আিশক-উজ-জামান

মাঃ আ ল র
মাছাঃ আেনায়ারা বগম

রং র

16/10/1987

11357

মাহা দ ইউ ফ িহত

মাহা দ িনজাম উি ন
আেমনা বগম

গাজী র

15/10/1991

11358

মাঃ আ ল বাশার মা া

মাঃ আ ল মাতােলব মা া
মাহ জা খা ন

িম া

31/12/1989

11359

মাঃ েমল রায়হান

মাঃ ল আিমন
িমেসস রিহমা আিমন

লনা

01/11/1993

11360

কৗিশক ব য়া নীহার

কাজল কাি চৗ রী
র া ব য়া

চ াম

30/03/1993

11361 ইয়ািসন আরাফাত

ী ওবাই ল ইসলাম
সািনয়া ইসলাম

যেশার

18/12/1992

11362 কাি ক চ গাইন

তারক চ গাইন
বাস ী রানী গাইন

সাত ীরা

27/12/1991

11363 জয়

ধ চ রায়
জসনা রাণী রায়

প গড়

07/03/1992

মাঃ আ ল বাশার
আেয়শা আ ার

চদ র

02/07/1986

11364

মাঃ র আলম

মার রায়

মাঃ ইয়া ব আলী
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

জয় রহাট

18/12/1988

(২)

11365

মাঃ সেরায়ার হােসন

মাঃ আ সাঈদ ম ল
সাইফন আরা

11366

জাটন দবনাথ

অিবনাশ দবনাথ
িতমা রানী দবনাথ

িম া

15/08/1987

11367 সিমর চ পাল

িজেত নাথ পাল
িবভা রানী পাল

মাদারী র

01/07/1986

11368

সরাত জাহান

আ ল হাই
রওশন আরা

ময়মনিসংহ

08/11/1986

11369

মাঃ তারীফ উ া

মাওলানা আব র রব
ফােতমা আ ার

ল ী র

31/12/1987

11370

মাঃ আ বকর িসি কী

মাঃ ই াজ িময়া
ফােতহা বগম

মৗলভীবাজার

01/06/1992

িম া

27/10/1992

11371 মীর িরফাত মাহ দ

মীর গালাম ফা ক
মাসাঃ জােহদা ফা ক

11372 ফািরয়া িরসাত ফা কী

সখ ফিহদ হাসান ফা কী
রিজনা ইসলাম হাসান

য়াডা া

01/01/1993

11373

মাঃ আ র রা াক
দেলায়ারা বগম

নওগ

20/12/1988

মজবাহ উি ন আহেমদ

11374 িরফাত মাহ দ সিজব

এ. িব. এম মিজ ল হক
কাউছার আ ার

ল ী র

01/01/1993

11375 জাকািরয়া ইসলাম

মাঃ মিজবর রহমান
িয নাহার

জামাল র

03/08/1993

11376 জা া ল ফরেদৗস

মাঃ ল আলম
আফেরাজা বগম

ফনী

28/03/1992

11377 অিনক দবনাথ জয়

অবনী মাহন নাথ
িণ মা দবনাথ

প য়াখালী

16/12/1993

11378

মাঃ শির ল ইসলাম

মাঃ িসরা ল ইসলাম
মাক দা খা ন

গাপালগ

26/12/1989

11379

মাঃ ওবায় াহ খান

মাঃ িলয়াকত আলী খান
িমেসস নািছমা পারভীন

লনা

18/10/1993

11380

মাঃ রজাউল কিরম

মাঃ জামাল মা া
ওয়ােজদা খা ন

িসরাজগ

07/07/1993

11381

মাঃ নািহদ হােসন

মাঃ র ইসলাম
মাছাঃ তহিমনা বগম

য়াডা া

13/01/1989

11382 সাদমান তওশীফ

ইমিতয়াজ আহেমদ
শািমমা খা ন

রাজশাহী

04/05/1993

11383 অরিজত মার দাস

িবকাশ চ দাস
জাতা রানী দাস

রাজশাহী

21/10/1989

11384

মাঃ শিফ ল ইসলাম

মাঃ আকতার হােসন
মাছাঃ শফালী বগম

ব ড়া

02/12/1991

11385

মাঃ িশবলী সািদক

মাঃ হািব র রহমান
মাছাঃ শািহনা খা ন

িড় াম

01/09/1993

11386

মাঃ ফািহম সােলক

ত ফিরদ উি ন আহেমদ
রেহনা আ ার

া নবািড়য়া

12/08/1992
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

11387

মাঃ মিন ল ইসলাম

ত ছােবদ আলী
মাছাঃ জিলমন খা ন

িসরাজগ

21/12/1991

11388

মাঃ মেহদী হাসান

মাঃ ফয়জার আলী মা া
িমেসস রািহমা বগম

প য়াখালী

15/11/1986

11389 তাজনীন নাহার

মাঃ আ তৗিহদ
জ াৎ ারা বগম

ময়মনিসংহ

30/01/1989

11390 সিমত

ত কািতক চ
শিল রািন

ল ী র

20/11/1991

11391

মাঃ তৗিহদ িশকদার

আ ল মা ান িশকদার
ত হাসেন আরা বগম

ি গ

10/11/1989

11392

মাঃ জািহ ল ইসলাম িশকদার

মাঃ জিহ ল হক িসকদার
জাহরা খা ন

ঢাকা

20/02/1990

11393

মাঃ ইমা েয়ল ইসলাম ইমন

মাঃ আিম ল ইসলাম
মাস বা খা ন

চ পাইনবাবগ

16/05/1991

11394

মাঃ নজ ল ইসলাম

মাঃ জিলল িময়া
হেলনা বগম

া নবািড়য়া

01/01/1990

11395 িমজা শাফােয়ত হােসন

িমজা এমদাদ হােসন
িমজা িদল আফেরাজ

মা রা

03/06/1993

11396 আ

মিনর হােসন
সােকরা বগম

ঢাকা

06/08/1988

াহ মহসীন

11397

মাঃ রাই ল ইসলাম

আঃ সালাম হাওলাদার
কাজলা আকতার

বােগরহাট

01/01/1992

11398

মাহা দ শহী ল ইসলাম

মাহা দ শিফ ল ইসলাম
হাসেনয়ারা বগম

জামাল র

20/06/1987

11399

মাহা দ িবন

মাঃ আব ল মিতন
মাসাঃ ফােতমা বগম

ল

11400 তাপস মার সরকার

গ য় মার সরকার
ন রানী সরকার

11401 এম. তািসন হােসন চৗ রী

এম. এ. এমিড সাম ল আলম চৗ রী
নািসমা আকতার

11402

মাঃ নািসর উ ীন
মাসাঃ তাসিলমা আ ার

মাঃ রািকব হাসান রা

11403 নািজর হােসন

হা র রিশদ
লমিত

11404 সরদার মাঃ আহসান আলী

মহ দ আলী
রেবকা লতানা

11405 খায় ল হাসান

মাঃ খারেশদ আলম
খােলদা আফেরাজ ভা

11406 আ. ন. ম. মাহ

র রহমান

মাঃ আিন র রহমান
নাজ ন নাহার

11407 আল- তািসম িব াহ

হা র রিশদ
উে সালমা

11408

মাঃ মাসেলম উি ন
র নাহার বগম

মাঃ নাজ ল দা
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িম া

10/12/1990

নওগ

30/12/1988

ক বাজার

30/09/1993

বর না

01/05/1991

রাজবাড়ী

01/01/1989

ঢাকা

29/10/1993

মািনকগ

14/07/1991

মেহর র

22/12/1992

িকেশারগ

03/03/1992

পাবনা

26/09/1992

ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

11409 সামারা জিরন

মাঃ িমজা র রহমান
রিহমা আ ার

নরিসংদী

30/12/1992

11410 সাফাকাত সাদীক

শামীম িশকদার
িফেরাজা আকতার

মাদারী র

12/07/1991

11411 এ. এফ. এম. আহসা ল কবীর

মাঃ শাহজালাল মা া
আেমনা বগম

িড় াম

24/08/1987

11412

মাঃ
বী
সািহদা ইয়াসিমন

লনা

15/11/1991

নওগ

10/08/1991

মাঃ সাহা

ীন

11413 রা আহে দ

আ র রিশদ
রােকয়া

11414 ওয়ািহ ল মাতােলব ফয়সাল

আব ল মাতােলব
রী আকতার

ক বাজার

02/02/1990

11415

মাঃ আলতাফ হােসন
মাহ ব আরা হােসন

জামাল র

01/07/1991

11416 ইশিতয়াক মাহ দ

ইমদা ল হক
মাহ দা হক

শিরয়ত র

01/10/1992

11417 ওিলজা ফারহানা

গালাম ফা ক ঁ ইয়া
জাহানারা আ ার

নায়াখালী

12/01/1988

11418

মাঃ ফখ ল আলম
তাক দা বগম

িম া

15/12/1991

11419 সােলহ আহে দ হলালী

আ র রা াক িময়া
নাজমা আ ার

ঢাকা

10/01/1990

11420 এম.এম. আলী রজা রা

মাঃ আ ল জিলল
মাছাঃ পয়ারা বগম

গাইবা া

07/02/1988

11421

মাজা ফর আহমদ
রশীদা অেনায়ারা বগম

চ াম

07/11/1987

11422 আিন ল ইসলাম

এ.িব.এম. জাহা ীর
শাম ন নাহার বগম

চ াম

04/10/1989

11423 আিদব মা ফা

এ. ক. এম. গালাম মা ফা
িশিরন আ ার

চ াম

15/08/1990

11424

মাঃ মা ন কবীর
শাম ন নাহার কবীর

া নবািড়য়া

18/12/1988

মাঃ মন

ল হােসন

মাঃ িদদা ল আলম

মাঃ সােজদ হােসন

মাঃ নাজ ল কবীর

11425 সািজয়া আফিরন

মাঃ শাহজাহান
আলতাজ বগম

চ াম

28/12/1992

11426 এস,এম. জাকািরয়া তানিজম

মাঃ শাহ আলম
মাসাঃ শািহদা আকতার

চ াম

11/07/1992

11427 জািহ ল ইসলাম

হািদউল ইসলাম
রিহমা খা ন

িকেশারগ

15/05/1988

11428

মাহা দ আ ল হােসন
নািসমা বগম

প য়াখালী

31/12/1993

11429 খ কার সািমউল আলম

খ াকার মাক ল আলম
খােলদা পারভীন বা

টা াইল

07/12/1990

11430 নািস ল ইসলাম

আিম ল ইসলাম
নািসমা ইসলাম

রাজবাড়ী

22/02/1993

মাহা দ আিবদ হােসন
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ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

11431

মাঃ মাহ ল হাসান

মাঃ জ ল হক
মাহ দা হক

জামাল র

07/12/1990

11432

ক. এম. তাওরাত

ক. এম. তাওহীদ
িফয়া খ কার

শিরয়ত র

11/11/1991

11433

মাঃ রাফসান জানী

মাঃ আঃ রিশদ
জা া ল ফরেদৗস

পাবনা

11/07/1991

11434

মাঃ সাই ল ইসলাম

মাঃ আকবর হােসন
িফয়া বগম

নীলফামারী

15/04/1987

11435 অ ন সাদ িম

ত অমল
িম
ব ল রানী িম

বিরশাল

30/12/1984

11436

মাঃ রিক ল হাসান

মাঃ আলী
ফরেদৗসী কািনজ

চ াম

04/02/1992

11437

মাঃ

মাঃ কওছার আলী
রজাহান বগম

বােগরহাট

24/07/1988

চ াম

01/02/1990

ময়মনিসংহ

13/10/1988

শর র

02/03/1993

আলী আকবর খান
খােলদা বগম

ঢাকা

25/12/1992

11442 কাউসার আহেমদ

িনয়াজ মাহা দ
ফরেদৗসী বগম

নরিসংদী

25/12/1992

11443 িহমাি সাহা

িহমাং শখর সাহা
র া সাহা

ময়মনিসংহ

01/01/1987

11444 সােলহ আিদব রস

ত আজহা ল ইসলাম
সােলহা বগম

রং র

22/01/1990

11445

মাঃ আই ল ইসলাম

ত ই াজ আলী সরদার
মাছাঃ হািসনা খা ন

পাবনা

12/11/1987

11446

মাঃ মেহদী হাসান

আ ল মােলক পাঠান
ফরেদৗসী আরা

ি গ

31/12/1992

11447 চ ন মার সরকার

ন ল চ সরকার
মালতী রানী সরকার

চদ র

01/07/1988

11448 িফেরাজ আলম ইভান

শাম ল আলম
জসিমন লতানা

ঢাকা

30/10/1991

11449

শখ মাঃ নজ ল ইসলাম
ফিরদা বগম

বােগরহাট

25/09/1989

11450 ফািহম আহ দ

মমতাজ দৗলতানা
আ মান আরা বগম

িকেশারগ

13/12/1993

11451 ফারহানা রহমান িহিমকা

মাঃ হািব র রহমান
আেলয়া পারভীন

ঢাকা

20/09/1990

11452 অ প ব য়া

দীপ ব য়া
িশ া ব য়া

চ াম

28/10/1989

ল আলম রিন

11438 গাজী মাঃ িরয়াসাত আিমন

গাজী মাঃ ল আিমন
মাসা ৎ া আ ার

11439 এ. ক. এম. মাফা ার হােসন

মাঃ আ ল খােয়র
মাছাঃ হাসেন আরা বগম

11440 ি য়াংকা দাস

মার দাস
িতমা দাস

11441

রজাউল কিরম

সখ মাঃ নািহ ল ইসলাম

Page 66 of 138

ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

মাঃ লিফকার রহমান

মাঃ আ ল জিলল
মাছাঃ মাক দা বগম

রং র

17/12/1987

(১)

11453

11454 জা াত আরা বগম

মাঃ জাকািরয়া
রােকয়া বগম

ময়মনিসংহ

09/09/1985

11455 আিসফ সালমান

গালাম রা ল
জসিমন িসি কী

চ াম

28/09/1992

11456 পলাশ আহেমদ

মাঃ নািজম উ ীন
মাছাঃ অ◌ােনায়ারা খা ন

য়াডা া

14/11/1992

11457 অিভিজৎ দাশ

স য় মার দাশ
িশ া দাশ

চ াম

01/05/1991

11458

মাঃ সািমউল আলীম শাহ

মাঃ আেনায়ার হােসন শাহ
ফােতমা বগম

িদনাজ র

10/02/1989

11459

মাঃ গালাম যাকািরয়া

মাঃ সানাউ াহ
রােবয়া বগম

রং র

28/11/1990

11460 িব ল মার অিধকারী

িবনয়
অিধকারী
িদপালী রানী অিধকারী

মা রা

30/12/1989

11461

মাঃ আহসান হাবীব

মাঃ আকবর আলী
নাদীরা ইয়াসিমন

রং র

15/06/1989

11462

মাহা দ িরয়াদ উন নবী

মাহা দ
বী
হািলমা খানম

চ াম

04/09/1989

11463

মাঃ ষার খ কার

মাঃ আ স ছালাম খ কার
মাছাঃ ফিরদা খা ন

িসরাজগ

01/12/1988

11464

মাঃ কাম ল হাসান

মাঃ হােসন আলী
মাসাঃ ফােতমা বগম

রাজশাহী

13/10/1991

11465

মাঃ মাহ ল হাসান

মাঃ মাহ ল হক
বলা পারভীন

রাজশাহী

10/01/1989

11466

মাঃ শািহন আ ার

মাঃ জয়নাল আেবদীন
লমালা বগম

িঝনাইদহ

10/07/1991

11467

জবা ইয়াছিমন

জিবর উ ীন
ফরেদৗসী আরা

নওগ

15/12/1992

11468

েসনিজত ম ল

সমীর ম ল
ক না ম ল

লনা

25/12/1990

লালমিনরহাট

05/10/1988

মাঃ আমজাদ হােসন
ত রািশদা বগম

যেশার

01/01/1989

মাহাঃ হািব র রহমান
মাছাঃ সািহদা খা ন

িড় াম

30/11/1992

11469 মিনরা খা ন

ত মিফ র রহমান
শাম ন নাহার

11470

মাঃ ফিরদ

াফ

11471

মাঃ শােয়ব সেরায়ার হাবীব

11472 আশরা ল ইসলাম

সরা ল ইসলাম
আয়শা

11473

মাহা দ আ ল লিতফ
রিজয়া বগম

মাহা দ হািলম িময়া

11474 তানিজন মাহ দ

মাহা দ-উল-আলম
িশিরন মাহা দ
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িসরাজগ

05/01/1991

িম া

25/09/1987

চ াম

01/12/1991

ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

11475

মাঃ রােসল রানা

মাঃ রইচ উি ন
মাছাঃ রািহমা খা ন

পাবনা

29/08/1993

11476

মাঃ মািহ র ইসলাম

শর আলী না
মাছাঃ ম রা খা ন

নােটার

17/06/1989

11477

সয়দ তাির র রহমান

সয়দ আিত র রহমান
রেহনা বগম

বিরশাল

15/12/1987

11478

সােহল রানা

আফজাল হােসন
লিতফা বগম

পাবনা

21/04/1990

11479

মাঃ সাই ল ইসলাম

মাঃ শাম লহক খান
মাসাঃ চ ন িবিব

প য়াখালী

01/12/1988

11480

সয়দা ফািহমাহ শারিমন

মাঃ বখিতয়ার উি ন
জসিমন আরা বগম

চদ র

29/04/1989

11481 তাসিনম লতানা

মাঃ ইি স আলী
মাহ জা বগম

রাজশাহী

05/10/1992

11482

মাঃ শরীফ উ ীন
মাছাঃ আনিজরা খা ন

মেহর র

07/06/1989

11483 তােরক মাহ দ

জালাল আহেমদ
মাজােয়না আ ার

নায়াখালী

24/01/1991

11484 শািকর আহে দ বণ

স. ম. শিফউি ন আহেমদ
মাসাঃ শাহা র বগম

নওগ

25/12/1988

11485

মা ার হােসন

জািকর হােসন
খািদজা বগম

নরিসংদী

31/12/1992

11486

মাঃ েবল িময়া

মাঃ আ স সালাম
িফেরাজা বগম

িদনাজ র

10/11/1993

11487

মন মাহন চ

িহমাং মাহন চ
নীিলমা রানী চ

টা াইল

01/07/1986

11488

মাহা দ গালাম রা ানী

এ. ক. এম. ওয়ািহ ল ইসলাম
দেলায়ারা বগম

িম া

10/04/1988

11489

মাঃ হািব র রহমান

রিফজ উি ন খান
মাছাঃ আিছয়া খা ন

পাবনা

27/01/1988

নরিসংদী

01/01/1988

ব ড়া

01/02/1992

মাঃ রায়হান হােসন

11490 িবজয় মার বম ন

ক চ বম ন
অ লী রানী বম ন

11491 এন. এম. সালমান হাসনাত জাহান

মাঃ শহজাহান আলী (সা )
ত রজাহান সা

11492

মাঃ কাওছার ফিকর

মাঃ আহাদ আলী ফিকর
িদল বা বগম

গাপালগ

10/11/1990

11493

মাঃ ফয়সাল আিমন

মাঃ এমা ল আিমন
পা লী বগম

ফিরদ র

05/08/1992

11494

মাঃ িফেরাজ আলী

মাঃ হােসন আিল
আং রা বগম

রাজশাহী

25/12/1986

ফনী

15/06/1990

নরিসংদী

01/07/1988

11495 তােরক হােসন

হাজী আলকাছ িময়া
ফােতমা খা ন

11496 অিমতাভ চৗ রী

তঅ
চৗ রী
রসমিন চৗ রী
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

ময়মনিসংহ

17/08/1992

ব ড়া

09/12/1988

(২)

11497 ফািহমা আহেমদ

ফিরদ আহা দ
হেলনা আ ার

11498

মাঃ রােসল পারেভজ

মাঃ সাই ল ইসলাম
মাছাঃ আন য়ারা বগম

11499

মাঃ মরা ল ইসলাম

মাঃ আ ল হািমদ
মিজনা বগম

রাজশাহী

13/02/1987

11500 নাঈম কাজী

আঃ লিতফ কাজী
জিরনা বগম

গাপালগ

30/12/1993

11501

মাঃ শিহ ল ইসলাম

শখ ম আলী
শািহদা বগম

বােগরহাট

01/01/1990

11502

মাঃ আির

মাঃ বেনজ আলী
মাছাঃ িবউ বগম

নীলফামারী

01/07/1986

11503 মাহ র রহমান

এ. ক. এম. মাসেলহ উি ন
মেনায়ারা ইয়া

ময়মনিসংহ

01/06/1992

11504 মাহ দ আহেমদ

হােফজ আহেমদ
িন ফা আ ার ম মদার

িম া

01/07/1992

11505

মাঃ রািক ল ইসলাম

মাঃ আফতাব উি ন
শািহ র আ ার

িম া

03/12/1990

11506

মাহা দ রােসল রানা

মাহা দ আ স সামাদ
িমেসস রজাহান বগম

িম া

31/12/1992

ামান

ী

11507 আহ দ আহসান উ াহ ম মদার

মাহা দ শাহজাহান ম মদার
মাসা ৎ আেয়শা ম মদার

নায়াখালী

25/07/1989

11508 এস.এম. িদদা ল ইসলাম

মাঃ শরীফ উ াহ
িশরীন আ ার

নায়াখালী

01/01/1988

11509

মাঃ ইকবাল হােসন মন

মাঃ নবাব আলী
মাসাঃ শাম ন নাহার বগম

রাজশাহী

20/05/1989

11510

মাঃ হাসান ফা ক

মাঃ বাহা উি ন
মাছাঃ ফােতমা খা ন

িসরাজগ

01/01/1986

চ াম

04/12/1990

ঠা রগ ও

11/11/1987

য়াডা া

25/12/1987

11511

ল িব াস

আিদনাথ িব াস
নিমতা িব াস

11512

মাঃ আশরা

11513

মাঃ মিন

11514

মাহা দ তৗিফ ল ইসলাম িসফাত

মাঃ সিফ ল ইসলাম
িশউিল আ ার

নরিসংদী

06/08/1991

11515

মাঃ আিম র রহমান

মাঃ কাই ম িময়া
তাছিলমা বগম

ফিরদ র

11/07/1989

11516 আসমা খা ন

মাঃ আ র রা াক
রািজয়া বগম

ময়মনিসংহ

01/04/1986

11517 মাহজাবীন শাহনাজ

জামাল এ নােসর
শামীমা আ ার

ঢাকা

02/06/1991

11518 আেয়শা িবনেত আলী

ড. মাহা দ আলী
খািদজা আলী

ঢাকা

25/09/1992

ামান
ামান

মাঃ শাহজাহান কিবর
মাছাঃ মা দা কিবর
মাঃ জালাল উি ন
মািজতন খা ন

Page 69 of 138

ম
( ৬)
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

11519

মাঃ সরাত ইয়াসিমন

মাঃ ল হক
মাহ জা হক

রং র

23/08/1992

11520

মাঃ ইয়ািহয়া

মাঃ ই ািহম খলীল
রজান বগম

নােটার

15/12/1989

11521

মাঃ তানভীর সাইন

মাঃ ৎফর রহমান
মাসাঃ তানজীর পারভীন

নড়াইল

18/01/1991

11522

মাহা দ আরমান উ াহ

মাহা দ একরাম উ াহ
জাহা র বগম

চ াম

28/04/1992

িসরাজগ

28/11/1992

যেশার

10/09/1993

11523 িবজয় বসাক

ব লচ বসাক
িতমা বসাক

11524 িনশাত নায়লা জামান

মাঃ খায় ামান
মেনায়ারা লতানা জামান

11525 শবনম মা ারী

মাখতার আহমদ
ত লায়লা বগম

ক বাজার

12/03/1989

11526

এ. ক. এম. কিবর
নািফজা বগম

ি গ

01/01/1991

11527 অিপ তা উিম লাজ

মাঃ আিজ ল ইসলাম খান
হািব ন নাহার

ঢাকা

12/11/1986

11528

মাঃ আ

মাঃ আ বকর িসি ক
ময়না বগম

মািনকগ

01/10/1987

11529

মাঃ আ জািহদ

মাঃ আ সাঈদ
জািহদা লতানা

ঢাকা

10/11/1991

11530

ষণ চ বত

পন মার চ বত
অ না ভ াচা

চ াম

09/11/1990

11531

দব ত ব সরকার

তাপস মার ব সরকার
গৗরী রানী রায়

ময়মনিসংহ

24/01/1992

11532

মাঃ শাহিরয়ার আলম

মাঃ সাম ল আলম
শামীমা আরা নাহার

বর না

20/12/1989

11533 মিহউল ইসলাম

মাঃ মাই ল ইসলাম
ফােতহা খা ন

া নবািড়য়া

31/12/1986

11534

িহন িব াস

িব নাথ িব াস
মরী িব াস

চ াম

15/11/1990

11535

মাঃ নামান হােসন

মাঃ তা ল ইসলাম
আেনায়ারা বগম

িম া

23/10/1988

11536

মাঃ মেনায়া ল ইসলাম ঞা

ত আঃ হাই ইয়া
মেনায়ারা বগম

ময়মনিসংহ

31/12/1993

11537

মাঃ জামাল উি ন খান

মাঃ জয়নাল আেবদীন
সািহদা থা ন

হিবগ

31/01/1991

11538

পা দাস

সনৎ মার দাস
িদপালী দাস

নড়াইল

10/12/1989

11539

মাঃ হাসা

মাঃ আলাব
মাছাঃ হািলমা িবিব

নওগ

23/11/1988

11540

মাঃ মাহ ন নবী

মাঃ মায়াে ম হােসন
মাহমাদা খা ন

নােটার

21/10/1985

মাঃ র আলম

াহ-আল-মা ন

ামান
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াথ র নাম

(১)

11541

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

িপেরাজ র

24/09/1993

যেশার

19/08/1990

(২)

মাঃ গালাম সেরায়ার

মাঃ গালাম িকবিরয়া
জাৎসনা পারভীন

11542 কাজী এহসা ল মঈন

কাজী আ ল মঈন
সাই ে সা নাসরীন

11543 মান রা শাররফ

হা দ শাররফ েসন
নািগ স আখতার বা

ঠা রগ ও

04/10/1991

11544 সরিসজ আলম

শাহ আলম
কাম ন নাহার

বিরশাল

26/04/1993

11545

মাঃ জামাল উি ন
মাছাঃ পারভীন খা ন

িড় াম

14/09/1990

মাঃ আিত র রহমান

11546 অিমত দাশ

পী ষ কাি দাস
দীি দাশ

চ াম

10/10/1989

11547 অিভেষক ব য়া

আ েতাষ ব য়া
া ব য়া

চ াম

02/03/1989

11548

মাঃ আিন ল ইসলাম

মাঃ আিম ল ইসলাম
মাসা ৎ িদলারা পারভীন

ঢাকা

09/11/1989

11549

মাঃ ফারকা ল হক

মাঃ শাম ল হক
ফিরদা ইয়াসিমন

ঢাকা

29/07/1988

11550

মাঃ হািফ র রহমান

মাঃ জনাব আলী
হািফজা

পাবনা

03/02/1990

11551 রাফসান জািন

মিজবর রহমান
রােবয়া বগম

িদনাজ র

15/07/1989

11552

মাঃ সােহল রানা

মাঃ আ ল ওহাব
মাছাঃ ছ রা খা ন

পাবনা

28/12/1990

11553

গাপাল মার সাহা

িনিখল চ সাহা
িব রাণী সাহা

বােগরহাট

10/02/1991

পাবনা

20/11/1993

হাসমত আলী
রােকয়া বগম

ক বাজার

08/10/1992

11554 সািদয়া রহমান

মাঃ ছাই র রহমান
শামীম আরা বগম

11555

মাঃ মাশ ল আলম

11556

বােয়ত মন র তাহা

মন র অলম িসকদার
ফিরদা ইয়াছিমন ডিল

ক বাজার

30/11/1991

11557 িজ. এম. রােশদ আলম

মাঃ ময় র হােসন
মাছাঃ খােলদা বগম

নােটার

11/11/1990

11558 রিবউল ইসলাম

র আহা দ
মিনরা বগম

ক বাজার

22/11/1989

11559

আ ল মােলক হাওলাদার
সিলনা বগম

বিরশাল

25/12/1993

11560 এস. এম. ওয়ািস উ ীন

মাঃ সকা ার আলী শরীফ
মাহ দা বগম

বিরশাল

25/03/1992

11561

মাঃ কিব

মাঃ মেয়ন উি ন িব াস
মেনায়ারা বগম

রাজবাড়ী

10/05/1987

11562

মাঃ আির ল ইসলাম

মাঃ মকেছদ আলী
মাছাঃ আেনায়ারা বগম

নােটার

19/09/1989

মাঃ মাহাদী হাসান

ামান

া
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রাল নং
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(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম
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জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

11563 এস.এম.খািলদ হাসান

মাঃ সেরায়ার সখ
িমেসস শামীম আরা

নড়াইল

01/01/1992

11564 হাসা ল হক স াট

শাম ল হক
বগম িফয়া হক

পাবনা

01/12/1994

11565

সখ মাঃ দরত ই এলাহী

সখ গালাম মা ফা
রেবকা বগম

বােগরহাট

12/01/1993

11566

মাঃ আল এমরান বকাউল

মাঃ আব স সা ার বকাউল
পারভীন আ ার

চদ র

02/10/1986

11567

মাঃ িমজা র রহমান

মাঃ শাহজাহান িময়া
জাহানারা বগম

মাদারী র

28/08/1990

11568 এস. এম. মা ফ হাসান নািহদ

মাঃ শখ আেশক উ াহ
মাছাঃ রওশন আরা আ ার

িসরাজগ

11/11/1992

11569

মাঃ আ ল বাসার িজ াহ
মাছাঃ সালমা আকতার

পাবনা

15/10/1992

11570 খােলদ হা দ সাদ

িজ. ই. এম. সামসাদ ফা ক
খােলদা আ ার

ময়মনিসংহ

28/10/1991

11571

মাঃ আ

মাঃ আফজাল হােসন
কািহ র বগম

পাবনা

03/10/1988

11572

মাঃ সাই ম ইসলাম

মাঃ াজ আলী
মাছাঃ আ য়ারা বগম

পাবনা

20/11/1992

রাজশাহী

28/12/1990

ি য়া

03/08/1988

মাদারী র

21/02/1988

নামগ

19/10/1988

মাঃ শির ল ইসলাম

াহ আল-মা ন

11573 সািদয়া মাবারক

সাইফ-উল মাবারক
ফাহিমদা বগম

11574 শাহ ইকবাল রা ী

আিক ল ইসলাম
রেহনা আ ার

11575 খ কার রাজীব আহেমদ

আ ল বাসার খ কার
ন নাহার

11576

মাঃ সাই ি ন খান

মাঃ আ ল হােশম খান
সািব ন নাহার

11577

মাঃ আশরা ল ইসলাম

মাঃ আ র রহমান
আছমা খা ন

মেহর র

21/02/1989

11578

মাঃ আিল র রহমান

মাঃ মাহ দ উ ীন
ছািলমা খা ন

যেশার

25/01/1990

11579 ইেলারা িরিছল

আগি ন অংকর িরিছল
রখা িরিছল

ময়মনিসংহ

16/11/1989

11580

মাঃ আঃ বাকী মা া
মাছাঃ লতানা বগম

মা রা

14/12/1992

11581 ফাহিমদা রিফক

রিফক আহেমদ চৗ রী
িদল আফেরাজা চৗ রী

চ াম

20/05/1989

11582 দী দাশ

অ ন দাশ
ঊষা রানী দাশ

চ াম

14/04/1990

11583

মাঃ আিতয়ার রহমান

মাঃ আইনাল হক
মাসাঃ রিকয়া বগম

চ পাইনবাবগ

30/10/1989

11584

মাঃ শাহাদাত হােসন ম মদার

মাঃ ছােলউি ন ম মদার
সািহদা আকতার

মাঃ সা াম হেসন
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

11585 িনমারাহ শবনম

মাঃ আ ল কােদর
মাফ হা রহমান

রাজশাহী

14/02/1993

11586 িম ন ম মদার

ধীের নাথ ম মদার
সরলা রানী ম মদার

বােগরহাট

10/10/1991

11587

মাঃ ফখ ল হাসান িল

মাঃ মক ল হােসন
জ াৎ ারা বগম

ময়মনিসংহ

17/12/1992

11588

নব পাে

মেহান বািশ পাে
মদাসী পাে

গাপালগ

02/09/1987

11589

মাঃ আিম ল ইসলাম

আব ল মােলক নগাবান
নািছমা বগম

বিরশাল

12/04/1987

11590

মাহা দ আব াহ-আল-ফয়সাল

মাহ াদ মা ফা
পা ল বগম

িম া

28/03/1991

11591

মাঃ শাহজাহান িময়া

মাঃ িময়া
মাছাঃ িবথী আকতার

গাইবা া

25/11/1987

11592

মাঃ রজা

মাঃ আতাউর রহমান
রেহনা আকতার বা

নওগ

01/03/1993

11593

মন মার দবনাথ

িপনাথ চ দবনাথ
িবজলী রানী

নওগ

20/10/1989

11594

র মাহা দ আলম

মাঃ শাম ল আলম
রজাহান আলম

টা াইল

03/07/1993

ি য়া

11/10/1993

ামান

11595 িরপন মার

রি ত মার
া রানী

11596

মাঃ মক ল হােসন
মাছাঃ রািজয়া খা ন

ব ড়া

12/08/1988

11597 আহসান হাবীব হাসান

মাঃ আ ল মা ান
স জা বগম

ঢাকা

11/10/1988

11598

মাঃ নািছর উি ন

আ ল মােলক
নাজমা বগম

ঢাকা

01/11/1988

11599

মাঃ জািকর হাসান আক

মাঃ আ ল হািমদ অ◌াক
মাছাঃ হািলমা খা ন

গাইবা া

18/12/1991

11600

রজওয়ানা কিরম

মাঃ বদ ল কিরম
জাহানারা কিরম

রাজশাহী

01/01/1993

11601

মাঃ িমজা র রহমান

মাঃ হােসন আলী
মাছাঃ সিকনা বগম

িড় াম

10/11/1988

11602

মাহা দ হািস ল হক

মাঃ আয়নাল হক
মমতা হক

যেশার

01/05/1990

11603

মাঃ জিহ ল ইসলাম

মাঃ আ র রহমান
জা রা খা ন

ঢাকা

05/10/1988

11604

মহনাজ শিফকা

মাঃ গালাম মা ফা
ফরেদৗসী সরকার

নরিসংদী

01/01/1993

মাঃ আ স ছা ার

11605 গাজী সা াদ হােসন

এ. ক. এম. সাই ল আলম
জসিমন আকতার

িম া

29/05/1993

11606

মাঃ আঃ আিজজ
মাছাঃ কািহ র বগম

িড় াম

25/06/1987

মাঃ আঃ সিলম েয়ল
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

ঠা রগ ও

30/10/1990

নওগ

02/02/1991

লাল ামািনক
িতভা ামািনক

রাজবাড়ী

29/12/1987

11610 ফয়সাল রহমান িরয়াদ

মাঃ আলী আক
িফেরাজা বগম

জামাল র

25/01/1990

11611

মাঃ জাহা ীর আলম

মাঃ আকবর আলী সরকার
আফেরাজা খা ন

ময়মনিসংহ

28/12/1989

11612

মাঃ জিহ ল ইসলাম

মাঃ নজ ল ইসলাম
নাসরীন জাহান

প য়াখালী

10/06/1991

11613

মাঃ আ ল অউয়াল

মাঃ ফাই ল ইসলাম
সপনা আ ার

ময়মনিসংহ

08/10/1991

11614

রহা ল হক

ত সাম ল হক
সিলনা বগম

ব ড়া

30/08/1993

11615 মানসী ব

দেব থান ব
মমতা ঘটক

যেশার

23/11/1987

11616

মাঃ িগয়াস উি ন
হািসনা খা ন

ময়মনিসংহ

30/12/1991

চদ র

29/11/1993

(১)

(২)

11607 জা া ল ফরেদৗস িনপা

মাজাে ল হক
ফিরদা ইয়াছিমন

11608

মাঃ ইউ স শাহ
মাছাঃ নািসম জাহান

মাঃ খােলদ িবন অলীদ

11609 িচ য় ামািনক

র আ ল হাসনাত

11617 আল-আিমন িবন আিজজ

আব ল আিজজ িময়া
খােলদা খানম

11618

মাঃ িমজা র রহমান

মাঃ শাহা ি ন
তহিমনা বগম

ভালা

07/08/1992

11619

মাঃ মন াং

মাঃ কিফল উি ন াং
দেলায়ারা বগম

ব ড়া

22/12/1988

11620

মাছাঃ িজিনয়া জামান

ত ওয়ােহ ামান
মাঃ শািবনা আকতার

ি য়া

21/12/1991

11621 অ প িব াস

অমেল িব াস
িশলা িব াস

নড়াইল

31/12/1992

11622

মাঃ আ ল লিতফ
জােবদা বগম

গাজী র

31/12/1993

মাঃ জিহ ল ইসলাম

11623 হা ন অর রিশদ

র আহমদ
র নাহার বগম

ক বাজার

06/11/1987

11624 িমস তানিজ ন নািহদ

মাঃ আিম ল ইসলাম
মাছাঃ আলতা ন নসা

িদনাজ র

08/11/1991

11625

মাঃ শাহ জামাল

মাঃ মহাতাব উি ন
শফালী বগম

িদনাজ র

09/10/1988

11626

মাঃ শাহিরয়ার হািসব

মাঃ িলয়াকত আলী
জিল শবনম

নওগ

25/06/1993

11627

মাঃ ফরহাদ হােসন

মাঃ সেক ার আলী
মাছাঃ ফিরদা বগম

িদনাজ র

12/05/1992

11628

মাহা দ রিহম উ াহ

মাহ ল হক
মেনায়ারা বগম

ক বাজার

10/11/1989
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রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

রং র

31/12/1992

(২)

11629

মাঃ রাদ হাসান

মাঃ হািব র রহমান
মাছাঃ া খা ন

11630

মাঃ ফরহাদ হােসন

জামাল হােসন
সিখনা বগম

িম া

13/09/1992

11631

মাঃ িসরা ল ইসলাম

মাঃ গালাম মা ফা
মাছাঃ সােজদা বগম

িড় াম

05/04/1992

11632

মাঃ কাম ল হাসান

মাঃ আেনায়া ল ইসলাম
হােজরা খা ন

ময়মনিসংহ

01/08/1992

11633 সজল িব াস

সে াষ িব াস
লিতকা িব াস

লনা

24/10/1992

11634

পদ িব াস

িশেব নাথ িব াস
ক না িব াস

লনা

20/10/1990

11635

িকেশার মার

নওগ

12/10/1989

ভ লাল ঋিষ
না রানী

11636

সয়দা তাহিমনা

সয়দ শাহআলম
সয়দা মিরয়ম অলম

টা াইল

02/02/1992

11637

মাঃ মাস

মাঃ আ ল জীলল
মাছাঃ মাহ দা খানম

ব ড়া

08/01/1992

11638

মাঃ ইমরান হাসান সরকার

মাঃ আ ল মা ান সরকার
মাছাঃ আকতািরকা পারভীন

নােটার

01/10/1992

লনা

31/12/1988

ল আলম

11639 িম ন িমঞা

রতন মার িম ী
সিবতা িম ী

11640 তানিজলা ইসলাম

মাঃ মেনায়া ল ইসলাম
ত ি য়ারা বগম

পাবনা

01/10/1990

11641 তাসিময়াহ সরকার

ফারকান িময়া সরকার
রািশদা বগম

ঢাকা

30/12/1991

11642

হা দ ফরেদৗ ল কিবর

মর ম আ ল কােসম
ফরেদৗসী বগম

ঢাকা

04/04/1991

11643

মাঃ আিত র রহমান

মাঃ িমজা র রহমান
িমেসস মিজনা খানম

ব ড়া

25/01/1993

11644

মাঃ র আজাদ

িজ াত আলী
মািহ র বগম

প য়াখালী

14/03/1991

11645

মাঃ সােদ ল ইসলাম শাহীন

মাঃ তাজাে ল হক
িশিরনা আ ার

ব ড়া

01/01/1992

11646

মন িম ী

িনম ল িম ী
শফালী রানী িম ী

ঝালকাঠী

12/09/1986

11647

মাঃ ফরহাদ হােসন

মাঃ শাহআলম ম ল
কািহ র বগম

িসরাজগ

30/12/1986

11648

মাঃ তা ল ইসলাম

মাঃ কিবর িময়া
িমেসস রািশদা বগম

িপেরাজ র

05/02/1989

11649 আিকব হােসন

মাঃ শাহাদাৎ হােসন ঞা
আেকলা হাসাইন

চ াম

29/09/1993

11650

মাঃ জাফর উ াহ ধান
পািহ র জাফর

গাইবা া

06/07/1992

মাঃ র আলম িসি কী

Page 75 of 138

ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

মাঃ আ ল গিন
মাসাঃ অ য়ারা

নওগ

03/11/1992

11652 আিসফ আহেমদ আিবর

মাঃ আ স সা ার
মমতাজ বগম

ভালা

16/12/1990

11653

মাঃ সাি র হেসন

মাঃ আঃ সালাম
মাছাঃ ফরেদৗিস বগম

রাজশাহী

25/06/1993

11654

সিলমা খা ন

ত আহ দ আলী
মমতাজ আরা বগম

সাত ীরা

01/01/1987

(১)

11651

(২)

মাঃ আমা াহ আমান

11655 মাই ল ইসলাম

আ ল মা ান
মজনা বগম

ব ড়া

28/02/1990

11656 উে হািববা

এস. এম. জািহ র রহমান
শাহনাজ বগম

ব ড়া

01/12/1992

11657

মাঃ আই ল হক
িলিলমা খা ন

লালমিনরহাট

11/01/1993

িসরাজগ

31/12/1988

লনা

02/02/1991

মাঃ রায়হান মাহ দ

11658 আেয়শা খা ন

আ র রউফ
িফেরাজা রউফ

11659 রথী নাথ হালদার

বলাই লাল হালদার
বািশনী হালদার

11660

মাঃ রিবউল আলম

মাঃ জাহা ীর আলম
খিদজা বগম

চ াম

01/01/1992

11661

মাহা দ তৗিহ ল ইসলাম

মাহা দ গালাম র ানী
মাছাঃ ফরেদৗসী র ানী

ব ড়া

25/11/1993

11662

মাঃ আিম র রহমান

মাঃ কওছার আলী বািসয়া
রােকয়া খা ন

যেশার

04/06/1987

11663

মাঃ আিস র রহমান

মাঃ সিহ র রহমান
শিরফা রহমান

ঢাকা

15/02/1993

11664

মাহা দ পােভল

ত মাহা দ হািনফ িময়া
ছােয়দা আ ার

িকেশারগ

05/08/1988

11665 সাখাওয়াত হােসন

মাঃ খিল র রহমান
মাছাঃ কিহ র বগম

ফিরদ র

15/12/1992

11666

নীম ইসলাম

এ. ক. এম. নজ ল ইসলাম
মিনরা ইসলাম

গাপালগ

28/05/1992

11667

মাঃ গািলব ইবেন জামান

মাঃ মিন ামান
মাছাঃ আ েমােনায়ারা বগম

িসরাজগ

17/07/1988

11668

মাঃ এমদা ল হক

মাঃ ইয়ািছন আলী আক
মাছাঃ মাসেলমা বগম

ব ড়া

31/12/1989

11669 আিফয়া তাবাস ম

েকৗঃ আলমগীর হােসন
হািফজা খানম চৗ রী

মাদারী র

09/05/1992

11670

মাহাইিমন মাঃ সাদ

ফা ক আহেমদ
ফাহিমদা ফরেদৗস

ঢাকা

07/10/1993

11671

মাঃ সােহল রানা

মাঃ রবকত আলী
মাছাঃ হােজরা খা ন

য়াডা া

07/08/1988

11672 ঋি

বাইয়াৎ

মাঃ সাহরাব হােসন শখ
শাহীন আ ার
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গাপালগ

12/10/1991

ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

11673

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

মাঃ কাম

ামান ইসলাম

ত হােসন আলী াপারী
মাছাঃ কািচরন িবিব

িড় াম

15/04/1989

11674 ফাইয়াজ জালাল উ ীন

জালাল উ ীন আল-কােদরী
বীনা আমীন

ফিরদ র

14/12/1991

11675

মাঃ ইি স গালদার
আয়শা বগম

ঢাকা

01/07/1990

রাজশাহী

31/12/1992

ঢাকা

20/11/1992

মাঃ সাই ল ইসলাম শািহন

11676 এইচ. এস. ৎ ল বারী

মাঃ আজহা ল ইসলাম
লায়লী বা

11677 শাহানা আ ার এশা

শাহজাহান আলী হাওলাদার
শািহদা আ ার

11678

সে াষ মার হ
দালা রানী হ

প য়াখালী

16/02/1990

11679 বাসমা নািফসা ত ী

মাঃ আ ল বাশার
াহার মিন

টা াইল

22/10/1992

11680 মহা দ এহসা ল তািরফ

মাঃ হািনফ উি ন
রতনা খা ন

টা াইল

05/02/1992

11681

মাহা দ আ ইউ প
রহানা ইয়াসিমন

ফনী

01/10/1990

শা

হ

মাহা দ আ সােয়ম

11682 কাজী রকান হােসন

কাজী মাশােরফ হােসন
িশিরনা বগম

নড়াইল

05/01/1988

11683

মাঃ ইছমাইল হােসন
মাছাঃ আিরফা ইয়াছিমন

ব ড়া

29/04/1989

মাঃ ই াহীম পারেভজ

11684 সা াম হােসন

লাল হা দ
র জাহান বগম

িদনাজ র

25/12/1991

11685 িচংিক চাকমা

িবমল চ চাকমা
অমিলকী চাকমা

রা ামা

27/09/1988

11686

মাঃ ইয়ািসর আরাফাত িরয়াদ

মাঃ ওবােয় ল হক
রিহমা বগম

িম া

25/07/1990

11687

মাহা দ সােহল

মাহা ব আলম
নাজমা বগম

চ াম

10/07/1993

11688

মাঃ আ ল কালাম সরদার

মাঃ আঃ হিমদ সরদার
মাসাঃ আ া খা ন

িড় াম

01/01/1990

11689 খ কার মাঃ আ ল মা ািলব

খ কার আ স স র
মাছাঃ মানায়ারা বগম

ব ড়া

27/09/1989

11690

মাঃ আেনায়ার হেসন

মাঃ নয়া িময়া
মাছাঃ র আকতার

ব ড়া

26/12/1988

11691

মাঃ মা দ রানা

মাঃ নজ ল ইসলাম
িমেসস ছারা ইসলাম

ব ড়া

15/06/1987

11692 কাওসার আহেমদ

মাঃ মাজাে ল হক
মাছাঃ িকসমত আরা

পাবনা

21/10/1988

11693 অপ ন পাল

িদলীপ মার পাল
সিবতা পাল

শিরয়ত র

25/02/1990

11694

এস.এম. শাহা ি ন িসকদার
িম বগম

গাপালগ

21/08/1987

মাঃ ম

ল ইসলাম
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ম
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

মাঃ আ ল ফজল
রােবয়া খা ন

পাবনা

18/09/1990

শাহজাহান আলী
পারভীন আ র

ঢাকা

06/08/1988

মাঃ ফজ ল হক
মমতাজ বগম

বিরশাল

01/01/1991

11698 রিন মার ঘাষ

রনিজৎ চ ঘাষ
িদপালী রানী ঘাষ

জামাল র

03/02/1988

11699 ইসরািফল িমলন

মাহা দ তয়ব
িমেসস শাম ন নাহার

11700

(১)

(২)

11695

মাঃ খােল

11696

িম আ ার

11697 ফারজানা

ামান

ী

িম া

15/04/1991

মাঃ আ স সা ার
মাছাঃ খারেশদা বগম

প গড়

29/12/1992

11701 ইশিতয়াক ইমাম িস ীিক

মাহা দ ইমাম বকস
ইসমত ইমাম িস ীকা

চ াম

21/07/1993

11702

েকৗশলী
িচ দাস

নায়াখালী

20/11/1994

মাঃ খারেশদ আলম

জয় অিন

দাস

ামল কাি দাস

11703 িমজা মাহাইিম ল ইসলাম

িমজা মাঃ মাহ ল ইসলাম
মা দা খা ন

ঢাকা

04/02/1994

11704

মাঃ খারেশদ আলম
মেনায়ারা বগম

চদ র

24/08/1993

রতন মার পাল
ঊষা পাল

চ াম

17/10/1991

মাঃ আ ল মিতন
মাছাঃ মিরনা বগম

ব ড়া

31/12/1992

মাঃ ইমরান

11705 অ পম পাল
11706

মাঃ মিন

ামান

11707

মাঃ আ ল হাসান শাভন

মাঃ শাম ল হক
রওশন আরা বগম

িম া

25/05/1993

11708

মেহদী হাসান িম ক

ঃ হা ন-অর-রিশদ
মিনরা লতানা মিন

প য়াখালী

01/01/1994

11709

মাঃ কাম

মাঃ আ ল কালাম আজাদ
মাছাঃ আেনছা খা ন

পাবনা

11/11/1989

লনা

05/10/1989

লালমিনরহাট

19/12/1992

ভালা

12/12/1991

সাত ীরা

15/12/1993

খ কার সাঈদ বােকর
হািলমা ইয়াসিমন

যেশার

13/03/1992

আ ল হািলম
জসিমন আরা

ঢাকা

27/10/1991

িসরাজগ

05/11/1992

ামান খান

11710 িরংকন িব াস

র ন মার িব াস
রখা িব াস

11711

মাঃ র নবী
মাছাঃ আফেরাজা বগম

মাছাঃ আিকদা আফেরাজ

11712 ফয়সাল আহেমদ
11713 এস,এম, রােশ
11714
11715
11716

শহীদ উ াহ
শাহানাজ বগম
ামান

ক. এইচ. তাসিফ র রহমান
ানা ফরেদৗস
মাঃ কাওসার সরকার

মাঃ আহসানউ াহ সরদার
শাহীদা বগম

মাঃ লাল িময়া সরকার
মাছাঃ মিনজা বগম
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

মাঃ সাম ামান
ফিরনা আ ার

নওগ

05/10/1992

11718 িবকাশ সাহা

িব ব সাহা
দীপালী রানী সাহা

টা াইল

27/09/1988

11719 আহমাদ ফািহম

মাঃ ল হক খ কার
রােশদা বগম

িম া

07/09/1993

11720

মাঃ আলী আকবর

মা ান মািঝ
শরীয়ত নছা

11721

মাহাঃ হদােয়ত আলী

মাহাঃ হায়াত আলী
মাসাঃ নাজনীন বা

(১)

11717

(২)

মাঃ কাম

ামান

শিরয়ত র

15/10/1988

চ পাইনবাবগ

16/12/1986

11722 িরতা খা ন

র ম ই াজ মািলথা
রিহমা বগম

ি য়া

17/10/1990

11723 মাহ দ হােসন

ঃ আওলাদ হােসন
মমতাজ বগম

টা াইল

31/12/1987

11724

মা া হী লতানা

মাঃ মা ািফ র রহমান
মাছাঃ িফয়া রহমান

ব ড়া

01/08/1993

11725

মাঃ ের আলম

মাঃ ন নবী
মাছাঃ আকতার জাহান

ব ড়া

06/12/1991

11726 মাহ দা মা ফা

গালাম মা ফা
িমেসস হািমদা আ ার

নায়াখালী

20/05/1992

11727

সে াষ মার
বাস ী রানী

যেশার

06/08/1990

11728 এস, এম, নাঈম উ ীন

এস,এম, িফেরাজ কামাল
আেয়শা কামাল

নায়াখালী

01/01/1991

11729

ত আতাব আলী
রিমছা বগম

টা াইল

10/09/1987

11730 হা র রিশদ

আ তােহর
মাহ দা বগম

ক বাজার

28/10/1992

11731

মাঃ মা ফা হায়দার

মাঃ আ ল হািফজ
িফেরাজা আ ার

ফনী

19/12/1989

11732

মাঃ ফয়সাল আহেমদ মন

মাঃ শাহজাহান আলী
িমেসস ফরেদৗসী শাহজাহান

যেশার

01/11/1990

11733

দওয়ান মাঃ হািবব উ াহ

ই াহীম দওয়ান
নাজমা বগম

িম া

21/10/1991

11734

মাঃ শাম ল আেরিফন

মাঃ শহীদ হাসান
মাক দা হাসান

টা াইল

14/05/1989

11735

মাঃ রজাউল কিরম

মাঃ দৗলতজামান মা া
মাছাঃ মিরয়ম বগম

ব ড়া

06/01/1988

11736

মাঃ জািহ ল ইসলাম

মাঃ ইি স আলী
জিমলা বগম

জামাল র

16/02/1991

11737 সাফফাত আরা সাইদ

মাঃ ছােয় র রহমান
রিহমা বগম

নরিসংদী

15/10/1992

11738 িদ সাহা

িদিলপ চ সাহা
িবনা সাহা

টা াইল

13/10/1987

ত মার

মাঃ িমনা ল ইসলাম
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ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

সয়দ জিসম উি ন
নািসমা আ ার

চ াম

19/10/1989

11740 আিতক সাররাজ

মাজাে ল হক
তােহরা ল কিবর

চ াম

09/11/1988

11741 িড.এম. িগয়াস মািলক

মাঃ আ ল হাই
মাছাঃ রৗশন আরা তা কদার

টা াইল

17/05/1990

11742

মাঃ ফা ক হােসন

মাঃ নকবর হােসন
সােয়রা খা ন

িঝনাইদহ

17/06/1990

11743

মাঃ মারেশদ আলী

মাঃ র হােসন
মাছাঃ মােমনা খা ন

িদনাজ র

12/11/1988

11744

মাঃ রিফ ল ইসলাম

মাঃ আনছার আলী ম ল
িরিজয়া বগম

রাজবাড়ী

01/06/1989

মাঃ নিজর হােসন
সয়দা মা দা খা ন

হিবগ

30/11/1989

11746 আিশ র রহমান

মােলক মা া
হািলমা বগম

ফিরদ র

20/07/1987

11747

শখ র মাহা দ
সািহদা ইয়াসিমন

গাজী র

24/11/1990

11748 িলটন আহেমদ খান

মিজবর রহমান খান
ফিরদা রহমান

িপেরাজ র

11/02/1991

11749

মাঃ আ াহ সরদার
মাছাঃ হােজরা খা ন

রং র

25/10/1991

(১)

11739

(২)

সয়দ হাসিন যাহাব ামার

11745 এ.এইচ.এম.

ল দা নাহাজ

শখ আেরিফন র

মাঃ হািফ ল ইসলাম

11750 রিবন মার দাস

রনিজত মার দাস
মাধবী রানী দাস

জামাল র

10/07/1990

11751 আিতফ হােসন দীপ

মাঃ মাহ ব হােসন
আমা ল হােসন

ঢাকা

15/09/1993

11752

মাঃ আির র রহমান

মাঃ মাহ র রহমান
আেয়শা আ ার

ল ী র

08/10/1992

11753

মাঃ আ সাঈদ

মর ম লতান আলী
মাছাঃ মিজনা বগম

ব ড়া

21/11/1993

11754

মাঃ আতাউল কিরম মাহ দ

এস.এম আসা াহ
মাছাঃ রােশদা

রাজশাহী

22/12/1992

11755

মাঃ শাহ আলম

ত আ ল কালাম
মাছাঃ রওশন আরা

নওগ

08/07/1993

11756

গালাম মােশ দ

ই ািফল হক
সািবহা বগম

চ পাইনবাবগ

11/10/1992

11757

মাঃ মনাজ

মাঃ রয়াজ
মাছাঃ লশান বগম

নীলফামারী

06/12/1993

ঢাকা

08/08/1991

11758 এনােয়ত মা ম

লাল মাহা দ
নািসমা আ ার

11759

মাঃ লালমি ন বপারী
রিজয়া খা ন

গাজী র

03/04/1990

খ কার মিজ র রহমান
সািহদা পারভীন

ঢাকা

12/06/1989

মাঃ আউয়াল হােসন

11760 খ কার সাই ল ইসলাম
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ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

মাঃ হািনফ মা া
মাছাঃ ল ী নসা

প য়াখালী

07/05/1992

মাঃ আ র রিশদ
রােহলা বগম

িপেরাজ র

01/01/1991

(২)

11761

মাঃ আ

াহ আল মা ন

11762

মাঃ আসা াহ

11763 সজীব আহেমদ

এ, , এম, শিহ ল ইসলাম
মাছাঃ আ দা বগম

গাইবা া

01/01/1991

11764 আিরিফন রহমান

মিজবর রহমান
ফারহানা আ ার

বিরশাল

24/06/1993

11765

জয় আর

এম, লিফকার আলী
আফেরাজা ্বী

নরিসংদী

05/10/1991

11766

মাঃ রাহাত আিমন পাটওয়ারী

মাঃ ল আিমন পাটওয়ারী
ইসরাত পারভীন

চ াম

02/08/1988

11767

মাঃ সাহাগ ঁ ঞা

মাঃ মিজ র রহমান ঁ ঞা
ফােতমা বগম

নরিসংদী

02/01/1992

11768 সােরায়ার আলম

মা া আ ল হক
মায়া হক

বিরশাল

31/01/1993

11769 রােসল িময়া

আলতাফ হােসন
রেহনা আ ার

ফিরদ র

24/12/1991

11770

দীন মাহা দ খান
কাম ন নাহার

ঢাকা

21/12/1992

টা াইল

18/01/1991

চ পাইনবাবগ

12/11/1992

র তাহিমদ খান

11771 কাজল সরকার

মাঃ আ ল কােশম সরকার
জাহানারা বগম

11772

মাঃ ইসিতয়াক নািসর

মাঃ নািসর উি ন
মাসাঃ িনহারী বগম

11773

মাঃ জািহ ল ইসলাম

মাঃ লিফকার হােসন
মােশ দা বগম

প য়াখালী

20/09/1991

11774

মাঃ মাহ জার রহমান ধান

ত আসাদ আলী ধান
মাছাঃ মকেছদা খানম

প গড়

20/11/1990

রজত বরণ দ
বলী দ

িকেশারগ

10/01/1993

11776 এ,িব,এম, তানভীর পাশা

মাঃ ইসমত পাশা
আিলফা আ ার

জামাল র

01/10/1991

11777 এ.এস.এম. তানভীর আহেমদ

মাঃ আ সােলহ ঁ ইয়া
নািসমা আখতার

া নবািড়য়া

26/06/1991

11778 আেসফ আয়নান বখশ

আখতা ামান বখশ
রােহলা বগম

মৗলভীবাজার

07/12/1991

11779

এ িড এম সাম ল নীর
শ ফা জাহান

িম া

23/09/1986

11775 দী

হর দ

মাহা দ ইফরাদ িবন নীর

11780 মাহ জ আহেমদ

মাঃ আ ল লিতফ
কািহ র বগম

11781

মাঃ হাসান শহীদ সাই
রিহমা চৗ রী

মাঃ আদনান ইবেন হাসান

11782 তানভীর আহেমদ

াহ

আিজ র রহমান
মা মা আ ার
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িঝনাইদহ

28/12/1990

শর র

24/02/1992

শর র

10/11/1992

ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

11783 যারীন তাসিনম

মাঃ শামস-উদ- দাহা তা কদার
নাসিরন নাহার

ঢাকা

01/08/1991

11784 এ, ক,এম, মাহ দ-উল-হাসান

মাঃ আ ল কালাম আজাদ
িন ফা আজাদ

ঢাকা

07/08/1988

11785

মাঃ আ স সালাম ঁ ইয়া
পারভীন আ ার

িম া

23/11/1989

11786 ফয়সাল মাহ দ মেহদী

মাঃ হািম ামান
সাহানা বগম

ঢাকা

11/10/1990

11787 এস.এম. তানভীর হােসন

মাঃ মাতাহার হােসন
রওশান জাহান চৗ রী

রাজশাহী

30/11/1991

11788

মাঃ জামাল হােসন

মাঃ আই ব আলী
মািফয়া খা ন

িম া

02/02/1988

11789

দব ত দ

নারায়নগ

01/10/1993

11790

ভাশীষ রায়

অ ত মার রায়
া রানী রায়

প গড়

22/06/1992

11791 মাহ জা জ জাহরা

মাঃ ওয়ালী উ াহ
শািহদা পারভীন

যেশার

07/11/1986

11792

মাঃ িরয়া ল ইসলাম

মাঃ ল ইসলাম
মাসাঃ নাজমা আ ার

িম া

23/12/1986

11793

মাঃ আরমান হাসাইন

মাঃ মা ন কবীর
রােকয়া বগম

িম া

15/07/1988

11794

জন মার দাস

িবণয় মার দাস
ক না রানী দাস

নওগ

25/09/1992

11795

মাঃ সােলহ আিজজ

মাঃ শাহাদত হােসন
শলীনা বগম

নােটার

15/07/1991

মাঃ আ

াহ আল মাহ দ ঁ ইয়া

বল সখা দ
ল রানী দ

11796 িনবারন চ বত

িনিশ কা চ বত
ম রানী চ বত

জয় রহাট

10/10/1989

11797

মাঃ জালাল উি ন শখ
নািসমা জালাল

রাজবাড়ী

17/03/1993

11798 মা কা জায়া ার

মা দ একরাম জায়া ার
সয়দা শাম ন নাহার

য়াডা া

09/11/1993

11799 িসরা ম িনরা

মাঃ িস ীক আিমন তা কদার
িনগার লতানা

ব ড়া

21/04/1992

11800

সয়দ আির র রহমান

মাঃ খিল র রহমান
মাসাঃ শারিমন জাহান

প য়াখালী

01/11/1993

11801

মাঃ আিসফ শাহিরয়ার

মাঃ মা ন-অর-রিশদ ফিকর
মাছাঃ ফরেদৗসী বগম

জামাল র

15/11/1993

11802

মাঃ আ স সা ার

মাঃ বিদউ ামান
আেলয়া খা ন

িসরাজগ

05/02/1988

11803 িদপায়ন িশকদার

মনেমাহন িশকদার
অ ন া িশকদার

রাজবাড়ী

26/12/1993

11804

মা ন কবীর
নািগ স কবীর

ঢাকা

02/12/1992

শখ জািমল উি ন আহেমদ রা ল

মায়রা কবীর ি য়াংকা
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(৩)

(৪)

(৫)

ঢাকা

29/12/1993

(২)

11805 িলংকন সরকার

জীবন চ খ
িশ া সরকার

11806 িশহাব উি ন

আমজাদ আহেমদ
সালমা বগম

া নবািড়য়া

15/11/1987

11807

মাঃ হােতম আলী িশকদার
হািফজা বগম

িসরাজগ

11/02/1989

মাঃ আ র রউফ

11808 িমতা ব

িমলন মার ব
সাগিরকা ব

মা রা

07/02/1992

11809 আিসফ মাহ দ

মাঃ সাহরাব িময়া
জােহরা বগম

ি গ

19/09/1993

11810

মাছাঃ মাহ দা খা ন

মাঃ আরমান আলী
মাছাঃ রািবয়া বগম

িসরাজগ

20/06/1988

11811

ভ লালা

লাল কাি লালা
পা া লালা

চ াম

18/02/1990

ময়মনিসংহ

13/01/1989

11812 শাহ মাঃ আশরা ল হক

শাহ মাঃ িজয়াউল হক
আেনায়ারা বগম

11813

মাঃ জাহা ীর হােসন

মাঃ আ র রিশদ ফিকর
মাছাঃ আফেরাজা খা ন

পাবনা

15/06/1992

11814

মা াকীম শরীফ সাইদ

মাহ ব হাসান িফেরাজ
ফােতমা ইয়াসিমন

শর র

25/12/1993

11815

মাঃ জােয় ল ইসলাম

মাঃ তফর রহমান
ত াহার বগম

ফিরদ র

07/04/1992

11816

মাঃ নাজ ল হাসান

মাঃ ছােনায়ার হােসন
মাছাঃ রওশনারা বগম

িসরাজগ

02/02/1991

11817

মাঃ হাসান আলী

মাঃ ছফর আলী
মাছাঃ হােজরা বগম

িসরাজগ

01/10/1992

11818 তানিজলা ফরেদৗসী

মাঃ শওকত আলী
সািবনা ইয়াসিমন

িঝনাইদহ

13/12/1993

11819 আ

মাঃ আ স সা ার
আসমা আ ার

ঢাকা

20/02/1992

মাঃ শিফ ল ইসলাম বকশী
িশরীন ইসলাম

িড় াম

29/01/1990

11821 শািকল আহেমদ সরকার

মাঃ সাই ল ইসলাম
শফালী ইসলাম

পাবনা

01/03/1990

11822

মাঃ হােছন আলী
রােশদা বগম

শর র

01/01/1990

11823 নািবলা এরশাদ

মাহ ব এরশাদ
আখতারা এরশাদ

রাজশাহী

12/12/1987

11824 রাজীব মার দাস

রতন চ দাস
গীতা রানী দাস

টা াইল

19/02/1990

11825

মাহামমদ ইিলয়া র রহমান
মাসাঃ হেলনা বগম

গাপালগ

13/08/1992

ময়মনিসংহ

01/01/1987

11820

াহ আল সািদক

মাঃ সােদ ল ইসলাম বকশী

মাঃ আির ল হক

মাহামমদ আিল জজামান

11826 রিফ ল ইসলাম

সাই ল মােলক
আেয়শা খা ন
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রাল নং
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(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

11827 এস.এম. এনা ল হক

মাঃ রিফ ল ইসলাম
মাছাঃ নাজমা ইসলাম

িসরাজগ

10/11/1991

11828 আমানউ াহ

রা ামান
আেমনা বগম

জামাল র

03/04/1991

11829 আল-ইমরান তা কদার

ডাঃ মা ফা তা কদার
তফা বগম

হিবগ

23/08/1991

11830

শখ মাহ র রহমান

শখ মিফ র রহমান
সয়দা সিলনা মােশ দ

ি য়া

09/07/1992

11831

নছার উি ন

ইসহাক িময়া
রজাহান বগম

িম া

04/03/1987

পাবনা

19/01/1991

11832 কাজী কাম

ামান

কাজী ইসহাক
িন ফার ইয়াসিমন

11833 ইয়া ব আলী

আ ল মােলক
সােজদা খা ন

িঝনাইদহ

22/08/1987

11834

মাঃ ইমরান হােসন

মাঃ মন র কািদর
এিরনা পারভীন

িসরাজগ

30/10/1990

11835

সয়দা মাফািছ ল ইসলাম

সয়দ আ ল ওয়ােহদ
মাহ জা আ ার

ন েকানা

22/11/1987

11836

মাঃ এনা ছ সালহীন

মাঃ ইকবাল হােসন
নাসিরন আকতার

িসরাজগ

01/09/1990

11837 স য় রায়

সমীর মার রায়
িশখা রায়

ঢাকা

07/11/1991

11838 শারমীন মাহ দ

কিফল উি ন মাহ দ
শাম ন নাহার মাহ দ

ঢাকা

29/10/1990

11839 তাওহীদ কািময়াব

কািময়াব হায়দার চৗ রী
িনগার লতানা

চদ র

08/11/1990

11840

ধীের মার ম মদার
কাজল রানী ম মদার

িসেলট

22/06/1986

িত রানী ম মদার

11841

মাঃ আ ল মা ান

মাঃ আ ল খােলক সরকার
মাসাঃ মালিত খা ন

িসরাজগ

11/07/1988

11842

মাঃ নাজ ল হাসান

হািনফ মাহা দ
নাজ ন নাহার

ময়মনিসংহ

16/05/1987

11843 আ
11844

াহ আল মা ন

মাঃ বজ র রহমান
আসমা খা ন

যেশার

01/12/1991

মাঃ বারহান উি ন খান

মাঃ রিফ ল ইসলাম
রউফন ইসলাম

ি য়া

11/09/1991

ঢাকা

21/10/1991

11845 তিনমা নাসরীন

ল আিমন
কািনজ ফােতমা

11846 সা ীর আহেমদ

মাঃ শাম ল আলম
হাসেন নাহার

টা াইল

08/12/1986

11847 ইশিতয়াক আহেমদ

মাঃ ফা ক আহেমদ
ফােতমা আহেমদ

ঢাকা

26/11/1992

11848

হা াদ ল ইসলাম পেটায়ারী
কাউেস আরা ইসলাম

চদ র

15/10/1992

হা াদ রািক ল ইসলাম

Page 84 of 138

ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম
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(৩)

(৪)

(৫)

মাঃ িব াল হােসন
ফিরদা পারভীন

ময়মনিসংহ

10/12/1991

11850 এফ.এম. মাহ দ হাসান

এফ.এম.আিমর হােসন
ফিরদা ইয়াসিমন

শিরয়ত র

16/06/1987

11851 নািহদ নামান

মাঃ বজ ল কিরম
নািছমা কিরম

নােটার

08/01/1992

11852

মাঃ নাজ স সািকব

মাঃ জিমদার রহমান
মাছাঃ শাম ন নাহার

রং র

27/08/1993

11853

মাঃ আ ল মােলক

মাঃ আ ল কােদর
আিছয়া খা ন

পাবনা

10/12/1991

11854

মাঃ রায়হা ল কিবর

মাঃ আ ল মা ান
মাছাঃ রবা

িদনাজ র

25/07/1990

11855

মাঃ ইফেতখার হািছব

মাঃ আ স ছামাদ
মাজ জা হাসান

ঢাকা

29/11/1988

11856

মাঃ আহসা ল ইসলাম

ত আিজজার রহমান
ত আি য়া বগম

গাইবা া

31/12/1991

11857

মাঃ আেনায়ার হােসন

মাঃ মিছর উ ীন
মাছাঃ আকিলমা বগম

িদনাজ র

30/09/1992

(১)

11849

(২)

মাঃ আহনাফ দীপন তানভীর

11858 কাজী শাফােয়ত হায়দার

কাজী গালাম হায়দার
সাম াহার

যেশার

01/07/1990

11859 িবিব রােকয়া

মাহা দ মাহ বল আজীজ
িবিব রিহমা

নায়াখালী

18/11/1992

11860 সাইেয় তা উে মাস রা

মাঃ গালাম মিহউি ন
কািহ র বগম

যেশার

06/06/1991

11861 রাজাদ উি ন

মাঃ বদর উি ন
সািহদা বগম

নীলফামারী

25/11/1991

11862

তমাল
গাগ দ

দ

নামগ

11/07/1992

11863 আ, ন, ম, আির র রহমান

ত মাঃ আতাউর রহমান
িমেসস নািগ স আ ার

া নবািড়য়া

27/05/1993

11864 তানভীর আহেমদ

মাঃ ফজ র রহমান
আিজনা রহমান

িসরাজগ

19/10/1989

11865

মাঃ িগয়াস উি ন
মাসাঃ আি য়া বগম

রাজশাহী

10/08/1988

11866 আফিরনা আিমন

মাঃ আিম ল ইসলাম
রশীদ জাহান

ব ড়া

04/09/1993

11867

মাঃ ল আিমন
মাছাঃ িলিল বগম

গাইবা া

31/12/1988

11868 মাজাহা ল ইসলাম

ইয়াহাম উি ন
মিজনা বগম

জামাল র

21/09/1993

11869

মাঃ ছাহরাব হােসন
ফিরদা ইয়াসিমন

িপেরাজ র

21/12/1994

মাঃ ম আলী
মাছাঃ মােলকা বগম

লালমিনরহাট

13/09/1990

মৗিমতা দ ত

মাঃ দলওয়ার সাইন সাঈদী

মাঃ নয়া ল হক

মাঃ ইবেন িসনা মেহদী

11870 ইম ল কােয়স িমজা িকরণ
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িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

নােটার

14/04/1989

ফনী

30/12/1987

(২)

11871

মাঃ মা ন হােসন

মাঃ আ ল মা ান
মাছাঃ িশদা বগম

11872

মাঃ নািসর উি ন

এয়ার আহে দ
পয়ারা বগম

11873

ৎ ন কিবর িছি কী

আ ল হােসন চৗ রী
আ ার জাহান চৗ রী

নায়াখালী

08/08/1988

11874 রায়হান আলী খান

মাঃ হােসন আলী খান
মাছাঃ রেহনা বগম

নােটার

13/11/1988

11875 হাবী র রহমান

আজী র রহমান
নাজমা বগম

িসেলট

06/11/1988

11876 িজ. এম হােসন

মাঃ মশউর রহমান (চ )
মাছাঃ জাসনা বগম

ব ড়া

20/07/1990

11877 মীর হােসন

আিমর হােসন
জসিমন আ ার

ফনী

10/12/1989

11878

মা আ ল ওহাব
ত মেনায়ারা খা ন

পাবনা

12/02/1987

11879 শাহজালাল সিলম

ত মাঃ আ ল মিতন
মাহ জা আ ার

িম া

20/05/1988

11880 সাই ল ইসলাম জয়

মাঃ মাশারফ হােসন
ডািলয়া খানম

প য়াখালী

13/02/1992

11881

িহরা মার রায়
িনলা রায়

নীলফামারী

25/10/1992

11882 রানা তাপ রায়

িনম েল রায়
িচ া রানী রায়

মা রা

25/06/1992

11883 িনয়ামা

মাঃ সাহাব উি ন
আেয়শা বগম

টা াইল

03/12/1989

মাঃ মিশউর রহমান

ীল রায়

াহ শাওন

11884

মাঃ মাহ ল আেরফীন

মাঃ আ ল হায়াত
জা া ল ফরেদৗস

রাজশাহী

13/01/1988

11885

মাঃ রািজ র রহমান

মাঃ সিফ ল ইসলাম
মাসাঃ িরিজয়া বগম

রাজশাহী

01/01/1993

বলরাম ভৗিমক
ল ী দ

চ াম

22/10/1991

11887 সাআদ আল মা দ

মাঃ মা ল হক
শাহীনা ইয়াসিমন

যেশার

25/11/1993

11888 এ. এফ.এম মিহউ ীন আলমগীর

মাহা দ আলী ম ল
ফােতমা বগম

নওগ

01/01/1991

11889

মাঃ র-এ-হাসান

মাঃ ইসমাইল হােসন
মাছাঃ ন নাহার

নােটার

20/11/1992

11890

মাঃ আল িকবিরয়া

মাঃ রিফ ল ইসলাম
ফাইমা িবিব

ব ড়া

05/08/1994

11891 আমান আেবদীন ফাহাদ

ফজ র রহমান চৗ রী
আমেশদ জাহান

চ াম

05/05/1992

11892

মাঃ জয়নাল আেবদীন
জােলখা খানম

ক বাজার

28/06/1986

11886 শা

ভৗিমক

মাঃ মাশ র আেবদীন

Page 86 of 138

ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
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(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

পাবনা

31/12/1990

(২)

11893

মাঃ শাহজালাল

মাঃ আ ল মিজদ
মাছাঃ পারভীন লতানা

11894

মাঃ আ সাঈদ

মাঃ রিফ ল ইসলাম
িমেসস সােহলী রিফক

গাইবা া

26/11/1991

11895

মাঃ এমা ল মারসািলন তা কদার

মাঃ বজ র রিশদ তা কদার
মাছাঃ নাজনীন আ ার

গাইবা া

27/12/1988

11896 শাহানশাহ

শহী াহ
নািছমা বগম

নরিসংদী

04/01/1990

11897

আনল চ সাহা
রখা রাণী সাহা

নায়াখালী

31/12/1987

11898 িবমল দাস

হিরপদ দাস
ঝণ া দাস

নরিসংদী

05/01/1990

11899 আ আন ম সৗরভ

মাঃ আ ইউ ছ
ডইজী তাসাে ক

ফিরদ র

12/12/1989

11900 শরীফ ওয়ািহদ ফয়সাল

এস, এম, ওয়ািহ ল আলম
ফােতমা আ ার

বর না

24/08/1992

11901 আসা

মাঃ আলাউ ীন
দেলায়ারা বগম

ঢাকা

30/09/1992

মাঃ ইউ ফ আলী
মাছাঃ মিজনা বগম

লালমিনরহাট

01/01/1988

11903 আিবদ আজাদ নােবল

মাঃ আ ল কালাম
জ ন নাহার

হিবগ

31/12/1989

11904

আ স সামাদ
লশান আরা

রাজশাহী

01/04/1987

11905 আলীম আল সজীব

মাঃ িসরা ল ইসলাম
মাছাঃ অিজফা বা

িদনাজ র

28/01/1992

11906

সৗরভ ইসলাম

মিকম উি ন
রিজনা খা ন

রাজবাড়ী

23/11/1992

11907

মাহা দ তৗিহ ল ইসলাম

মাহা দ ইসলাম ফা ক
জাহরা বগম

চ াম

21/11/1991

11908

মাঃ আির ল হক

মাঃ ঈসা াহ
মাছাঃ শাম াহার (ডিল)

িসরাজগ

17/02/1990

11909

মাঃ তানভীর আহেমদ

মাঃ মহসীন ইয়া
িমেসস িফয়া খানম

া নবািড়য়া

03/11/1992

11910

মাহা দ কাম

মাহা দ আব ল বােতন
সাম ন নাহার

িম া

01/06/1989

11902

ভ সাহা

ামান িপ

মাঃ গালাম মা ফা

মাঃ নািসম রজা

11911 তাির

ামান

ামান খান

11912

মাঃ মিন

ামান

11913

মাঃ সাখাওয়াত হােসন

11914

মাঃ রােসল

লতান আহেমদ খান
আেমনা খা ন
মাঃ আ ল হােসম
র কা বগম

শিরয়ত র

16/03/1987

িম া

23/10/1994

মাঃ আ তায়াব
শফালী বগম

ব ড়া

21/06/1989

মাঃ ইি স
রািশদা বগম

ভালা

30/12/1987
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রাল নং

াথ র নাম

(১)

11915

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

ক. এম. আ ছােলক
রােহলা খা ন

নীলফামারী

18/11/1992

িমজা র রহমান
িফয়া খা ন

া নবািড়য়া

01/07/1985

িম া

28/08/1992

(২)

মাঃ রািক ল রহমান

11916 মিশউর রহমান
11917

িপতা নাম ও মাতার নাম

মাঃ আির

ামান

মাঃ আকতা ামান
মেনায়ারা বগম

11918 এস. এম. রিক ল ইসলাম

জয় ল আেবদীন
জ রা বগম

ফিরদ র

01/12/1990

11919

মাঃ ওয়ালীউললা সখ

মাঃ আ র রিশদ সখ
মাছাঃ আেয়শা বগম

িসরাজগ

23/10/1992

11920

মাঃ মা ফ চৗ রী

মাঃ মিব র রহমান চৗ রী
মা দা বগম

নীলফামারী

16/07/1986

িড় াম

25/06/1990

নীলফামারী

17/11/1992

ঢাকা

26/01/1993

িসরাজগ

25/05/1987

রং র

15/08/1991

রাজশাহী

20/02/1989

ফনী

15/10/1988

11921 শারিমন আ ার

সাহরাব হােসন
রজাহান

11922 িরফফাত ইসলাম

এ, ক, এম, আতাউল ইসলাম
শফা ইসলাম

11923 আেশক মাহ দ আিশক

মাহা দ আই ব আলী
হাসেন আরা খা ন

11924

মাঃ আ ল হািমদ
মাঃ িশউলী খা ন

মাঃ িশহাব উি ন

11925 শর ি ন আহেমদ

সাই র রহমান
জােহদা রহমান

11926

মাঃ মাশাররফ হােসন

মাঃ আ র রহমান
মাসাঃ মােমদা খা ন

11927

মাঃ হাসান পারেভজ

মাঃ হা র রিশদ
জসিমন আ ার

11928 রা ল পাল

রনিজত পাল
মা সরকার

চ াম

28/07/1990

11929 আ সাঈদ মাঃ আিসফ ইকবাল

মাঃ ল ইসলাম
খ কার আসমা ফরেদৗসী

রং র

11/02/1991

11930 এ, ক, এম শিফক ম ল

এ, এস, এম িছি
শাহানা বগম

ব ড়া

16/02/1988

11931

মাঃ সিলম মা া

ত মিহউ ীন মা া
মাছাঃ িফয়া বগম

ফিরদ র

05/08/1983

11932

মাঃ আ

মাঃ মাতাহার আলী সরকার
মাছাঃ শাহানারা বগম

িদনাজ র

09/11/1992

11933

সৗরভ দাশ

িকরন দাশ
অ দাশ

চ াম

02/01/1992

11934

মাঃ মিনর হােসন

মাঃ আ র রহমান
মাছাঃ মােশ দা বগম

ব ড়া

21/10/1991

11935

মাঃ সা াম হােসন

মাঃ আিমর হােসন
গালজার বগম

চ াম

20/10/1990

11936

ভাকর ব য়া

ল কাি ব য়া
িঝ ব য়া

চ াম

17/11/1989

াহ আল বাকী

র রহমান
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

িসরাজগ

27/11/1990

(২)

11937

মাঃ আ ল কাই ম তা কাদার

মাঃ আ ল
সালমা খা ন

11938

মাহা দ ন-ই- ল ইসলাম

নািজম উ ীন
সয়দা শাম াহান

চ াম

01/07/1993

অ প মার ামািনক
ি ামািনক

রাজবাড়ী

24/11/1993

হা াদ গালাম কিবর িময়া
মাসা াৎ ফেতমা কিবর

ফিরদ র

04/11/1991

মাঃ সাই র রহমান
সােয়রা খা ন

রাজশাহী

02/07/1992

মাওলানা মাঃ জয়নাল আেবিদন
আেনায়ারা বগম

চ াম

30/06/1987

11939 অত
11940

ামািনক

হা াদ গালাম আযম

11941 আল হলাল
11942

মাঃ সর

11943

মাঃ মই ল হক

মাঃ আসরা ল হক
মাসাঃ মেনায়ারা বগম

রাজশাহী

15/06/1989

11944

মাঃ আকতা ল ইসলাম

ত তােজ ল হক
মাসাঃ আেয়শা বগম

চ পাইনবাবগ

11/02/1990

11945

মাঃ শাহজাহান আলী

সািদ ল ইসলাম
ননাহার বগম

রাজশাহী

11/11/1988

11946

মাঃ শািহদ আকতার কািফ

মাঃ সরা ল ইসলাম
নািদরা বগম

রাজশাহী

30/08/1986

11947

মাঃ তাজাে ল হক

মাঃ আ স সালাম
তাহিমনা খা ন

যেশার

11/10/1989

11948

মাঃ িমজা র রহমান

মাঃ িজ ত আলী
মাছাঃ মাহেছনা খা ন

িড় াম

05/10/1991

িনতাই চ ঘাষ
িদপালী রানী

ব ড়া

31/12/1986

11949 িনশা চ

ীন

ছ তা কদার

ঘাষ

11950

মাঃ জাফ ল আলম

মাঃ মাফা ল হােসন
জাহানারা বগম

িসরাজগ

08/11/1988

11951

মাহা দ শরীফ-আল-মা ন রাজীব

মাহা দ আশরাফ আলী ফিকর
আফেরাজা বগম

ন েকানা

17/11/1986

11952

মাঃ শাহিরয়ার

মাঃ ই ািহম
িশিরন বগম

িসরাজগ

21/12/1988

11953

মাঃ তােরক হাসান

মাঃ ৎফর রহমান
কািহ র আ ার

িঝনাইদহ

15/12/1988

11954

মাঃ মাহ ল হাসান

মাঃ আ ল কিরম
মাহ দা খা ন

িড় াম

02/03/1989

11955

মাঃ রাক

মাঃ সিহ ল ইসলাম
িশরীনা আকতার

িঝনাইদহ

03/06/1989

11956

মাঃ শিহ ল ইসলাম

মাঃ আ ল ওহাব
মাসা ৎ রােকয়া বগম

বিরশাল

01/12/1988

ি গ

20/07/1990

ক বাজার

05/06/1989

ামান

11957 তানিজল কিবর

কবীর উি ন আহেমদ
নাসিরন কবীর

11958

ত মাঃ আব ল হািকম
মােজদা বগম

মাহা দ আব ল মােজদ

Page 89 of 138

ম
( ৬)

িবভাগীয় াথ

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
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রাল নং
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(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

11959

মাঃ মিহউ ীন

মাঃ আ স সালাম
ল বগম

বর না

01/08/1993

11960

সিলম আহেমদ

মাঃ ল ইসলাম
রােকয়া বগম

ফিরদ র

20/10/1990

অদীর দব
মন দব

চ াম

29/08/1991

11961 অ

দব

11962

মাসাঃ হািববা জসিমন

মাঃ হযরত আলী
মাছাঃ জ ন নাহার

নােটার

31/12/1990

11963

মাঃ ফারহা আন ম তা

মাঃ আ াহ আল মাহ দ
মাছাঃ মমতাজ বগম

গাইবা া

02/01/1992

11964

মাঃ আ

মাঃ আ াছ আলী
মাছাঃ ফােতমা ইয়াসিমন

ি য়া

15/12/1992

11965

মাঃ শাওন ইসলাম

মাঃ শওকত আলী
মাসাঃ সিলনা বগম

রাজশাহী

12/02/1990

11966 কাজল মি ক

জগদীশ মি ক
ত িশখা রানী মি ক

যেশার

27/12/1989

11967

মাঃ আলাউি ন সরকার
রিহমা খা ন

িড় াম

05/11/1990

াহ-আল নামান পারেভজ

মাঃ আশরা ল আলম

11968 অন ব দ

িবকাশ চ দ
অনজনা রানী ভৗিমক

ন েকানা

03/04/1992

11969

মাঃ আব ছ ছালাম
হা ফা খা ন

ময়মনিসংহ

01/01/1992

মাঃ শির ল ইসলাম

11970 িবলাসী আ ার

আব ল বােরক
ফখ ল নসা

ল ী র

10/08/1992

11971 আসা

গালাপ আলী
মােলকা বগম

টা াইল

01/02/1992

11972 শািফন হাসন

শাহাদত হােসন
মেহর নািছম

টা াইল

25/12/1990

11973

মাঃ মিন ল ইসলাম

মাঃ তা ল ইসলাম
মাছাঃ মন য়ারা বগম

গাইবা া

20/08/1986

11974

মাঃ িসরা ল ইসলাম

ত র মাহা দ
ছ রা বওয়া

জয় রহাট

24/11/1988

11975

মাঃ আেনায়ার হােসন

মাঃ ইউ ছ আলী
ত আেনায়ারা খা ন

পাবনা

01/08/1993

11976

সৗরভ চৗ রী

েজ নাথ চৗ রী
লা চৗ রী

রাজশাহী

15/12/1991

11977

মাঃ িরয়া ল হক

মাঃ মা র রিশদ
মাছাঃ িবলিকস বগম

িদনাজ র

05/08/1992

11978

মাঃ মা ফা কামাল

মাঃ আ তােলব ামািনক
মাছাঃ খািদজা খা ন

ি য়া

15/05/1988

িকেশারগ

05/06/1989

চ াম

31/12/1993

ামান

11979 এইচ, এম, আিসফউর রহমান

মাঃ মিতউর রহমান
মাহ বা আ ার

11980 আকাশ দ

ত িনল দ
রানী দ
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রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

11981 আিবর হােসন

আ াস উি ন
নাহার বগম

11982

মাঃ রায়হান রানা

মাঃ শামীম রজা
মাছাঃ রােকয়া বগ

11983

হাসাইনী র রশীদ

িমরন অর রশীদ
হাসেন আরা রশীদ

ি য়া

13/08/1991

িসরাজগ

18/10/1987

রং র

29/12/1988

িদনাজ র

31/10/1989

11984 এ.এস.এম সােয়ম

মাঃ আেনায়া ল হক
সিলনা আকতার

11985

মাঃ সালাউি ন

ত আ ল হােসন বগ
মাছাঃ মােমনা বওয়া

নােটার

05/08/1990

11986

মাঃ তানভীর আহে দ

মাঃ সালায়মান হােসন
মাছাঃ সািবনা ইয়াসমীন

ব ড়া

12/02/1992

11987

মাঃ জািকর হােসন

মাঃ শােহদ আলী শখ
মাছাঃ রািহমা খা ন

পাবনা

06/02/1992

11988 রাফাত তানভীর আহেমদ

মাঃ নবাব আলী
আলফা বগম

ঢাকা

01/08/1994

11989 অন া জ ািত

আছােদা ামান মাজাে ল হক
আখতারী বগম

ব ড়া

16/10/1992

11990 আশরা ন নাহার

মাখেল র রহমান
আফেরাজা বগম

জামাল র

31/07/1991

11991

র-এ-আসমাউল সনা

মাঃ িজ াহ ল ইসলাম
বগম রহানা ইসলাম

নীলফামারী

07/07/1991

11992

মাহা দ মাজাে ল হােসন

মাঃ কিবর হােসন
সতারা বগম

নায়াখালী

20/07/1990

11993 জাহানারা শারিমন

জািম ল হক
রােকয়া বগম

িদনাজ র

14/12/1990

11994

মাহা দ আল-আিমন

মাঃ আ ল আিজজ
মিনজা বগম

টা াইল

30/11/1989

11995

মাঃ মাহ ল হাসান

মাঃ সাখওয়াত উ াহ
হাসনআরা বগম

চদ র

20/10/1991

11996

শাভন রী

নাল
িমতা রী

রং র

05/09/1991

রী

11997 এস.এম. আির ল আহসান

মাঃ আ জাফর
মাছাঃ মাহ দা ইয়াসিমন

গাইবা া

01/04/1989

11998

ত মাঃ তাফা ল হােসন
িমেসস ঝিচনা বগ

রাজশাহী

04/12/1988

11999 অিমত চ বত

জ ািত
চ বত
িশউলী চ বত

হিবগ

25/09/1990

12000 শাওন দাস রিন

গৗরা দাশ
সািব ী দাশ

হিবগ

02/04/1990

12001 উে উমারা

এস. এম. মাহ র রহমান
মমতাজ বগম

য়াডা া

26/10/1989

12002 আিফফা লতানা ী ল

মাঃ আহসান উ াহ
র নাজনীন লতানা

িকেশারগ

24/12/1993

মাঃ সাখাওয়াত হােসন
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

ন েকানা

09/10/1992

ক বাজার

25/05/1992

(২)

12003 িনলয় পারেভজ

আিমর হামজা
িন ফার ইয়াছিমন

12004 নািজম উি ন রািহ

নােজর আহমদ
র জাহান

12005 বিশর আহেমদ

মাঃ আেনায়ার হােসন
আেয়শা বগম

িম া

20/11/1988

12006 এস. এম. মাহ র রহমান

এস. এম. িমজা র রহমান
নাজমা রহমান

ঢাকা

03/01/1988

12007

মাঃ আ বককার িসি ক

ত আমজাদ হােসন
মাছাঃ স র জান বগম

নােটার

05/06/1987

12008

মাহা দ মাশাররফ হােসন

মাহা দ আেনায়ার হােসন
মাসা ৎ রােকয়া বগম

িম া

25/12/1981

12009 িকরণ মার রায়

ত িকেশার মার রায়
সিবতা রানী রায়

িদনাজ র

03/05/1990

12010

ত মাঃ এনা ল হক
মাছাঃ ৎফা বগম

িদনাজ র

31/12/1990

মাঃ কাম ল হাসান িসি কী

12011 আ হািনফ

মাঃ ই ািহম
আকিলমা বগম

িম া

20/06/1989

12012

মাঃ রােশদ আহেমদ

মাঃ রিফক উি ন
রেহনা বগম

া নবািড়য়া

15/04/1990

12013

মাঃ ইসমাইল হােসন িসি কী

মাঃ আ বকর
সয়দা নাজমা িসি কী

ঢাকা

01/12/1993

12014 ফয়সাল আহেমদ

মাঃ আ ল মােলক তাং
মাছাঃ সানরীন লমানা

িসরাজগ

01/01/1993

12015 জােহর ওয়ািসম

আেনায়ার হােসন
র জাহান বগম

নায়াখালী

01/01/1989

12016

মাঃ আ ল হািলম সরকার
আেনায়ারা হািলম

া নবািড়য়া

21/10/1985

12017 খা কার রজাউল আহসান রািজব

খ কার আহসান হািবব
হাসেন আরা বগম

নরিসংদী

04/01/1990

12018 ইরফান চৗ রী

ড. এম. এম. এমরান চৗ রী
খােদজা আ ার শােহলা

চ াম

20/10/1994

12019 আ র রহমান খান

আ ল হািমদ খান
রােকয়া বগম

ঢাকা

17/02/1989

12020

মঃ আ ল হােসন
মাছাঃ নাগ স আ ার

ব ড়া

01/02/1991

ল ী র

10/03/1993

মাঃ জািহ

ামান সরকার

মাঃ আ বকর িসি ক

12021 অ ন চ আচা

রাখাল চ আচা
িমনিত রানী আচা

12022

সয়দ আ র রা াক
সয়দা রহানা রা াক

িসরাজগ

01/07/1993

12023 ন ন চ রায়

নারায়ন চ রায়
শফালী রানী

িদনাজ র

07/12/1994

12024 সজীব মার ভৗিমক

ীশ চ ভৗিমক
আভা দবী

টা াইল

10/08/1987

সয়দ সাদাত মাশ দ
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(১)

12025

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

ময়মনিসংহ

20/02/1993

ঢাকা

11/12/1992

(২)

মাঃ িমজা র রহমান

মাঃ মা ািফ র রহমান
মাছাঃ রািবয়া খা ন

12026 রায়হান মাহ দ হাননান

ড. মাহা ুদ আব ল হাননান
ড. আর ম অ◌ারা বা

12027 খ কার কাম ল হাসান

খ কার রিফ ল ইসলাম
কাম ননাহার িলিল

টা াইল

01/01/1990

12028 িনহাল ফেয়জী

মাঃ গালাম সরওয়ার
তাহিমনা ইসরাত জাহান

িম া

30/03/1990

12029 আব র রহমান

আব র রিশধ
রজাহান

চদ র

30/05/1991

12030 ি য়দীপ চৗ রী

দীপক চৗ রী
অপ না চৗ রী

হিবগ

05/09/1991

12031

সয়দ আ

সয়দ আ ল বািক
হনা বগম

হিবগ

05/10/1989

12032

মাঃ আিত র রহমান

মাঃ বজ র রহমান
াহার খা ন

ন েকানা

20/09/1991

12033 ফওিজয়া কাওসার

মাঃ কাওসার আলম
হািসনা আ ার

ল ী র

20/03/1993

12034

মাঃ হাসান পারেভজ িরয়াদ

মাঃ শিফ উি ন
হেলনা বগম

নরিসংদী

24/07/1990

12035

মাঃ আিত র রহমান

মাঃ ইমাম হােসন
লশাহানারা খা ন

ি য়া

13/08/1989

12036

মাঃ সা াম হাসাইন

মাঃ রােশদ উ ীন
মাসাঃ রািশদা বগম

যেশার

31/12/1993

12037

মাঃ মিন র রহমান

মাঃ ওবায় র রহমান
হািসনা বগম

রাজশাহী

30/11/1991

12038

মাঃ জািকউল আলম চৗং

মাঃ নবীউল আলম
রােশদা বগম চৗং

চ াম

28/06/1990

জয় রহাট

30/10/1993

াহ শাফী

12039 মাহ জার রহমান

খাই ল ইসলাম
আফেরাজা বগম

12040 ইউ ফ আহেমদ

মাঃ শা াহার আলী মা া
আিনজা বগম

ঢাকা

03/12/1989

12041

মাঃ সাি র আহেমদ

মাঃ আ ল আিজজ
শাহানাজ বগম

ি গ

26/11/1991

12042

মাঃ মাহা ব রােসল

মাঃ হােসন আলী
নািসমা বগম

নােটার

14/08/1986

12043

মাঃ হােসন আলী

মাঃ মাসেলম আলী
আ মানয়ারা

নওগ

10/03/1991

12044

বলাল আলী

ত মাবারক আলী ম ল
রেহদা বওয়া

নওগ

05/02/1990

12045

মাঃ জােবদ ইকবাল

আব ল মিতন আজাদ
শািহদা বগম

ভালা

31/12/1993

আলমগীর িসনহা
সাম ন নাহার

ঢাকা

11/03/1992

12046 আ

াহ িসনহা
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

মাঃ রিফ ল ইসলাম
মাছাঃ মেহ ন নছা

ঠা রগ ও

01/01/1991

12048 সালমা লতানা

এস.এম. সাই ামান রহমানী
মাছাঃ কািহ র রহমানী

িসরাজগ

30/06/1986

12049

িলন িবহারী দাশ
শলী দাশ

চ াম

16/12/1993

12050 ইসমত জিরন

মাঃ আশরা ল ইসরাম
সিলনা বা

রাজশাহী

02/10/1989

12051 অণ ব দাশ

িব নাথ দাশ
ী িত দাশ

চ াম

15/09/1993

12052 অিনক দাস

চ দাস
সিবতা রানী দাস

নড়াইল

03/11/1992

12053 আিছয়া খা ন

মাঃ আব ছ ছামাদ
রাইয়া পারভীন

ময়মনিসংহ

26/11/1989

12054

মাঃ আশরা ল আলম

মাঃ আ ল মােলক
আেলয়া বগম

িড় াম

01/01/1993

12055

মাঃ রােশ

মাঃ একরা ল হক
মাছাঃ ফয় াহার বগম

রং র

24/11/1992

12056

মাঃ মেহদী হাসান

মাঃ আ ল মিজদ জায়া ার
শািহনা জায়া ার

য়াডা া

16/12/1992

12057 সালমা লতানা

আছাদ উ াহ পােটায়ারী
হািলমা বগম

ল ী র

26/06/1992

12058

মাঃ রজাউল কিরম

এ. ক. এম মিনর হােসন
রােবয়া খা ন

িম া

19/03/1990

12059

আশ ঘাষ

ধীর চ ঘাষ
আেলা দাশ

টা াইল

10/04/1992

12060

মাঃ সামউল বাসার

মাঃ খেল র রহমান
শািমম আরা রহমান

রাজশাহী

12/12/1992

12061

মাঃ আ ব র িসি ক

মাঃ িনজা ল হক
মাছাঃ জাহানারা বগম

ঠা রগ ও

01/01/1990

রং র

08/11/1992

(১)

12047

(২)

মাঃ মা ফ হাসান

শাভন দাশ

12062 আ

ামান

াহ আল শামস

মাঃ তাফার উ ীন মা া
হাসেনয়ারা বগম

12063 িদেনশ চাকমা

িকরণ মার চাকমা
িমতা দওয়ান

খাগড়াছিড়

16/06/1993

12064

মাঃ জােবদ িময়াদাদ

আল আ ল জ ার ধা
মাসাঃ মােজদা বগম

প য়াখালী

02/05/1989

12065

সয়দ আসা ল ইসলাম

সয়দ নজ ল ইসলাম
জ ে ছা

গাজী র

27/01/1988

12066

মাঃ আ বকর িসি ক

মাঃ আ তােহর
মাছাঃ িফয়া বগম

নােটার

25/06/1986

12067

মাঃ সালাহ উি ন

মাঃ িসরা ল ইসলাম
সােলহা বগম

চদ র

31/12/1986

12068

তৗিক আহমাদ রহমান

মাঃ ওবায় র রহমান
মাছাঃ কসানা আ ার

পাবনা

26/12/1993
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

রাজশাহী

04/04/1993

(২)

12069 ফারহান আফরীন

ফা ক-উল-সািমল
সািবনা জািমল

12070

মাঃ জায় ল ইসলাম
মাসাঃ সােয়রা বগম

নওগ

14/10/1990

12071 জীষান দ

সে াষ দ
ঊষা রানী দ

চ াম

30/12/1990

12072

মাঃ িব ব হােসন

মাঃ তাফা ল হােসন
লাভলা আ ার

পাবনা

02/03/1992

12073

মাঃ কামাল হােসন

মাঃ শাহজালাল িশকদার
হাওয়া র বগম

বিরশাল

10/07/1986

12074 এ ক. এম. সািজদ-উল আলম

এ. ক. এম. শাম ল আলম
জাহান-আরা ইয়াসিমন

িসরাজগ

31/12/1989

12075 এস.এম. আবরার হােসন আিরফ

এস.এম. ফা ক হােসন
সােলহা বগম

নায়াখালী

11/12/1993

12076 লািময়া লতানা ইফা

আ ল লিতফ তরফদার
আি য়া খা ন

ঢাকা

31/12/1992

12077

মাঃ আিমর হােসন

মাঃ মিনর হােসন
আফেরাজা বগম

চদ র

05/03/1992

12078

ি তা দ

লাল চ দ
ল ী রানী দ

হিবগ

11/07/1993

12079

মাঃ মিতউর রহমান

মাঃ আ স সামাদ
মেনায়ারা বগম

রাজশাহী

28/12/1992

12080

মাঃ কামাল হােসন িসকদার

মাঃ সা িসকদার
শােজদা বগম

চ াম

25/01/1990

12081 তাজ হা দ ম য়

মাঃ আ র রিহম
ফরেদৗসী পারভীন

বিরশাল

07/10/1991

12082

মাঃ রাগীব আ সান

মাঃ আশরা ামান
নওেশাবা মিনজা

ঢাকা

28/11/1990

12083

মাঃ জাফ ল আলম

এ. িব. এম. রওশন আলম ইঞা
কাজী তাহািমনা আকতার

ঢাকা

03/12/1992

12084

মাঃ তানভীর আহেমদ সরকার

মাঃ ল আিমন সরকার
তাহিমনা আিমন

িম া

05/09/1993

মাঃ মিন ল ইসলাম

12085 ছািমউল

সফর উি ন
ছাহারা

জামাল র

03/02/1989

12086

মাঃ জািকর হােসন

মাঃ মিজবর রহমান
মাছাঃ জাহরা খা ন

লালমিনরহাট

22/05/1992

12087

মাঃ আ র রিহম

মাঃ আিজজার রহমান
রিহমা বগম

িড় াম

02/02/1991

12088

মাঃ হািব র রহমান

মাঃ আ ল ওয়া দ
খাশেনআরা বগম

ঢাকা

11/08/1986

12089 শির ল ইসলাম

ফজ ল হক
িশিরন আ ার

পাবনা

18/02/1989

12090

মাঃ আ র রা াক
মিহমা বগম

নােটার

01/08/1991

মাঃ মাহ র রহমান
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

মাঃ খায় ল আলম
হাসেন আরা বগম

রাজশাহী

24/11/1990

12092 অিনবাণ সরকার

রতন সরকার
িশখা সরকার

ন েকানা

25/12/1992

12093 সােয়রা কাউসারী

আ র রিফক
তলানা বগম

চ পাইনবাবগ

30/10/1989

আিম ল ইসলাম
সািবনা খা ন

চ পাইনবাবগ

30/11/1990

(১)

12091

(২)

মাঃ তানিজর রহমান

12094 এ. িব. এম. আসা

ামান

12095

মাঃ আ নামান িসি কী

মাঃ আ বকর িসি ক
হািসনা আ ার

নায়াখালী

10/12/1991

12096

িতম ঁ ঞা

অিজত র ন ঁ ঞা
ছাটন ঁ ঞা

নায়াখালী

16/04/1993

12097 অয়ন দাশ

অজয় িকেশার দাশ
চ না দাশ

চ াম

18/10/1993

12098

সােহল তা কদার

মক ল তা কদার
নাজমা তা কদার

টা াইল

24/12/1988

12099 ইশিতয়াক আহেমদ

জাবাইর আহেমদ
িশিরন আহেমদ

চ াম

04/01/1987

12100 নািজফা তাবাস ম

মাঃ আহম র রিহম
নািসমা আ ার

ঢাকা

17/12/1991

12101

মাঃ মাফা ল হােসন
িমিহরা খা ন

নীলফামারী

07/05/1988

চ াম

01/01/1989

মাঃ মাহ দ আল হাসান

12102 মাহ বা তারা ম সািবহা

মাঃ ফির ল আলম চৗ রী
ফারজানা আকতার

12103

মাঃ ইমরান আলী

শখ ইিলয়াস
িশিরনা বগম

বােগরহাট

10/12/1991

12104

মাঃ মঈ ল ইসলাম

এ. . এম. আ ল জিলর
হাছনা হনা

ময়মনিসংহ

01/12/1992

12105

মাহাঃ ইসিতয়াক ইয়াসিশর

মাহাঃ শওকাত আলী
মাসাঃ আেমনা খা ন

রাজশাহী

31/12/1991

12106

মাঃ আ র রা াক

মাঃ রিফ ল ইসলাম
লায়লা বগম

িড় াম

20/10/1989

12107

েরজা হািফজ

মাঃ হািফ র রহমান
িন ফার রহমান

ঢাকা

29/09/1993

12108 শারিমন আ ার শলী

মাঃ িসি ক হােসন
মাছাঃ রওশন আরা িশিরন

রং র

16/08/1992

12109

মাঃ িনলন আলী

মাঃ আিজ ল হক
মাছাঃ হািলমা খা ন

য়াডা া

05/08/1989

12110

হা াদ নাইদ আব ার চৗ রী

ল আব ার চৗ রী
শাহজাদী আব ার চৗ রী

চ াম

31/12/1989

12111 সা াদ সাইন

মাঃ দলওয়ার হােসন
ছিলনা খা ন

িদনাজ র

24/10/1992

12112

মাঃ মক ল হােসন খান
ৎফা আ ার

টা াইল

14/08/1992

মাঃ সা াদ হােসন খান
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রাল নং

াথ র নাম

(১)

12113

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

চ াম

02/02/1990

ফনী

25/03/1990

চ াম

03/02/1992

িসরাজগ

10/10/1990

(২)

নীল নাথ

সেত
সাদ নাথ
ল ল রানী দবী

12114 আিজ ল ইসলাম

আলী আ াফ
ছােলহা বগম

12115 এস. এম. রায়হান মাশ দ

এস. এম. মাশ দ
িদল বা নাসিরন

12116

মাঃ গালাম নবী
মাছাঃ িফেরাজা বগম

মাঃ আ

াহ আল িফেরাজ

12117 সীিমত দাশ

পন দাশ
মি রা িম

চ াম

02/02/1989

12118

মাঃ কাম ল ইসলাম
মাছাঃ মাহ দা খা ন

পাবনা

24/11/1993

12119 আব র রহমান

মাঃ জিসম উি ন
আেনায়ারা বগম

চ াম

20/12/1991

12120

মাঃ এরশা ল হক

মাঃ আ সাইদ আলী
মাছাঃ রেহনা িবিব

রাজশাহী

25/10/1991

12121

দী দাশ

অ র কাি দাশ
রীতা দাশ

চ াম

08/05/1990

য় সরকার
নতী সরকার

ভালা

01/12/1988

টা াইল

03/02/1989

িম া

01/10/1990

বর না

02/06/1992

ি য়া

20/10/1990

ঢাকা

15/07/1991

মাঃ আিত ল ইসলাম

12122 জয় সরকার
12123

মাহা দ রািক র রহমান

মাহা দ আ ল লিতফ
িমেসস িফেরাজা বগম

12124 শাম ন নাহার

আিমর হােসন
আেয়শা আ ার

12125 িব ব

জগদীশ চ ব
িশবানী ব

12126

মাঃ আিন র রহমান

মাঃ কােদর ম ল
মাসাঃ িমলা খা ন

12127

মাঃ যাবােয়র হােসন

মাঃ জামান হােসন ম মদার
জািকয়া র

12128

মাঃ বদ

মাঃ জয়নাল আেবদীন হওলাদার
মাসাঃ আেমনা বগম

বিরশাল

02/03/1989

12129 সাই র রহমান

মাঃ শিফ র রহমান
তােহরা বগম

নায়াখালী

02/01/1987

12130 রা আহেমদ

আ ল খােলক
রেহনা খানম

নােটার

27/10/1989

12131 আিশক চৗ রী

কাজল চৗ রী
া চৗ রী

চ াম

20/10/1988

এস. এম. আ ল জ ার
বগম িফয়া খা ন

পাবনা

24/08/1988

ামান

12132 এ.এইচ. এম.

ন বী

12133 আতাউল হািকম মাহ দ

জাফর আহা দ
শিরফা বগম চৗ রী

ফনী

02/01/1989

12134

িপয়ার উি ন আহেমদ
রােবয়া খা ন

িদনাজ র

29/03/1987

মাঃ রজাউল কিরম
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12135

নামান আল হািফজ

মাঃ হািফ র রহমান
নািসমা আ ার

ঢাকা

16/03/1993

12136

মাঃ কাউছা ল হক

মাঃ আিম ল হক
আেনায়ারা বগম

নামগ

30/11/1989

12137

মাহা দ ইকরাম খান

মর ম ইউ ফ খান
সিলনা ইউ ফ

চ াম

12/01/1991

12138

মাঃ মা ফ আহেমদ

ত মাহা দ আলী ল র
িমেসস নািসমা ল র

যেশার

01/01/1989

িকেশারগ

17/04/1989

12139 জিল বম ন

গেজ চ বম ন
ম রানী বম ন

12140

মাঃ শাহী র রহমান

মাঃ ওসমান গিণ
িমেসস মেহ ন নসা

ঢাকা

30/11/1991

12141

মাহা দ জাবােয়র আহে দ

মাহা দ মাজাে ল হক
িমেসস মমতাজ বগম

িম া

31/12/1991

12142 এ.িব. এম. ওয়ািকল আহ দ

এ. িব. এম. মাশােহদ আহ দ
িপয়ারা বগম

প য়াখালী

27/02/1994

12143

কাম ল ইসলাম
শাহানা ইসলাম

নায়াখালী

31/03/1992

12144 তােরক মাহ দ

মাঃ ছােনায়ার হােসন
আকিলমা বগম

িসরাজগ

01/02/1989

12145

মাঃ সাখাওয়াত হােসন খ ন

মাঃ আ ল মােলক খ ন
িমেসস িফয়া আ ার

িম া

31/07/1992

12146

শখ মাঃ আ র রহমান

শখ মাঃ কওছার উি ন
তাসিলমা বগম

বােগরহাট

01/12/1990

12147

নীল মার

হীরালাল চ
পা ল রানী

রং র

07/08/1990

12148

মাছাঃ রাহা মা তাজনীন

মাঃ শিহ ল আলম
আছমা খা ন

ি য়া

20/11/1989

12149

মাঃ রিফ ল ইসলাম

মাঃ আ ব ার
রিফকা বগম

িসরাজগ

19/11/1991

12150 রািজব বিণক

রনিজৎ মার বিণক
ম বিণক

টা াইল

13/10/1991

12151

মাঃ আ ল জ ার
রােবয়া খা ন

সাত ীরা

01/09/1986

12152 মাফ হা আকতার

এ ক এম গালাম মা াফা
আিফয়া খা ন

জয় রহাট

24/08/1992

12153

মাঃ নাজ ল হক

মাঃ নািছর উ ীন াং
মাছাঃ ি পারভীন

নওগ

12/09/1991

12154

মাঃ আল-আিমন

এ. িব. এম িছি ক
কািহ র িছি কী

নায়াখালী

23/12/1991

মাহা দ ইউ ফ জািমল

মাঃ বদ

ামান

12155 মাহ ল হাসান িহন

এম.এ. খােলক
মে ি সা

ঢাকা

01/07/1990

12156

মাঃ এরশাদ উ াহ
সােলহা আ ার িবলিকস

ফনী

01/01/1991

মাঃ আিতক উ াহ ষার
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12157

মাঃ িমনহাজ উি ন

মাঃ সাহাব উি ন
রহানা আ ার

12158

মাঃ মাহতাব হােসন

আ ল কােসম
মাহ দা আ ার

12159

মাঃ সা াদ হােসন

মাঃ িছি ক হােসন
মাছাঃ জাহানারা খা ন

12160 িব িজত সাহা

িনিখল চ সাহা
জয়তারা সাহা

িসরাজগ

14/03/1991

12161 রাজন মার পাল

িবমল চ পাল
জ াৎ া রাণী পাল

রাজশাহী

10/10/1987

12162

মাঃ নাজ ল হাসান

মাঃ আ হােশম িময়া
নািগ স আ ার

টা াইল

27/06/1991

12163

মাঃ ইমরান তােহর

মাঃ সালাহ উি ন
তাহিমনা বগম

নরিসংদী

30/08/1993

12164

মাহা দ রায়হান আবীর

মাহা দ কারবান আলী
রহানা আখতার

ঢাকা

24/10/1992

12165

মাঃ ফাইয়াজ খােলদ

মাঃ খােলদ খিলল
িদলারা রওশন

ঢাকা

11/01/1993

12166

মাঃ জািহদ

মাঃ জাহা ীর হােসন
হািমদা বগম

প য়াখালী

01/06/1989

12167

মাঃ সািজ ল ইসলাম াধীন

মাঃ গালাম আশরা ল আি য়া
িমেসস শামীমা লতানা

িসরাজগ

16/12/1987

12168

মাঃ সানিজ র রহমান

মাঃ আজাহার আলী ম ল
সিলনা বগম

নােটার

19/12/1992

জামাল র

22/01/1994

12169 জয় পাল

গ য় হিরদাস পাল
িতমা পাল

12170 সরদার মাহা দ রািফদ নওয়াজ

সরদার মাহা দ শা নওয়াজ
উ ুল বারাকাত জািকয়া মািলক

ঢাকা

06/12/1993

12171

মাঃ মেহদী হাসান

মাঃ শাহজাহান
সােহনারা বগ

িম া

15/04/1988

12172

মাঃ আ ল হাসান রানা

মাঃ ল ইসলাম
হাছনা বগম

টা াইল

10/08/1990

12173 হাসাব-উল আলম চৗ রী

মর ম ফির ল আলম চৗ রী
হািমদা খানম

চ াম

09/07/1991

12174 িবমেল

িব পদ সন
অ ণ া সন

িঝনাইদহ

04/03/1991

গাইবা া

15/10/1992

ময়মনিসংহ

20/12/1991

সন

12175

মাঃ সিলম শােহদ

ত আ র রহমান
মাছাঃ শাম াহার বগম

12176

মাঃ তািমম র ইসলাম

মাঃ আ তােহর
শাহীনা আখতার

12177

ফরেদৗস আলম

ত মাঃ অিলয়ার রহমান
নাজমা বগম

নড়াইল

06/03/1992

12178

মাঃ মাহ ব আলম

মাঃ আঃ র জায়া ার
মাসাঃ হােজরা খা ন

পাবনা

10/05/1990
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12179 এস. এম. অিনক ইসলাম

এস, এম, শহী ল ইসলাম
লাকীয়া শাহীন

লনা

20/08/1993

12180

মাঃ কিলম উি ন
মাছাঃ মেমনা বগম

িড় াম

13/11/1986

12181 তাসনীফ আহেমদ

তােহর আহেমদ
শাহনাজ বগম

ফনী

13/10/1993

12182 মাহ ল হাসান

মাঃ আব ল বােতন
ফােতমা আ ার

নরিসংদী

01/01/1989

12183

মাঃ িমনহা ল হক

মাঃ মিব ল হক
পারবীন হক

গাইবা া

08/03/1992

12184

মাঃ সােহদ ইকবাল

র মাহা দ
লায়লা বগম

চ াম

18/01/1990

12185 িরমন দ

সে াষ দ
া দ

চ াম

10/10/1993

12186

মাসাঃ ফারহানা জসিমন

মাঃ দিলল উি ন িব াস
মাসাঃ রিহমা পারভীন

যেশার

21/11/1991

12187

মাঃ ইকবাল হােসন রিন

মাঃ শওকত আলী
এিলজা বগম

গাপালগ

23/10/1988

12188 মাহ ব আলম

মাজাে ল হক
রিহমা আ ার

ন েকানা

08/02/1990

12189 আ ল খােয়র

আ ল হািশম
হািলমা খা ন

যেশার

23/06/1990

12190 শিফউর রহমান

সা ার িমঞা
রওশন আরা বগম

টা াইল

01/04/1990

12191

মাহা দ মাতােলব মা া
আসমা আরা বগম

িম া

07/05/1991

মাঃ রােশ ল ইসলাম

মাহা দ হািব র রহমান

12192 িলটন চ

সা রাম দাস
ল রাণী

গাইবা া

03/10/1991

12193

অ ত লাল সরকার
িনভা রানী সরকার

মাদারী র

25/10/1993

ভ সরকার

12194 রাজীব মার ধর

পা া লাল ধর
সািব ী রাণী ধর

ল ী র

20/07/1986

12195 মি কা পারভীন

মাঃ মাতাহার আলী
মাসাঃ চােমলী বগম

রাজশাহী

02/10/1989

12196

মাঃ ম

মাঃ আ ল হােসন
মা মা বগম

িম া

02/01/1993

12197

মাঃ মাজাে ল হক

ল হাসান

মাঃ শাহজাহান আলী
মাসাঃ মেনায়ারা বগম

চ পাইনবাবগ

19/05/1987

12198 মাস র আহেমদ

জালাল উি ন আহেমদ
মাহ দা বগম

চ পাইনবাবগ

27/08/1992

12199

লতান মাহ দ

মাঃ আই ব আলী
মেনায়ারা বগম

রং র

01/01/1988

12200

মাঃ মাহা ব আলম

মাঃ নছার আহেমদ
নাজমা আহেমদ

চদ র

27/04/1992
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12201 উ ল চ

নরায়ন চ শীল
মিত
রানী শীল

ব ড়া

25/01/1991

12202

মাঃ রায়হা ল ইসলাম লাল

মাঃ আ ল মিজদ সরকার
মাছাঃ িরনা পারভীন

িড় াম

04/05/1991

12203

মাঃ িব াল হােসন

মাঃ আব ল গিন
আেমনা বগম

িম া

31/12/1986

12204

মাঃ সাগর ম ল

মাঃ হােসন ম ল
মাছাঃ হািমদা িবিব

রাজশাহী

03/03/1991

12205 এস, এম, ইম ল কােয়স

মাঃ শিফ ল ইসলাম
িব খা ন

পাবনা

25/01/1994

12206

মাঃ রউি ন

মাঃ সকা ার আলম
মাসাঃ মিরয়ম বগম

প য়াখালী

03/12/1993

12207

মাঃ মেহদী হাসান

মাঃ িসরা ল ইসলাম
মােজদা খানম

রা ামা

01/04/1989

12208

মাঃ সিলম উি ন

মা ার আহমদ
কাম ন নাহার

চ াম

06/09/1989

12209

মাঃ হািফ র রহমান

মাঃ জালাল উি ন
িময়া বগম

জামাল র

31/12/1989

12210

হা দ তািরফ িবন ওয়ািল

মাঃ ওয়ািল উ াহ
জািমল ইয়াছিমন

চদ র

01/09/1993

12211 তাছনীম আহেমদ খােদম

মাঃ ছােদক খােদম
মেহ ে ছা

া নবািড়য়া

01/01/1989

12212

মাঃ রমজান আলী

মাঃ দৗল ামান
ফিরদা বগম

জামাল র

18/10/1991

12213

হা দ আলী

মাঃ মখেল র রহমান
মাছাঃ আফেরাজা খা ন

নােটার

05/03/1993

12214 রািকব উি ন আহমাদ

ত জামা ি ন আহমাদ
িপয়ারা বগম

ময়মনিসংহ

17/10/1991

12215 খািদজা িবনেত জালাল

ক,িব জালাল উি ন আহেমদ
শামীম আরা

া নবািড়য়া

06/02/1994

12216 আনেমাল হক

মাঃ মাজাে ল হক
আফেরাজা বগম

গাজী র

06/08/1991

12217

মাঃ রায়হান িকবিরয়া রিন

মাঃ আ ল মিজদ
ানা বগম

নীলফামারী

26/06/1991

12218

মাসাঃ লতানা রািজয়া

মাঃ আ র রহমান মা া
মাছাঃ আেয়শা খা ন

রাজশাহী

05/09/1993

12219 তানভীর আহমদ িসি কী

ইি স আহেমদ
হাসেনয়ারা বগম

প য়াখালী

14/04/1992

12220

মাঃ সাই র রহমান

ত মাঃ আ ল
কাম ন নাহার

ঢাকা

28/06/1987

12221

মাঃ মাহ

মাঃ আ ল হািকম চৗঃ
মাছাঃ মৗ দা খা ন

জয় রহাট

30/06/1988

12222

মাঃ শািহন আির ল ইসলাম

মাঃ আ ল গিণ
আকতার বা

িদনাজ র

20/11/1988

ল আলম

স চৗ রী
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ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

ত আ ল হািলম
মাঃ ফিরদা বগম

জামাল র

10/10/1990

12224 রা ল সরকার

অ ন মার সরকার
পাবত সরকার

যেশার

20/09/1993

12225

মাঃ আ স সাবহান
শািহদা আখতার

প য়াখালী

15/11/1988

(১)

12223

(২)

মাঃ শির ল আলম

শায়াইব আহেমদ

12226 আকরার শাহিরয়ার

গালা র রহমান
িনশাত বগম

চ াম

05/10/1991

12227

মাঃ ইমরান হােসন

মাঃ আমজাদ হােসন
মাছাঃ রবা খা ন

নওগ

05/02/1992

12228

াগত দাশ

পন মার দাশ
িশ ী সন

চ াম

12/01/1994

12229 িচ য় তা কদার

নারায়ন তা কদার
করবী তা কদার

চ াম

30/07/1989

12230

মাঃ মা ম িব াহ

গালাম আহে দ খান
মাছাঃ হািববা খা ন

যেশার

18/11/1986

12231

মাবারক হােসন

মাজাে ল হােসন
িলিল বগম

নওগ

26/04/1990

12232 শরী ল ইসলাম শরীফ

মাঃ আ ল লিতফ
হাসেনআরা বগম

ঢাকা

01/06/1992

12233 এস, আর, এম, িজ, িকবিরয়া

মাঃ আ ল ছ
লতানা রািজয়া

ময়মনিসংহ

03/09/1986

12234

মাঃ আ ল হােসন
মাছাঃ হাসনা বা

নােটার

14/12/1986

ি য়া

16/05/1991

মাঃ আকতার উজ জামান

12235 আ ল হািলম স জ

ইছাহক আলী
হািলমা খা ন

12236

মাঃ আকতা ামান
লায়লা িবলিকস

িদনাজ র

31/07/1990

12237 নাই ল মা াক

মাঃ মাজাহা ল হক
নাজমা কািহ র বা

িদনাজ র

15/12/1986

12238

মাঃ আ সয়দ
হাসনা আরা বগম

চ াম

01/01/1988

12239 সািমউল ইসলাম

ল ইসলাম
শামীমা ইসলাম

ব ড়া

04/03/1992

12240

মাঃ আ ল কালাম
মাছা ৎ আিন ল ফােতমা

চ াম

01/01/1987

অনাথ চ রায়
মায়া রায়

িদনাজ র

15/12/1993

মাঃ সাই র রহমান
মাসাঃ িফেরাজা বগম

রাজশাহী

05/05/1989

মিলন চ রায়
ভারতী রানী রায়

িদনাজ র

15/12/1992

মাঃ আিমন চৗিকদার
মাসাঃ মমতাজ বগম

প য়াখালী

31/12/1994

মাঃ আিশ র রহমান

মাঃ আ কাইছার হািমদ

মাঃ অিহ ল ইসলাম

12241 পিব
12242
12243
12244

মার রায়

মাঃ শিহ ল ইসলাম
য় রায়
মাঃ সিজব হােসন
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বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

12245

মাঃ মাহতাব হােসন

মাঃ সাহরাব হােসন
মাসাঃ আকিলমা

বর না

01/02/1992

12246

বাল চৗ রী

না গাপাল চৗ রী
রমা চৗ রী

চ াম

30/06/1987

12247 আ বকর মাঃ িসি ক

মাঃ ইউ ফ
সিলনা পারভীন

িম া

27/01/1991

12248

মাঃ র নবী মা ফা

মাঃ আ হািনফ
রািশদা বগম

ময়মনিসংহ

05/04/1991

12249

মাঃ সানিদদ আনাম

মাঃ খায় ল আনাম
রেহনা আনাম

ঢাকা

31/12/1987

12250

মাঃ ইয়ািসর আরাফাত

মাঃ উমর ফা ক
খািদজা আ ার

ময়মনিসংহ

04/04/1988

12251

মাঃ ইমদা র রহমান

মাঃ শাহজাহান আলী
জািমলা খা ন

নীলফামারী

25/02/1991

12252

মাঃ শাহীন আলম

মাঃ আ র রউফ
মাছাঃ শািহদা খা ন

পাবনা

25/11/1986

12253

মাঃ মা দ রানা

মাঃ আ স সা ার
ময়না খানম

মািনকগ

07/02/1988

12254

দীপ মার

ম রাম
মদা বালা

ঠা রগ ও

15/03/1987

12255

মাঃ ইমরান খান

মাঃ মাসেলম খান
ফরেদৗসী বগম

প য়াখালী

15/10/1992

12256

মাঃ েবল রানা

মাঃ জামা ল ইসলাম
মাছাঃ নািছমা পারভীন

ঠা রগ ও

05/02/1991

12257

মাঃ তাফা ল হােসন

মাঃ আ ল মা ান ণ কার
আেনায়ারা

রাজশাহী

31/12/1989

12258 চ ন মার ব

মেনার ন ব
রবা রানী ব

িঝনাইদহ

04/05/1988

12259 রা লেদব পাল

পিরেতাষ মার পাল
মিলনা রানী পাল

বােগরহাট

29/10/1992

12260

মাহা দ রায়হা ল আলম চৗ রী

মাহা দ ল আলম চৗ রী
মেনায়ারা বগম

চ াম

19/11/1990

12261

শিফ র রহমান

আ ল আউয়াল
মিরয়ম বগম

ঢাকা

12/08/1989

12262 জয় চৗ রী

ভা চৗ রী
রীনা চৗ রী

চ াম

05/11/1989

12263

মাঃ আকবর হােসন
হােজরা খা ন

পাবনা

10/09/1990

12264 ফজ ল হািবব চৗ রী

হািব ল হক চৗ রী
ত মেহর নাজ বগম

ফনী

30/10/1992

12265 ফােতমা জাহান খান

মাঃ বলােয়ত হােসন খান
খািদজা বগম

মাদারী র

15/09/1993

12266

মাঃ শিহ র রহমান
আফেরাজা আ ার

গাজী র

10/03/1991

মাঃ আকতার হােসন

মাঃ হািছ র রহমান
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

মাঃ আ ল হােসন
মাহ জা হােসন

ঢাকা

13/07/1992

12268 ত ন দব নাথ

মান দব নাথ
দয়ম ী বালা দবী

মৗলভীবাজার

01/10/1986

12269

মাঃ মেহদী হাসান

মাঃ আজাহার আলী সরকার
মাছাঃ আ ার জাহান বগম

ব ড়া

10/10/1989

12270

মাঃ ফাহাদ জািমল

মাঃ তােহর জািমল
জসিমন জািমল

নরিসংদী

03/03/1992

(১)

12267

(২)

মাঃ হােসন মাহদী

12271 ত য় পাল

তাপ চ পাল
শফালী পাল

ময়মনিসংহ

11/09/1992

12272 অ ন রায়

শা মার রায়
িম রানী রায়

যেশার

11/12/1992

12273

মাঃ মক ল হাসেন
মাসাঃ জ ন নছা

নওগ

20/11/1987

12274 অয়ন ব য়া

হিরেমাহন ব য়া
িশ ব য়া

চ াম

15/12/1992

12275

মাঃ সাই র রহমান

মাঃ আ স ছা ার
াহার বগম

টা াইল

20/08/1986

12276

শাভন বােয়র

মাঃ আমীর আযম
বাইরা িশিরন

ঢাকা

09/04/1988

12277

মাঃ সৗ

মাঃ আমীর আজম
বাইরা িশিরন

ঢাকা

19/05/1992

12278 তাজিকয়া সাঈদ তাফা

এস, এম, আ সাঈদ
নাজমা পারভীন

গাপালগ

14/04/1990

12279 রাফাত ইবেন মারেশদ

আমজাদ মারেশদ
মা দা কানম

নায়াখালী

03/09/1992

12280

াত জাহান

মাঃ লাল িময়া
রািহমা খা ন

ঢাকা

19/09/1989

12281

মাঃ আ া ল হক

মাঃ আিম ল হক পাটওয়ারী
আেয়শা বগম

চদ র

01/07/1988

12282

মাঃ ই াহীম িময়া

ত মাঃ আ তােহর
মাছাঃ সানাভা

টা াইল

10/09/1993

12283 ফাহিমদা জাহান

মাঃ আেনায়ার হােসন
হািছনা বগম

া নবািড়য়া

15/05/1992

12284 ম দন মি ক

সদান মি ক
ঊষা রাণী মি ক

যেশার

25/05/1988

12285

মাছাঃ শািমমা িশিরন

মাঃ বজ র রহমান
মাছাঃ কেমলা খা ন

যেশার

01/01/1991

12286

মাঃ িমেসল চৗ রী

মাঃ আব ল হা ান
িনগার হা ান

ঢাকা

15/06/1992

12287

মাহা দ সাই

সিফউল বশর
খারেশদ জা াত আরা বগম

চ াম

04/09/1992

12288

মাহা দ শাহজাহান

ক বাজার

15/11/1992

মাঃ আেপল মাহ দ

বােয়র

ীন

শওকত হাছাইন
মমতাজ বগম
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

মাঃ আ স সালাম
মােশ দা বগম

ঝালকাঠী

16/09/1992

12290 আ ার হােসন সা

সালায়মান আলী
আেনায়ারা খা ন

ঠা রগ ও

07/02/1992

12291

ভাশীষ সরকার

হারাধন সরকার
সতী সরকার

চদ র

01/01/1993

12292

হা দ খািলদ িবন িসি ক

এ. এস. এম. িসি
জাহানারা বগম

চদ র

01/01/1987

12293

মাঃ আিতয়ার রহমান

মাঃ জািহদ হােসন
ত মাছাঃ আফেরাজা আ ার

রাজবাড়ী

15/10/1990

12294

মাঃ মাহ র রহমান

মাঃ িসরা ল ইসলাম িমিজ
জাহানারা বগম

চদ র

31/12/1987

(১)

12289

(২)

মাহা দ মেহদী হাসান

র রহমান

12295 রােশ ল ইসলাম

মাঃ কিলম উি ন
রােশদা আ ার

জামাল র

01/01/1992

12296 নাজনীন আকতার

মাঃ নজ ল ইসলাম
হােজরা ইসলাম

রাজশাহী

12/07/1990

12297

মাঃ ওমর শােয়ব

মাঃ সালায়মান ম মদার
শাম াহার আ ার

িম া

11/12/1992

12298

মাঃ মা ফ হাসান

মাঃ মেহদী হাসান
নাজ ন নাহার

রাজশাহী

27/08/1992

12299

মাঃ সািদউল আলম চয়ন

মাঃ হমােয়ত হােসন
মাছাঃ মািলহা বগম

নড়াইল

04/04/1991

12300 অিনক পাল

অ ব মার পাল
গৗরী পাল

ময়মনিসংহ

20/09/1990

12301 শরী

এ. ক. এম. বিদউ ামান
হািফজা আ ার

ময়মনিসংহ

05/01/1988

চ াম

05/12/1991

িম া

01/11/1989

ামান

12302

মাহা দ এমরান হাসাইন

মাঃ রিফক
রজাহান

12303

মাঃ মিশউর রহমান ঁ ঞা

আব ল মা ান ঁ ঞা
রােকয়া বগম

12304 এ. ক. এম. ইমরা র মাহ দ রাজন

মাঃ িসকা ার আলী লাল
শািমমা আ ার কানন

শিরয়ত র

01/11/1988

12305

মাঃ নওয়াব আলী
ৎফা বগম

নীলফামারী

30/11/1988

12306 নািদয়া আ ার

মাঃ নািসর উ াহ
ৎ ন নাহার

ঢাকা

23/12/1991

12307

সয়দা জা া ল ওয়ারদাহ

এ. জড. এম. জালাল উ ীন
দেলায়ারা বগম

টা াইল

06/10/1993

12308

মাঃ মাহ জার রহমান

মাঃ মিজবর রহমান
মাছাঃ মিজয়া বগম

লালমিনরহাট

12/11/1987

12309

মাঃ ল ল হােসন

মাঃ মমতাজ হােসন
িফয়া িবিব

নওগ

01/01/1991

12310

মাঃ মা র রহমান

ী হিফ র রহমান
রােমচা বগম

লনা

15/03/1987

মাঃ র ইসলাম
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12311

সয়দ নািভদ জামান

সয়দ আলী নািসম খিল
সয়দা রািকবা জামান

12312

মাঃ সিজ র রহমান

12313

মাঃ মা ািফ র রহমান

ি য়া

15/01/1989

মাঃ আিতয়ার রহমান
িমেসস লায়লা আরা মান বা

রং র

07/08/1990

মাঃ আ ল ওয়াহাব
িমেসস মমতাজ বগম

ঢাকা

30/12/1985

হিবগ

10/09/1990

12314 রািজব চ িব াস

রবী চ শীল
নিমতা রানী িব াস

12315

ক. এম. জািহ ল ইসলাম

ক. এম. খারেশদ আলম
মাহ দা বগম

12316

মাহা দ আলী

ামান

িম া

12/06/1986

মাঃ আ ল মােলক
মাসাঃ জ ন নসা

িসরাজগ

17/11/1988

12317 সি তা পাল

গ াদাস পাল
তপা দব

া নবািড়য়া

12/12/1992

12318

মাহা দ তৗিহদ এলাহী

মাহা দ অিহ ামান
রাইয়া আ ার

া নবািড়য়া

22/01/1990

12319

মাঃ তির ল ইসলাম

মাঃ মিজবর রহমান
মাছাঃ আ য়ারা বগম

িদনাজ র

26/01/1990

12320

মাহা দ সাখাওয়াৎ হােসন

ফা ক হােসন
লাভলী ইয়াছিমন

বিরশাল

07/06/1991

12321

মাঃ ইকরা ল হােসন

আলী আহে দ
মাছাঃ ফরেদৗসী বগম

য়াডা া

10/01/1991

12322

মাঃ সাইজউি ন

মাঃ সালাহ উি ন
আছমা আ ার

িকেশারগ

26/10/1993

12323

মাঃ আ সােলহ

মাঃ আ ল হােসন
উে সালমা

জামাল র

31/07/1994

12324 নয়ন দাস

অিজত দাস
িতভা দাস

িকেশারগ

04/05/1990

12325 আফরান হােসন

আ ল জা ার
িহ র বগম

িম া

15/03/1992

12326

মাঃ ইমাম হােসন

ত মাঃ আিমর হােসন
নাজমা আ ার

িম া

01/10/1992

12327

মাঃ মন সরকার

মাঃ িসি র রহমান
মায়া বগম

িম া

25/06/1989

12328

মাঃ ইয়ািসন িময়া

মাঃ ল ইসলাম
শাহানা বগম

িম া

15/03/1989

12329 আিত র রহমান

কাজী মক ল হাসাইন
তৗিহদা আ ার

নারায়নগ

20/02/1990

12330 রােশদ মাহ দ নয়ন

নজ ল ইসলাম
আেনায়ারা বগম

িদনাজ র

25/02/1993

12331 ত য় িব াস

নের শখর িব াস
শফালী িব াস

িঝনাইদহ

19/01/1992

12332 ফয়সাল আহে দ

মাঃ লিফকার আলী
খাশ ন নাহার

িদনাজ র

13/11/1988
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12333

মাঃ আছহা র রহমান

মাঃ ৎফর রহমান
মাহ দা বগম

রাজশাহী

14/12/1989

12334

মাঃ শাহীন ধা

মাঃ হািব র রহমান
গােল র বগম

ঢাকা

20/01/1987

12335

মাঃ রজওয়া ল হক

মাঃ হািফজ উ ীন
মাছাঃ ফিজলা ন নহার

িদনাজ র

11/09/1988

12336 মাহিমদা ল উিম

মিজ র রহমান শাহ
কাম ন নছা

িকেশারগ

26/10/1991

12337 অিনক সাহা

কিতক চ সাহা
ক না সাহা

ময়মনিসংহ

01/01/1992

12338

মাঃ রাক জ জামান

মাঃ মিন ল হক
ফিরদা খা ন

মেহর র

29/06/1987

12339

মাঃ আশরা ল ইসলাম আক

মর ম নজ ল ইসলাম আক
আিজজা ইসলাম

ঢাকা

07/12/1991

12340 িসফাত আহেমদ

মা দ-উর-রহমান িব াস
রাইয়া মা দ

ঝালকাঠী

05/06/1992

12341

মাঃ মিম ল ইসলাম

মাঃ ল ইসলাম
িমেসস আফতারা ইসলাম

নওগ

01/10/1986

12342

মাঃ আিক ল ইসলাম

মাঃ িসরা ল ইসলাম
ছােয়রা খা ন

িঝনাইদহ

18/12/1987

12343

মাঃ শরী ল ইসলাম

মাঃ মাসেলম উি ন
শাম ন নাহার

পাবনা

30/06/1986

12344 তাসিমনা বাহা র রমা

মাঃ নজ ল ইসলাম
রিবজা ইসলাম

শর র

23/07/1987

12345

মাঃ আিত ল ইসলাম

মাঃ আয়নাল হক
হােফজা বগম

গাজী র

02/01/1990

12346

মাঃ আিম ল ইসলাম

মাঃ সিহ ল ইসলাম
মাছাঃ আিমনা খা ন

িসরাজগ

27/12/1986

12347

মাঃ মারেস র রহমান অ

মাঃ আলাউি ন মা ার
মাছাঃ মিরয়ম খা ন

িসরাজগ

14/09/1990

12348

মাঃ রােশ ল ইসলাম

মাঃ শিফ ল ইসলাম
মাছাঃ শািহনা আ ার

পাবনা

15/12/1993

12349

মাঃ মাহা ব আলম

আঃ সা ার
ফােতমা বগম

ভালা

01/01/1992

12350

মাঃ শাহেনওয়াজ

মাঃ িসরা ল ইসলাম
মাছাঃ লিতফা বা

ব ড়া

25/12/1992

12351

সামাইয়া

আ ল খােলক
শফালী আ ার

িকেশারগ

30/10/1989

12352

মাঃ ওয়ািসফ-এ-এলাহী

মাঃ ইয়া ব আলী
খঅেলদা আ ার

মৗলভীবাজার

31/12/1990

12353 িরফাত আহেমদ ধা

ফা ক আহেমদ ধা
সািহনা আহেমদ ধা

িম া

30/05/1990

12354 এস.এম. শিফ

মাঃ কাম ামান
নাজ াহার

বর না

05/04/1990

ামান
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প য়াখালী

02/04/1989

(২)

12355

মাঃ শাহীন

আ ল ওয়ােহদ মা
রনাহার

12356

মাঃ মাহ ল হক চয়ন

শাম ল হক আহেমদ
মমতাজ বগম

ন েকানা

25/12/1988

12357 িবপাশা রায়

ম মার রায়
র কা রায়

িদনাজ র

25/12/1990

12358

মাঃ ফারাহান-আল-সািকব ানী

মাঃ িফেরাজ হা ন
লতানা আ ার

লালমিনরহাট

05/12/1991

12359

মাহা দ আির র রহমান

মাহা দ ইছাহাক িময়া
মাছাঃ ছােলহা বগম

চ াম

31/12/1992

12360 সােজদ রহমান

মাহ ল হক
পারভীন আ ার

নায়াখালী

04/02/1993

12361

মাছাঃ

মাঃ মাতােলব িময়া
মাছাঃ নািসমা বগম

নওগ

12/12/1990

12362

সােহল শাহািরয়ার মন

সালায়মান িময়া
রািজনা পারভীন

মা রা

30/06/1993

12363

মাঃ আ সাঈদ

ত আ স সামাদ
মাছাঃ রািশদা বগম

িড় াম

02/01/1988

প য়াখালী

05/10/1989

া বা

র

12364 শািকল মাঃ লতান

ডাঃ এম. এ. সালাম
সািবহা লতানা

12365

মাঃ মেহদী হাসান

আব র রিহম
জসিমন আ ার

ল ী র

21/09/1991

12366

র মাহা দ তা কদার

মােলক তা কদার
িহ র আ ার

চদ র

01/07/1992

12367 স জ চৗ রী

ল কাি চৗ রী
বনানী ম মদার

চ াম

26/11/1992

12368 ইকিতয়ার উি ন

ল আিমন
মমতাজ বগম

ঢাকা

05/05/1990

12369

মাঃ আ ল খােয়র
তয়বা খা ন

ফনী

10/08/1988

12370 িম ক ম মদার

যােগশ ম মদার
িশরানী ম মদার

নায়াখালী

15/02/1991

12371

মাঃ কািদজ উি ন
আিমনা বগম

নওগ

01/03/1988

12372 কাজী সাম াহার িমতা

কাজী মিতয়ার রহমন
কাজী িপয়ারা রহমান

ঢাকা

10/06/1993

12373 তারানা ফরেদৗস কিরম উদয়

আতাউল কিরম
ফরেদৗস আরা

ঢাকা

30/07/1991

12374

মাহা দ ৎফর রহমান
ছাক ল জা

লালমিনরহাট

01/01/1987

ঢাকা

31/07/1990

টা াইল

10/03/1989

মাহা দ আির র রহমান

মাঃ মাহা ব রহমান

মাহা দ রসালীন রহমান

12375 িতেলা মা রায়

অিনল চ রায়
মা চৗ রী

12376

মাঃ আ াছ আলী
মিরয়ম বগম

মাঃ নজ ল ইসলাম
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

রাজবাড়ী

05/03/1989

রং র

20/02/1989

ফনী

25/12/1991

(২)

12377 িশ ল িসকদার

কা িসকদার
ামলী িসকদার

12378

মাঃ মাবাে র হােসন

মর ম মাহ দ হােসন
িমেসস
াহার বগম

12379

মাঃ আির ল হাসান ম মদার

মাঃ ওবায় ল হক ম মদার
সাহানা আ ার

12380

হা দ তাহিম ল হক

হা দ শহী ল হক
তাহিমনা পারভীন

ময়মনিসংহ

07/02/1991

12381 শারিমন জামান

মাঃ আিন ামান
িবয়া জামান

যেশার

25/12/1991

12382 ফারজানা আফরীণ হক

ডঃ মাঃ ল হক
ফিজলা ন নছা

ময়মনিসংহ

07/01/1990

12383 িম ন চ শীল

পেরশ চ শীল
িবভা রানী

গাইবা া

20/10/1989

12384

মাঃ আফতাব হােসন
মাছাঃ ইয়াছিমন আরা বগম

গাইবা া

15/10/1992

রং র

11/12/1991

িম া

15/09/1988

মাঃ সাই ম আিতক

12385 উৎপল গা ামী

মেনার ন গা ামী
হমলতা গা ামী

12386

মাঃ শাহাদাৎ হােসন

মাঃ এনা ল হক
হািসনা বগম

12387

মাঃ নাজ ল দা

মাঃ আশরাফ আলী
মাছাঃ ন নাহার

পাবনা

06/09/1987

12388

মাঃ হািফ ল হক

মাঃ কাবাদ ম ল
সােনকা বগম

িসরাজগ

04/02/1987

12389 সাঈদ মাহ দ উল আিমন

মাঃ ল আিমন
আেলয়া বগম

নায়াখালী

19/09/1988

12390 হািব র রহমান খান

মাঃ আর ল ইসলাম খান
তানিজলা বগম

ময়মনিসংহ

01/01/1992

12391 ত য় দাস

কমল কাি দাস
ববী দাস

বর না

30/04/1992

12392 আকাশ মার

ব
সিবতা

বিরশাল

28/10/1991

12393

মাঃ আ ল হািলম
আফেরাজা খা ন

যেশার

01/01/1993

12394 সাি র িবন দেলায়ার

মাঃ দেলায়ার হােসন ইয়া
ফােতমা বগম

ঢাকা

01/05/1992

12395

মাঃ আমজাদ হােসন
ইসমত আরা

ব ড়া

15/02/1993

মাঃ আ ল মিতন
ম য়ারা বগম

গাজী র

12/01/1992

মাঃ আশা র ইসলাম

মাঃ ইমরান হােসন

12396 আ

াহ ওমর নািসফ

12397

মাঃ শাফায়াত িবন রিশদ

মাঃ হা ন অর রিশদ
পারভীন লতানা

চ াম

06/11/1992

12398

িহি ন মাহদ মাঃ জিহ ল

মাঃ আফসার আলী িময়া
জাহানরা বগম

বিরশাল

08/09/1991
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

12399 সািমউল কােদর খান

আ ল কােদর খান
সািমমা বগম

বিরশাল

28/12/1991

12400

মাঃ আিব র রহমান

মাঃ আ ল মন র
মাহ দা খা ন

ঠা রগ ও

11/01/1992

12401

মাঃ সােজ র রহমান

মাঃ মাে জার রহমান
মাছাঃ শফালী বগম

ব ড়া

01/12/1990

রাজশাহী

20/08/1992

12402 ফারহানা কিবর

ইনা ল কিবর
রিহমা বগম

12403 এস. এম. রজওয়ান হােসন

মাঃ মাহ ব হােসন
রায়হানা বগম

ব ড়া

27/11/1991

12404 এস.এম. িরফাত-িবন-রিফক

এম রিফ ল ইসলাম
িমেসস িশিরনা হক

পাবনা

30/06/1992

12405 জা া ল ফরেদৗস িজসা

মাঃ আখাতার হােসন
খািদজা আখতার

নােটার

08/12/1989

12406

িব র ইসলাম

শিহ ল ইসলাম
রাইয়া পারভীন

বর না

08/08/1991

12407

মাঃ আিশ ল ইসলাম

মাঃ আকবর হােসন
মাছাঃ ফিজলা ে ছা

ি য়া

02/01/1988

12408

মাঃ রাক

এ, ক, এম, শাম ল ইসলাম
মাসাঃ রােকয়া লতানা

রাজশাহী

15/10/1986

নওগ

17/12/1989

12409 উে

ামান

ল ম

মাঃ আ র রা াক
জািমলা বগম

12410

মাঃ তাফােয়ল আহেমদ

আ ল মা ান ইয়া
নািসমা বগম

া নবািড়য়া

01/08/1992

12411

মাঃ আল মা ন াং

মাঃ ল ইসলাম াং
মাছাঃ মেমনা িবিব

রাজশাহী

22/11/1987

12412 শােন পািলত

সত িজৎ পািলত
রীনা তা কদার

চ াম

08/10/1992

12413 জা া ল ফরেদৗস

মাঃ আেনায়ার হােসন
শাহনাজ খান

রাজবাড়ী

07/02/1988

12414

মাঃ মািহ ল ইসলাম

মাঃ ওমর আলী াং
মাছাঃ মিজনা বগম

ব ড়া

11/10/1989

12415

মাইয়া মািরয়াম

গালাম তাজা
সয়দ নাজমা আ ার

নওগ

04/12/1991

12416

মাঃ শিফউল আলম

মাঃ জাহা ীর আলম
নাজমা আলম

পাবনা

03/02/1993

12417 এম. এ. লিতফ

মাঃ আ স সাবহান সরদার
মাছাঃ রেহনা িবিব

রাজবাড়ী

30/11/1992

12418 আ ার হােসন

আ হােসন ধা
বগম ন নাহার

বিরশাল

02/01/1988

12419

মাঃ মাই ল ইসলাম

মাঃ আ ল হািমদ
মাছাঃ মােজদা বগম

রং র

15/09/1992

12420

মাঃ িব াল হােসন

মাঃ সয়দ আলী
মাসাঃ িবলিকস আ ার

িম া

01/07/1990
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

মাঃ আ ল হােসন
িমেসস নািসমা খান

যেশার

07/11/1992

12422 িশহা র রহমান

মাঃ জািকর হােসন
ল বগম

ঢাকা

05/03/1991

12423 এম. এ. আফরািহম ইয়া

মাঃ আ ছা ইয়া
সাম ন নাহার

িম া

24/03/1993

12424

মাঃ নাহা ল ইসলাম

মাঃ মিহর উ ীন
মাসাঃ িন ফা ইয়াছিমন

রাজশাহী

27/09/1992

12425

মাঃ জািমল হােসন

মাঃ আলাউি ন
েলখা বগম

গাজী র

18/11/1990

12426 শশী ব য়া

ি র ন ব য়া
িশখা ব য়া

চ াম

04/01/1990

12427 এস. এম. র ই আলম

ত আ র রা াক
মাছাঃ মেহ াহার

নােটার

07/05/1993

12428

রােকয়া শারিমন

মাঃ আ র রিহম
আয়শা বগম

পাবনা

25/08/1990

12429

মাঃ আসা

মাঃ আই ব হােসন
আ য়ারা বগম

িঝনাইদহ

22/10/1991

12430 আিসফ হােসন খান

আনওয়ার সাইন খান
কাম াহার

ঢাকা

24/01/1987

12431

মাঃ আ স সালাম
রাউফা আকতার

ঢাকা

23/12/1991

িসরাজগ

21/01/1992

(১)

12421

(২)

মাঃ নািসফ হােসন ইমন

ামান

মাঃ রােশ ল ইসলাম

12432 আহেমদ জামান

ািফজ

িগয়াস উি ন আহেমদ
মাহ জা বগম

12433 আলাউ ীন আউয়াল

আ ল আউয়াল
শাহীন আ ার

ল ী র

14/03/1993

12434 সাবিরনা শাহিরন

মাঃ এিহয়া
মিনরা খা ন

মেহর র

13/11/1990

12435

মাঃ জামাল উি ন আহেমদ
মমতাজ বগম

চদ র

15/01/1991

12436 তাসিনম শারিমন ি য়িত

মাঃ গালাম িকবিরয়া
িরফাৎ শারিমন

নােটার

11/09/1990

12437

মাহা দ নাজ ল হােসন

মাঃ ইিলয়াস হােসন িময়া
নাজ ন নাহার

ঢাকা

16/09/1990

12438

মাঃ মা ািফ র রহমান

মাঃ মা ফা
জাহানারা বগম

ফনী

01/03/1990

12439

মহনাজ তাবাস ম

মাঃ ওয়ািহ ল আলম
িসর ন নছা

িঝনাইদহ

06/06/1988

12440

মাঃ সামস রাজী

মাঃ আ ল মা ান
হাছমত আরা

রাজবাড়ী

20/02/1991

12441

মাঃ মাহ ল হাসান

মাঃ আ ল খােলক
লাইলী আ ার

ঢাকা

10/12/1992

12442

মাঃ খারেশ ল আলম

মাঃ রিফ ল আলম
কাম ন নাহার

চ াম

03/09/1990

মাইয়া খা ন

ীল

Page 111 of 138

ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
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রাল নং

াথ র নাম

(১)

12443

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

পাবনা

03/08/1988

খাগড়াছিড়

01/04/1991

(২)

মাঃ িজয়াউর রহমান

ত ল ইসলাম
মাছাঃ আেজলা খা ন

12444 উখাংমং মারমা

ঊষা মারমা
বালরী মারমা

12445

মাহা দ িরয়াজ উি ন

মাহা দ সিলম
শাহানারা বগম

চ াম

12/08/1986

12446

ঝাটন দ

সে াষ দ
প াদ

চ াম

04/03/1990

12447 িহে াল বসাক

উ ম বসাক
জাতা রানী বসাক

চ াম

10/06/1989

12448

মাঃ শাহ আলম
শাহনাজ পারভীন

গাইবা া

22/10/1989

12449 শিফ ল ইসলাম

আঃ অ দ ম মদার
িরিজয়া বগম

গাপালগ

12/09/1987

12450

মাঃ নািকব জামান

মাঃ কাম ামান
রােকয়া বগম

ঢাকা

26/12/1990

12451

মাঃ মন রানা

গালাম মা ফা
মাসাঃ িফয়া বগম

িসরাজগ

10/10/1986

12452 আ স সালাম

িরয়াজউি ন
হাওয়া বগম

নারায়নগ

01/11/1988

12453

মাঃ আির ল ইসলাম

মাহা দ আলী ম ল
মাছাঃ সাহী র বগম

ব ড়া

29/12/1991

12454

মাঃ হাসান ইমাম

মাঃ ইি স আলী
হািসনা বগম

লনা

22/08/1991

মাঃ আ জাফর জািহদ

12455 সালাম িসকদার

মাঃ আমজাদ আলী
জাহানারা বগম

টা াইল

10/06/1986

12456 আফসানা শারিমন

এম. এ. আলী
খ ন নসা খানম

িদনাজ র

28/08/1991

12457

মাঃ আ ল কালাম আজাদ

মাঃ আ ল কােদর
মাছাঃ রজাহান খা ন

িসরাজগ

01/08/1988

12458

মাঃ গওহর মাহ দ

মাঃ মিন ল ইসলাম
মাহ বা ইসলাম

িম া

11/04/1990

12459 মােহর আল মিমন

মাঃ আব ল মিমন
ফিরদা ইয়াছিমন

ঢাকা

04/02/1993

12460 মিরয়ম বগম

মাঃ মাতােলব হােসন
মাছাঃ ইসেমতারা বগম

টা াইল

05/01/1992

12461

মাঃ শাইখ িবন মিজদ অনীক

আ ল মিজদ িব াস
ইউ. এস. রশীদ আখতার

ফিরদ র

03/12/1993

12462

মাছাঃ নাহার আকতার

মাঃ আ বাদশা
মাছাঃ আন য়ারা বগম

ব ড়া

28/02/1992

12463

মাঃ শাহীন আ ার

মাঃ দিলল উি ন
িমেসস িরনা বগম

িঝনাইদহ

20/12/1986

ি য়া

28/12/1991

12464 নওেরাজ ফারহান র

মাঃ মায়াে ম হােসন
মমতাজ বগম
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12465 অিভেষক দাশ

জগত ব দাশ
দাশ

12466 সাঈদী মাহা দ আ ল কালাম

সরাজউ ীন আহাে দ
মাছাঃ আছমা খা ন

িদনাজ র

25/11/1989

12467 কাজী সােরায়ার জাহান

কাজী মাঃ শাহজাহান
সােজদা জাহান

হিবগ

24/11/1990

12468

মাঃ ইব ল ওয়ারাহ

মাঃ আ ছ ছালাম
পারভীন বা

পাবনা

22/06/1991

12469

মাঃ অ স সালাম

মাঃ সাজদার আলী
মাছাঃ িন ফা বগম

পাবনা

30/11/1991

12470

মাঃ হাসা

মাঃ আেয়জ উি ন ম ল
মাছাঃ হািসনা িবিব

জয় রহাট

14/10/1983

12471

মাঃ রাহাত কাই ম

হা ন-অর-রিশদ
মেহ ন বগম

িপেরাজ র

05/06/1991

12472

হা দ তানভীর রায়হান

হা দ শাহা াহ
ৎ ি ছা খানম

চ াম

14/06/1993

12473

মাঃ আ র রিশদ

মাঃ আ র রা াক
মাছাঃ রােকয়া খা ন

রাজশাহী

01/01/1992

ামান

12474 রবী চ বত

জীবন
চ বত
িদ চ বত

ভালা

03/12/1992

12475 অিনক নাহা

অিসত বরণ নাহা
চ না নাহা

চ াম

08/08/1992

12476 হাসান মাহ দ

মাঃ মাজাে ল হক
মাছাঃ ফিরদা বগম

রাজশাহী

01/08/1988

12477 রা আহেমদ

মাঃ শাম ি ন
ফােতমা কািনছ

ঢাকা

15/10/1991

12478 তানিজলা ফা কী

মাঃ মাঈ ীন ফা ক
সা ন িনসা

ভালা

07/01/1989

12479 হািম ল বারী

ত ফেয় ল বারী
িজ ােতর নছা

ঢাকা

25/11/1987

12480

মাঃ সােহল রানা

মাঃ জাহা ীর আলম
ির া বগম

ি য়া

07/12/1991

12481

মাঃ সামস উি ন

মাঃ আলাউি ন
রা লা নাজিমন

যেশার

07/11/1990

12482 ইজাজ আহেমদ খান

র উি ন খান
রওশন আরা খানম

ন েকানা

01/12/1992

12483

মাঃ আ স সালাম
মাছাঃ কাম াহার

ময়মনিসংহ

31/01/1991

12484 কািনজ রাইয়া জামান

মাঃ আসা ামান
ওয়ািহদা খা ন

ময়মনিসংহ

29/02/1992

12485 খ কার রাউ ন কিরম

খ াকার বদ ল আনাম
মমতাজ শা নওয়াজ

রং র

22/09/1991

12486 কাম ল হাসান

মাঃ দেলায়ার হােসন
মেনায়ারা বগম

মািনকগ

16/11/1990

মাঃ িজে ইলািহ ইবেন সালাম
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(৩)

(৪)

(৫)

(২)

12487 আিসফ আহেমদ

আ আহেমদ
শাম ন নাহার

যেশার

11/11/1989

12488

সয়দ ইশরাক হােসন

সয়দ বলােয়ত হােসন
ওয়ািহদা হােসন

ঢাকা

22/09/1993

12489

মাঃ শির ল ইসলাম

মাঃ আ ল হােসন ফিকর
মাছাঃ িপয়ারা বগম

পাবনা

01/01/1992

12490 কাজী শাম ে াহা

কাজী আিম ল ইসলাম
খািদজা খা ন

যেশার

28/08/1991

12491

মাঃ জ ল
মাছাঃ আশরা ন নসা

িসরাজগ

20/11/1986

লনা

07/05/1989

মাঃ আিত ল ইসলাম

12492 িজ.এম. মা ন কিরব

িজ. এম. বাবর আলী
িমেসস কাম াহার

12493 ফািরয়া আলম

মাঃ িফেরাজ আলম িশকদার
মাক দা আ ার

বিরশাল

29/12/1992

12494 িব নাথ সরকার

বাস চ সরকার
বলা রানী সরকার

গাইবা া

27/09/1993

12495

মাঃ খায় ল আেনায়ার রিবন

হা ন অর রিশদ
শাহানাজ আ ার

িম া

18/11/1992

12496

মাঃ আিসফ হাসান

মাঃ নজ ল ইসলাম
মাছাঃ ছায়রা খা ন

যেশার

29/12/1989

খাগড়াছিড়

09/08/1988

12497 রােকশ ি রা

উেপ ি রা
নিমতা ি রা

12498

মাঃ বখেতয়ার উি ন চৗ রী
রােশদা বগম

চ াম

09/11/1993

দীপক আচায
ম আচায

চ াম

05/05/1991

12500 কািনজ তামা া

মাঃ আ সাঈদ
মিরয়ম বগম

গাজী র

06/12/2016

12501

মাঃ সাই র রহমান চৗ রী

মাঃ ইকরা ল হক চৗ রী
দল আফেরাজ

ফনী

23/07/1991

12502

মাঃ রজা র রহমান

মাঃ িজ র রহমান
কাম ন নাহার

মেহর র

20/10/1990

12503

মাঃ জািকর হােসন

মাঃ আ ল কােশম
জাহানারা বগম

ঢাকা

03/11/1993

লতান আহেমদ
িবনা পারভীন

প য়াখালী

17/10/1992

12505 এস. এম. তৗিফ র রহমান

ত র রহমান
সািবনা ইয়াসিমন

ব ড়া

01/02/1990

12506

পন ম মদার

হিরদাস ম মদার
মি কা ম মদার

নােটার

26/12/1990

12507

মাঃ আতাউর রহমান

মাঃ নজ ল ইসলাম
মাছাঃ ৎফা বগম

পাবনা

08/05/1986

চ পাইনবাবগ

08/09/1993

মাঃ আির র রহমান চৗ রী

12499 পা

আচায

12504 ফয়সাল আহেমদ

12508 নািবলা নাফিসন

ডঃ মাঃ মেনায়া ল ইসলাম
কািনজ ফােতমা
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12509

মাঃ রিক ল ইসলাম

মাঃ আ ল লিতফ
মাছাঃ রাকসানা বগম

রং র

25/10/1992

12510

মাছাঃ মানা আফেরাজ

মাঃ রিফ ল ইসলাম
মাছাঃ কািহ র ইসলাম

িসরাজগ

16/06/1989

12511

িদ খিতব

মাঃ খিত র রহমান
িবলিকস রহমান

নীলফামারী

26/10/1991

12512

মাহা দ তানভীর ইসলাম

মাহা দ িসকানদার িময়া
িমেসস মমতাজ বগম

চ াম

24/10/1993

12513

মাঃ আিসফ হােসন

মাঃ জািহদ হােসন
মাছাঃ মেনায়ারা বগম

ঠা রগ ও

05/07/1991

12514 তানভীর আলম

মাঃ শাম ল আলম
িদল বা আলম

ময়মনিসংহ

21/08/1993

12515 কাম ন নাহার ফরেদৗস

মাহাঃ আ ল হা ান
মেনায়ারা হা ান

চ পাইনবাবগ

01/11/1993

12516

মাঃ লতান মাহ দ

মাঃ তছিলম উি ন
মাছাঃ িফয়া খা ন

ব ড়া

30/12/1991

12517

মাঃ রাহাত

মাঃ িরয়াজ উি ন
গালশান আরা

ঢাকা

10/11/1993

12518

মা ফা মেনায়ার

মা ফা শহেনওয়াজ
রাইয়া খানম

জামাল র

08/08/1992

12519

মাঃ রা আহেমদ

মাঃ আ ল কােশম
আেয়শা খা ন

নারায়নগ

07/10/1992

12520

মাঃ মেহদী হাসান

মাঃ িহম বকস মা া
মাছাঃ রােমছা খা ন

12521

মাহা দ নাজ ল হক

মাহা দ আলী
জাহানারা বগম

য়াডা া

08/03/1992

রাজশাহী

17/04/1991

12522 তাহিমদ সাইফ আহেমদ

মাঃ সাই াহ তা কদার
কাওসার জাহান

শর র

31/12/1993

12523

মাঃ খায় ল হাসান

মামতা র রহমান
খািদজা বগম

ব ড়া

20/12/1992

12524

মাঃ মা ম বা

মাঃ আ ল কােশম
মাছাঃ িফয়া বগম

জয় রহাট

09/05/1988

12525 রিফক মাঃ শাহিরয়ার

আ ল হাই জােহরী
শাম ন নাহার

চ পাইনবাবগ

19/07/1989

12526

মাঃ আকছার আলী
রিশদা বগম

নওগ

01/01/1992

12527 আিসফ রহমান

মাঃ খিল র রহমান
আর মান আরা

ঢাকা

06/01/1993

12528 তানিজনা আফিরন জাহান

মাঃ রিকব উি ন আহেমদ
লায়লা আকতার

া নবািড়য়া

25/09/1991

নায়াখালী

31/12/1991

নােটার

08/12/1993

মাঃ েবল হােসন

12529

পক পাল

12530

মাঃ শাহিরয়ার হােসন

িদরাম পাল
া রানী পাল
মাঃ হােসন আলী
শহর বা
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মাঃ আব র রহমান
অিজফা রহমান

ঢাকা

12/12/1990

12532 আিসফ উল আহসান চৗ রী

িমজা র রহমান চৗ রী
ফিজলত আ ার

ফনী

10/11/1991

12533 সাি র আহে দ

মাঃ আব র রিশদ
হািলমা খা ন

গাজী র

01/10/1992

12534 জােয়ন উ ীন হা দ িযয়াদ

মাহাং জসীম উ ীন
শামীম আরা খানম

চ াম

28/10/1991

12535

মাঃ তালহা িবন শরীফ

মাঃ শরী ল আলম
মাছাঃ আইিরন পারভীন

িসরাজগ

24/02/1992

12536

মাঃ মাই ল ইসলাম

এ. . এম. মা ফা
মেনায়ারা বগম

বিরশাল

18/09/1991

12537 পাব ন সাহা

কমল চ সাহা
ি তা সাহা

গাইবা া

10/03/1991

12538

মাহাঃ নািহ র রহমান

মাহাঃ মা ািফ র রহমান
মাসাঃ নািসমা বগম

চ পাইনবাবগ

01/09/1991

12539

মাঃ তৗিহ ল ইসলাম

মাঃ শাহজাহান িময়া
কিহ র বগম

টা াইল

17/11/1992

12540

বােয়ত জামান নািশদ

মাঃ
ামান চৗ রী
মাছাঃ র নাহার বগম

রং র

28/08/1992

(১)

12531

(২)

মানা রহমান

12541 শাফকাত আলম খান

মন র আলম খান
খােলদা বগম

া নবািড়য়া

23/12/1991

12542 তামা া ইয়াসিমন

আ র রা াক
ফরেদৗসী বগম

যেশার

03/10/1990

12543

মাঃ আ ল মা ান িময়া
মােজদা খা ন

িড় াম

25/05/1987

12544 জােভদ িময়াদাদ

রিফ ল ইসলাম
জািকয়া ইসলাম

ব ড়া

29/12/1992

12545 অ িতম মার চ বত

অিখল মার চ বত
তা রানী ভ াচা

যেশার

01/01/1993

12546 দীপ র সাহা

দীেনশ চ সাহা
উ িত রানী সাহা

মা রা

16/11/1991

12547 আ র রহমান তাযিকয়া

মাঃ হািব র রহমান খান
িলিল ইয়াসিমন

নড়াইল

22/10/1991

12548 আিরফ র

মাহা দ
এম. র

নীলফামারী

16/11/1989

12549

মাঃ আ ল হািমদ

মাঃ আ ল হােসন
মাঃ হািমদা খা ন

পাবনা

05/07/1968

12550

মাঃ আিত ল ইসলাম

মাঃ সাই ল ইসলাম
আেলয়া বগম

িসরাজগ

23/06/1993

12551 র ন মার সাহা

রতন মার সাহা
চায়না রানী সাহা

ফিরদ র

07/03/1991

12552

মাঃ লাল িময়া
লাইলী বগম

শিরয়ত র

30/12/1991

মাঃ শাহাদত হােসন

র-ই-আলম

ন নবী র
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(২)

12553 ফাইয়া ল ইজা

মাঃ দেলায়ার হােসন
িশিরন আ ার

ঢাকা

05/09/1992

12554 এস.এম. আেলক জা ার

মাঃ আ ল কােশম সরকার
িমেসস আন মান আরা বগম

িড় াম

12/12/1988

12555

মাঃ ফজ ল হক
নাজমা হক

িকেশারগ

15/12/1992

বিরশাল

24/11/1989

ি য়া

14/05/1993

রদওয়া ল হক জািম

12556 আ

াহ আদনান হা দ আিসফ িরফাত

এস.এম. রিফ ল ইসলাম
জািকয়া আখতার

12557 নাজ স সািকব

শরী ল ইসলাম
সিলনা আখতার

12558

মাহা দ রােশদ শাহািরয়ার

মাহা দ শরাফত উ া
রােশদা আ ার

চ াম

02/10/1992

12559

মাঃ আ ল আউয়াল ইসলাম

মাঃ আিজজার রহমান াং
মাছাঃ সােলহা বগম

ব ড়া

31/12/1992

12560

মাঃ েয়ল রানা

আ ল মিতন িময়া
মাসাঃ েলখা বগম

া নবািড়য়া

20/01/1990

12561 শিম লী ভৗিমক

আ েতাষ ভৗিমক
িবথী ভৗিমক

চ াম

12/12/1993

12562

আ জাফর আহেমদ
আিছয়া খানম

টা াইল

30/01/1991

ি গ

15/07/1988

মাঃ আ ল খােলক

12563 ফয়সাল আহেমদ ইমন

িসরা ল হক
ফিরদা িসরাজ

12564

মাঃ তাির ল ইসলাম

মাঃ গালাম র ল
আেমনা বগম

বিরশাল

07/12/1988

12565

মাঃ খায় ল হাসান

মাঃ চান িময়া
খােলদা খা ন

ফিরদ র

08/06/1994

12566

মাঃ মােশ ল ইসলাম

মাঃ এরশাদ আিল
মাসেলমা খা ন

টা াইল

02/07/1989

12567

মাছাঃ নিহদ ফারজানা িশ

মাঃ আ স সা ার সরকার
মাছাঃ িবলিকস আকতার

গাইবা া

01/07/1989

12568

মাঃ তওিফক রহমান

এ. ক. এম ৎ র রহমান
মর মা ৎফা বগম

ঢাকা

20/11/1992

12569 আিদব উজ জামান খান

আজফার উজ জামান খান সাহরাব
ন নাহার জামান

ঢাকা

18/10/1989

12570 রা আহ দ

মাঃ চাহক আলী
নািছমা বগম

নওগ

10/11/1988

12571

ঃ মেনায়ার উল হক

মাঃ আশরা ল হক
মিরয়ম খানম

নারায়নগ

29/11/1988

12572

মাঃ খায় ল হাসান খান

মাঃ বিশ ল ইসলাম খান
নাজ ন নাহার

িম া

01/12/1989

12573

মাঃ আ র রা াক

মাঃ ওমর আলী
মাছাঃ রিজয়া িবিব

12574

মাঃ শির ল ইসলাম সরকার

মাঃ আফাজ উি ন সরকার
মাছাঃ আেলয়া খা ন
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নওগ

01/10/1990

িসরাজগ

25/11/1986
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

ঢাকা

06/12/1991

মৗলভীবাজার

26/07/1992

ঠা রগ ও

21/09/1991

লনা

15/11/1990

প য়াখালী

31/12/1988

(২)

12575

রাদশী চৗ রী ব ধন

বা ল চৗ রী
মাহা বা আ ার চৗ রী

12576

তৗিফক ইসলাম

মাঃ ফা ক িময়া
হাছনারা চৗ রী

12577

মাঃ িত মীর হাসান

মাঃ িসরা ল ইসলাম
মাছাঃ রওশন আরা বগম

12578

মাঃ ইমরান হাসাইন খান

মাঃ আহ দ আলী খান
মা ফা বগম

12579 িজহা ল ইসলাম

জয়নাল আেবদীন
ফােতমা বগম

12580

হাইিম ল আলম ফাইয়াজ

হা দ ফক ল আলম
খােলদা আ ার

বিরশাল

01/01/1992

12581

মাঃ সােজ ল ইসলাম

মাঃ ইকবাল হােসন
মাছাঃ পারিভন বা

নােটার

22/12/1989

12582 সাথ ক হালদার

দীপ মার হালদার
িম হালদার

ফিরদ র

29/12/1991

12583

মাঃ মিহউি ন শািফ

এ,এইচ, মাহ দ
শফালী আ ার

িম া

07/01/1992

12584

মাহা দ মা ফ

মাহা দ মা ম
রজাহান বগম

া নবািড়য়া

28/08/1992

12585

দীপ মার শীল

মেনাহরন শীল
স া রানী শীল

ময়মনিসংহ

02/06/1990

12586

গালাম িজলানী চৗ রী

মাঃ িগয়াস উি ন চৗ রী
ফিজলা ন র চৗ রী

িম া

09/05/1992

12587

মাঃ জীবন

মাঃ মাফা ল হােসন
মাছাঃ মিজনা

নওগ

11/10/1991

12588 সায়মা আ ার

মাঃ নািজম উি ন
সািহদা আ ার

চ াম

01/11/1989

12589

মাঃ আ ল হাই িময়া
জাহানারা বগম

ফিরদ র

05/07/1986

মাঃ আফজাল হােসন

12590 িব.এম. সাই র রহমান

মাঃ জাফর হােসন িব াস
মাছাঃ ফােতমা ইয়াছমীন

মা রা

09/08/1992

12591 তািরক মাহ দ

মাঃ ল হক
মাহ দা খানম

পাবনা

31/12/1991

12592 এ. ক.এম. িনলয় পাশা

মাঃ ফজ ল কামাল পাশা
মাছাঃ িদল বা নাসরীন

ব ড়া

01/01/1994

12593 আহেমদ ফরেদৗস আ ল ঈদ অংকন

মাঃ আ ল মােলক
ফরেদৗসী মােলক

নােটার

31/12/1993

12594

মাঃ আিশ

মাঃ আসা ামান
মাছাঃ আকাবা াহার

ি য়া

16/11/1991

12595

দবাশীষ সাহা

ননী গাপাল সাহা
শাি লতা সাহা

পাবনা

29/12/1989

12596

মাঃ আশফা ল হক

মাঃ আ র রা াক
মাছাঃ আশরাফী বগম

য়াডা া

10/11/1990

ামান
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(৫)

(২)

12597 শাহেনওয়াজ আহেমদ অনীক

শামীম আহেমদ
বাবলী আথতার

চ াম

10/11/1990

12598

মাঃ মিহউি ন আহে দ
রিহমা বগম

নায়াখালী

23/12/1992

12599 ফােতমা জ জ রা

মাঃ রজাউল কিরম চৗ রী
সয়দা মারিশদা পারভীন

চ াম

30/12/1989

12600 িব ব খান

র হা দ খান
েমজা বগম

টা াইল

27/12/1990

12601

মাঃ মাই ল ইসলাম

মাঃ আ র রিশদ
মাছাঃ মেনায়ারা বগম

িড় াম

31/12/1989

12602

মাঃ আব া

আহমদ হাসান
রােবয়া বগম

চ াম

01/07/1988

ব য়া
জাতা ব য়া

রা ামা

03/07/1991

িকেশারগ

10/10/1989

রাদ আল কারাইশী

12603 জয় ব য়া
12604 শাওন চৗ রী

জাহা ীর আলম চৗ রী
হািববা বগম

12605 এ. জড.এম. িরদওয়ান

মাঃ আ াস আলী
রািহমা আকতার

ঢাকা

22/12/1991

12606

মাঃ আব ল হক
পারভীন হক

ঢাকা

04/05/1991

রাজশাহী

04/01/1991

মাঃ শির ল আলম

12607 এ.এফ.এম. কাম ল হাসান

মাঃ আহসান উ াহ
আমা ত তােহরা

12608 হাসান ফািরয়া শবনম

এ.এইচ.এম. নাজ ল হাসান
তােহ ে সা িম

ঢাকা

13/08/1992

12609 শারমীন লতানা

মাঃ আনছার আলী
লতানা ইয়াছিমন

পাবনা

17/04/1992

12610

মাঃ ফােত ল কিবর িশহাব

মাঃ ফজ ল কােদর
লতানা িবলিকছ

ময়মনিসংহ

07/08/1991

12611

মাঃ তৗিফক এহসা ল হক

মাঃ মাজাে ল হক
কােরশা আ ার

নওগ

20/02/1993

12612

মাহা দ আব ল আিজম

মাহা দ আব ল গ র
খােলদা বগম

চ াম

17/03/1991

12613 এইচ.এম. পারেভজ কিবর

দিবর উি ন আহেমদ
পারভীন আকতার

মাদারী র

01/01/1993

12614 পাথ সরকার

িব পদ সরকার
কিবতা সরকার

সাত ীরা

31/12/1987

12615

মাঃ

মাঃ জাবায় র রহমান
মাছাঃ নািছমা রহমান

িদনাজ র

28/03/1989

12616

মাঃ জা ন নাঈম

ব ড়া

11/12/1993

ামান

মাঃ জাহা ীর হােসন সাকীদার
মাছাঃ শাহনাজ বগম

12617 এহেতশা ল হক নািভদ

আজহা ল হক
রািজয়া আখতার পারভীন

ফনী

30/12/1991

12618 রায়হান খান অ

এ. .এম. দেলায়ার হােসন খান
রািজয়া লতানা

ঢাকা

03/12/1991
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

মাঃ আফাজউ ীন মা া
মিরয়ম বগম

সাত ীরা

22/08/1992

12620 আফসানা ইশরাত খ ন

মাঃ বিশর হােসইন খ ন
তােহরা সালওয়া

ল ী র

20/06/1991

12621 তানিজমা আ ার

আ আহেমদ
রািজয়া বগম

মৗলভীবাজার

05/12/1989

12622

মাঃ আসা

মাঃ ল ইসলাম
জা া পারিভন

িদনাজ র

18/01/1990

12623

মাঃ বাইয়াত হােসন

মাঃ মিনর হােসন
িমনারা পারভীন

ঝালকাঠী

06/10/1989

12624

মাঃ রিহ ল ইসলাম

মাঃ আহসান আলী
খািদজা

রাজশাহী

01/01/1992

12625 তাওহীদা তাহিমনা

খ কার িমজা র রহমান
রেবকা খা ন

গাপালগ

27/08/1990

12626 নািশদ হাসান িসরাজী

মাঃ িসরা ল ইসলাম
রওশন আরা ইসলাম

পাবনা

17/10/1988

12627

মাঃ আ ল আলীম িলটন

মাঃ গালজার হােসন
মিজনা বগম

িসরাজগ

01/01/1985

12628

মাঃ মন িময়া

মাঃ ফিরদ উি ন
মাসাঃ িশিরনা বগম

িম া

01/12/1987

12629

মাঃ মাজহা ল ইসলাম

মর ম আ ল মা ান িময়া
মর মা জ ে সা বগম

ঢাকা

01/01/1993

12630 অিভিজৎ ম মদার

পন মার ম মদার
বীনা রানী ম মদার

মা রা

20/02/1991

12631

মাঃ আ হনা মা ফা কামাল

মাঃ আ ল খােলক
কাম ন নসা

চ পাইনবাবগ

25/05/1987

12632

মাঃ আেশক মাহ দ

মাঃ আ ল খােলক
হািলমা খা ন

জামাল র

04/12/1988

12633

মাঃ গালাম িকবিরয়া

আ ল হাসাইন
মাছাঃ শাহানাজ হাসাইন

খাগড়াছিড়

11/10/1989

12634

মাঃ শাহীন সালাম

মাঃ আ স সালাম
রিহমা খা ন

রাজশাহী

11/11/1987

12635

মাঃ সািফউল জনািবন

মাঃ আ ল মা ান
লাভলী ইয়াছিমন

িসরাজগ

30/10/1993

12636

মাঃ মেহদী হাসান

মাঃ নািসর উ ীন
িনয়া পারভীন

ঝালকাঠী

30/10/1989

12637 আহেমদ শওকত আলভী

শওকত আলী
নাসিরন আ ার

া নবািড়য়া

12/11/1991

12638

মাঃ নিক

মাঃ র ইসলাম খান
নাজ ন নাহার বগম

রং র

30/06/1992

12639

মাঃ শির ল ইসলাম

মাঃ মাহা র রহমান
সােহবা বগম

ব ড়া

23/11/1986

প য়াখালী

01/01/1988

(১)

12619

(২)

মাঃ ই ািহম খিলল

ামান জিম

ামান খান

12640 িজ.এম. মা া র রহমান

মাঃ লতান গাজী
মাসাঃ রােকয়া বগম
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(১)

12641

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

মাঃ ইমদা ল হক

মাঃ ইয়া ব আলী
ন মা বগম

নীলফামারী

06/05/1986

12642 এ.এইচ.এম. বাইয়াত হাসাইন

মাঃ আরেশদ আলী
নািছমা হাসাইনী

পাবনা

02/12/1992

12643 সাধন মার িব াস

রমানাথ িব াস
গ া রানী িব াস

িঝনাইদহ

05/07/1990

12644

মাঃ মিশউল আেবদীন

মাঃ জয়নাল আেবদীন
মিরয়ম আেবদীন

িঝনাইদহ

01/08/1990

12645

মাঃ ইমরান কিবর

মাঃ মিহউি ন বানাত
মাছাঃ শাহানা আ ার

ি য়া

12/07/1986

12646

দীপ মার সরকার

দীপ মার সরকার
ক না রানী সরকার

িসরাজগ

01/06/1990

12647

মাঃ হািম ল ইসলাম

মাঃ নজ ল ইসলাম
মাছাঃ হাজরা খা ন

িড় াম

15/08/1988

12648 শহীদ হাসান

আ তােলব ম ল
দেলায়ার বগম

নওগ

20/11/1989

12649

মাঃ রােশদ

মাঃ আ ল কােশম
রওশন আরা বগম

চ াম

20/10/1987

12650 জিন আ ার

ত হািব র রহমান
ববী আকতার

চ াম

19/04/1989

12651

মাঃ আিশ ল আলম

মাঃ সাম ল আলম
মাছাঃ আ মান আরা বগম

ব ড়া

20/03/1993

12652

সয়দা ইিরনা ইফেতখার ইউনা

সয়দা ইফেতখার হােসন
শাহনাজ বগম

ব ড়া

24/08/1993

12653

মাঃ কাম ল হাসান

মাঃ সাখাওয়াত হােসন
মাছাঃ হাফছা বগম

গাইবা া

30/11/1989

12654 মাহ দ আল আজাদ

মাঃ আ ল কালাম আজাদ
মাছাঃ মা দা খা ন

নােটার

16/12/1991

12655

মাঃ তৗিহ ল ইসলাম

মাঃ খায় ামান
খািদজা বগম

যেশার

03/07/1988

12656

মাঃ িনয়াজ মােশ দ খান

মাঃ সাহরাব হােসন খান
িসয়ারা বগম

িপেরাজ র

01/01/1991

12657

মাঃ জিহ ল ইসলাম

মাঃ আঃ রা াক
ছেনায়ারা বগম

িম া

15/10/1988

রাজশাহী

02/12/1992

ময়মনিসংহ

15/12/1991

12658 শা া তাসনীম চৗ রী

ডাঃ জাফর আলী চৗ রী
সয়দা িজ াত তানজীম

12659 শায়লা শারিমন

মাঃ আব ল হক
দেলায়ারা বগম

12660

মাঃ মাখেল র রহমান

মাঃ িলয়াকত আলী
মাছাঃ ফিরদা ইয়াছিমন

য়াডা া

02/11/1990

12661

সরাত জাহান না

মাঃ র এ আলম িসি কী
ইমামা খানম

জয় রহাট

05/03/1993

12662

শাভন ব য়া

সমীরণ ব য়া
ব ল ব য়া

চ াম

16/10/1993
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রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

12663

মাঃ কািব ল ইসলাম

মাঃ রিফ ল ইসলাম
সািহদা খা ন

মা রা

28/11/1990

12664

মাঃ সািকব নওয়াজ

মাঃ শািমম নওয়াজ
মাছাঃ সািহদা খা ন

নীলফামারী

22/03/1990

12665

রজাউল কিরম

আেবর আলী
হােজকা খা ন

িসরাজগ

13/02/1989

12666

েসনিজৎ চ ব

ন লাল চ ব
িশখা চ ব

নড়াইল

20/11/1989

12667

মাঃ সােলমান বাদশা

মাঃ শাহ আলম
রিহমা িবিব

খাগড়াছিড়

31/12/1990

12668

মাঃ শািহ

মাঃ আিমর উ ীন
মাছাঃ ম জান বগম

জয় রহাট

20/10/1986

12669

মাঃ সােজ র রহমান

মাঃ সানার উি ন
মাছাঃ শােহদা খা ন

িসরাজগ

21/07/1988

12670

মাঃ আশরা ল ইসলাম

মাঃ ল ইসলাম
খািদজা ইসলাম

টা াইল

03/08/1991

12671

মাঃ রায়হান িময়া

মাঃ আই ব আিল িময়া
মাছাঃ িফেরাজা বগম

প গড়

19/07/1986

12672

সয়দা শবনাজ তারান ম

সয়দা আ ল বরকত
লায়লা পারভীন

লনা

03/11/1991

12673

মাঃ মাহ ল আলম

মাঃ আতাউর রহমান
রেবকা রহমান

চ াম

01/06/1993

12674 কায়ছার মাহ দ

মাঃ নজ ল ইসলাম
কাউছার আকতার

চ াম

27/12/1992

12675

মাহা দ শাম ল আলম
িমেসস রহানা বগম

চ াম

06/05/1992

12676 ি য়ম ধর

দালন কাি ধর
ির ধর

চ াম

08/05/1992

12677

মাঃ আ ল কালাম আজাদ
রওশন আখতার

িম া

23/11/1986

রাজশাহী

06/01/1988

রং র

01/12/1991

ামান

মাহা দ ফাহাদ িবন আলম

মাহা দ আখতার জািমল

12678 মাহ দ হাসান

হাসা র রহমান
রািজয়া খানম

12679

মাহা দ ল আিমন
তাছিলমা বগম

রজাহান

12680 তানভীর আহেমদ

মাঃ আসা ামান
নাজনীন ফরেদৗস

িসরাজগ

20/01/1994

12681 রাইয়ান চৗ রী

মাঃ আ ল মা ান চৗ রী
রােকয়া লতানা

মািনকগ

18/10/1991

12682 তাজিকয়া আহেমদ

েফসর আহমদ হােসন
খােদজা বগম

চ াম

13/07/1990

12683

মাহা দ সাফােয়ত এনাম

মাহা দ এনা ল হক
বগম শাম ন নাহার

নওগ

18/10/1986

12684

শখ শাহিরয়ার আহেমদ

শখ মাঃ আ স সালাম
িশিরন আ ার

ঢাকা

13/12/1992
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

12685

মাঃ তৗিফক হাসান

মাঃ শাহজাহান
লায়লা শাহজাহান

ঢাকা

17/04/1991

12686

ীতম িসকদার জয়

গ ল চ িসকদার
ম রানী িসকদার

ঢাকা

25/07/1989

12687

মাহা দ তানভীর হাসান

মাহা দ রিবউল হােসন
নািছমা আকতার

নায়াখালী

10/10/1993

12688 ি য়াংকা দাস

অসীম মার দাস
হিব দাস

ঝালকাঠী

01/10/1989

12689

আহা দ কিরম
শাহানারা বগম

চদ র

12/11/1991

12690 মারওয়া মতািরন

ইকেতকার হােসন
পারভীন উল আলম

চ াম

02/04/1993

12691

এইচ.এম. ফজ ল কােদর
ত ে ছা কােদর

ক বাজার

20/12/1993

মাঃ তানভীর হাসান

লতানা কােদর তািনয়া

12692 তাইফ মাহ দ

সাম ল হক
রােকয়া বগম

ঢাকা

23/08/1992

12693

মাঃ লিফকার আলী

মাঃ মাফা ল হক সরকার
িমস িবলিকস বা

নওগ

03/01/1988

12694

মাহা দ সাই র রহমান

মাঃ মাহ েজর রহমান
মারেশদা বগম

নায়াখালী

01/12/1991

12695

মাঃ আ ল হাসানাত

মাঃ আ ল বােরক
পারভীন আ ার

চদ র

16/06/1994

12696

মাঃ বলাল হােসন

মাঃ রমাত আলী
মাছাঃ িফয়া খা ন

িসরাজগ

01/11/1980

ঢাকা

07/09/1991

12697 সািকব মাহ দ

মাঃ ওয়ািজউ াহ
রােকয়া বগম

12698 িরফাত জাহান

মাঃ আ র রিশদ শাহ
হািসনা আ ার ফা কী

িদনাজ র

21/11/1989

12699 ফািহম রহমান খান

মাঃ জ ল ইসলাম থান
পারভীন আকতার

প য়াখালী

31/12/1991

12700 স ন ন ী

িমলন ন ী
দী ী ন ী

চ াম

13/10/1980

12701 এস.এম. বাইয়া ল কােদর

এস.এম. আব ল কােদর
শাহীন আরা কােদর

চ াম

30/09/1992

ৎ মার সন
নীতা রানী সন

নােটার

19/08/1990

12703 রায়হান নামান

আ ল হা ান মা া
মাহ দা আ ার

নরিসংদী

24/10/1991

12704 ফািরয়া ফািহম ব ধন

ত এ, ক,এম, ফজ র রহমান
সাঈদা ফরেদৗস আরা বগম

যেশার

01/12/1992

12705

মাঃ আ স সালাম আক
জয়নব বগম

বিরশাল

12/08/1989

এ. ক.এম ফিরদ উি ন
মমতাজ বগম

ফিরদ র

23/11/1993

12702 িপয়াস মার সন

মাঃ মিহউ ীন

12706 ফাইয়াজ উি ন
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মাঃ র ব আলী
সােজদা আলী

ঢাকা

25/03/1990

12708 খািলদ মাহ দ রানা

মাঃ আ সাইেয়দ খাকন
বগম খােলদা আ ার ফ ী

ভালা

06/02/1993

12709 ত য় ব য়া

িব ত মার ব য়া
কিবতা ব য়া

চ াম

14/08/1992

12710

মাঃ নািফস জতাবা খান

মাঃ নওয়ােজশ আলী খান
মাছাঃ জা া ন ফরেদৗস

রাজশাহী

01/01/1988

12711

েসনিজৎ পাল

আন মাহন পাল
সানা রানী পাল

সাত ীরা

31/12/1993

12712

মাসা ৎ তাহিমনা বগম

মাহা দ ইউ স িমঞা
মাসা দ শাম াহার বগম

া নবািড়য়া

05/03/1992

12713

মাঃ সিফ র রহমান

মাঃ হািম র রহমান
মাসাঃ সেলমা িবিব

রাজশাহী

15/11/1992

12714 উ ল মার হালদার

ঠা র দাস হালদার
গীতা রানী হালদার

বােগরহাট

11/01/1991

12715 দীন মাহা দ হলালী

আ র রা াক িময়া
নাজমা আ ার

ঢাকা

10/01/1990

12716

মাঃ সােহ

মাঃ আমজাদ হােসন
মাছাঃ সিলনা হােসন

ব ড়া

31/12/1990

12717

নব মার দাস

হিরপদ দাস
নিমতা রানী দাস

চ পাইনবাবগ

29/12/1992

12718

হা দ সাফায়াত আহেমদ

হা দ আকতার
জয়নাব িবিব

চ াম

19/12/1993

12719 নিকব আল হাসান

মাহা দ িলয়াকত আলী
নাজনীন আ ার

চদ র

15/12/1991

12720 ফয়সাল আহে দ

মাঃ সাম ি ন
মাসাঃ হনা বগম

ি গ

29/10/1991

12721

দওয়ান কাম ল হাসান

দওয়ান আব ল স
মাছাঃ মমতাজ বগম

নওগ

30/07/1992

12722

লতান সরকার

আ ল কিরম
জা বগম

জামাল র

06/11/1993

ব ড়া

19/12/1989

িম া

19/03/1992

(১)

12707

(২)

মাঃ রািশ ল হাসান

ামান

12723 আসকার রািজন রহমান

মাঃ আব র রহমান ম ল
আছমা খা ন

12724 নািবহা সরাত

গালাম মা ফা
শবনম লতানা

12725

মাঃ মা িদর রহমান

এ, ক,এম আজাদ
মাছাঃ মাহায়েমনা

রাজশাহী

06/10/1991

12726

মাঃ আশরাফ আহেমদ

ত মাঃ আ ল বাশার চৗ রী
রহানা পারভীন

হিবগ

31/12/1991

ময়মনিসংহ

30/09/1990

চদ র

19/08/1992

12727 অিমত পাল

স য় পাল
মায়া পাল

12728 আিসফ মাহ দ

মাঃ গালাম মা ফা আখ
বগম রজাহান আখ
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12729 িনয়াজ মােশ দ

বিশর উ াহ িময়া
নাজমা আ ার

চদ র

10/11/1991

12730 উৎপল মার হালদার

লাল চ হালদার
চায়না রানী হালদার

পাবনা

05/10/1992

12731

মাহা দ শাহজালাল

আ স সা ার
র জাহান বগম

চদ র

01/07/1992

12732

জানােয়দ কাইছার সৗরভ

জাহা ীর আলম
জাহানারা আ ার

চ াম

17/08/1992

12733

মাঃ আিত ল ইসলাম

মাঃ আিম ল ইসলাম
িহ র ইসলাম

িম া

10/10/1992

12734

মাঃ আল-আিমন

মাঃ জয়নাল আেবদীন সািকদার
মাছাঃ আেবদা বগম

ব ড়া

11/10/1993

12735

মাঃ রািক ল ইসলাম

মাঃ আঃ রিশদ শা
মাছাঃ শাম াহার বগম

রাজশাহী

26/04/1991

চ পাইনবাবগ

19/10/1992

পাবনা

05/01/1987

12736

ত দাস

িনর ন দাস
ীিত দাস

12737

মাঃ আেনায়ার হােসন

মাঃ আ ল হােশম
মাছাঃ রােশদা বগম

12738

মাঃ শামীম হাসান

মাঃ আ ল মােলক
সালমা আ ার

িকেশারগ

25/11/1990

12739 মিন ল হক পাঠান

মিম ল হক পাঠান
মিরয়ম বগম

া নবািড়য়া

19/02/1993

12740

মাঃ নজ ল ইসলাম
আেমনা বগম

প গড়

26/04/1990

ঢাকা

08/09/1990

নড়াইল

28/12/1990

িদনাজ র

11/02/1989

মা রা

03/08/1993

লনা

15/06/1990

মাঃ আিত ল ইসলাম

12741 শাদমান সািকব

মাঃ সালা উি ন
শামীমা আ ার

12742

মাঃ ইিলয়াস হােসন
পা ল বগম

মাঃ মিহ ল ইসলাম

12743 কাজী তির
12744

ামান

দবাশীষ সরকার

কাজী আ হােসন
ত আ ার হাসেন আরা
শীল মার সরকার
রমা রানী সরকার

12745 শায়লা পারভীন

ত মাঃ আ র রা াক
রােকয়া বগম

12746 আজবীনা রহমান

এস. এম. আিজ র রহমান
মিরনা আ ার

নওগ

08/08/1991

12747

মাহা দ মজবা উি ন

মাহা দ রিফক উ ীন
িদ য়ারা বগম

চ াম

31/05/1987

12748

মাঃ তির ল ইসলাম

ত সয়দ মিজ র রহমান
মাসাঃ কিহ র বগম

বিরশাল

10/08/1990

12749

মাঃ ফারহান আিবর

ক. এম নািজম উ ীন
আফেরাজা লতানা

নওগ

26/09/1992

আিজজ মাহা দ চৗ রী
সািহদা চৗ রী

হিবগ

04/03/1992

12750 ফারহান আহেমদ চৗ রী
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12751 খাই ল ইসলাম

হািফ ল ইসলাম
খা েন জা াত

নায়াখালী

10/01/1992

12752

মাঃ সাম ল হক
তাহিমনা হক

ফিরদ র

31/12/1991

মাদারী র

17/08/1992

, এম শামস আিরফ

12753

খাশ র তাবাস ম

আ ল কালাম আজাদ
ফিরদা ইয়াসিমন

12754

মাঃ খােল

মাঃ রাত আলী
মাছাঃ আনিজরা খা ন

মেহর র

01/09/1987

12755

কেদব িব াস

গা ল িব াস
িহমাি নী িব াস

রাজবাড়ী

04/05/1989

12756

মাঃ রািক ল ইসলাম

মাঃ রিবউল ইসলাম
ফােতমা খা ন

যেশার

17/08/1993

বােগরহাট

30/11/1993

ামান

12757 এম. নািহদ রহমান

এম. মাশিফ র রহমান
নািছমা বগম

12758 এস. এম. রাহাত রােশদী

এ. এস. এম. জাহা ীর রােশদী
রওশন রােশদী

পাবনা

15/01/1992

12759 নািহদ নওয়াজ

মাঃ নবী নওয়াজ
াহার বগম

প গড়

14/04/1989

12760

মাঃ আব ল মােলক
িমেসস শামীম আরা সািমনা

রং র

20/09/1993

কাজী ছােলহ গ র
মমতাজ বগম

ফনী

10/01/1990

ঢাকা

15/02/1989

ক বাজার

20/12/1992

চ াম

01/12/1993

ফনী

31/12/1993

ময়মনিসংহ

01/01/1990

িদনাজ র

15/02/1988

মাঃ সানিজদ ইমরান সাি র

12761 কাজী আলী আ

াহ

12762

মাঃ মাজহা ল ইসলাম

মাঃ ওয়ালী উ াহ
হাসনা ওয়ালী

12763

াগতম দাশ

িবকাশ দাশ
িশবানী দাশ

12764 আিদত সাদ দ

নীল কাি দ
রীনা দ

12765 ইমরান উ ীন মাহ দ

মাঃ আব ল কােদর
িনপা কােদর

12766 আির ল ইসলাম খান

মাঃ ফজ ল কিরম খান
আিফফা খানম

12767

মাঃ শাজাহান আলী

মাঃ মাজাহার আলী
মাসাঃ শািহদা বগম

12768

শখ সালাউ ীন িদ

শখ একরাম আলী
হাপছা বগম

লনা

01/01/1993

12769

মাঃ সােহল রানা ঁ ইয়া

মাঃ আঃ মােলক ঁ ইয়া
শাহনাজ বগম

িম া

20/02/1992

12770 িরফাত তালহা খান

. আই. এম. ন নবী খান
কাজী আমা স সামাদ

ঢাকা

20/10/1991

12771

এস, এস, এ, মা ািফ র রহমান
সয়দা সতারা খা ন

রাজশাহী

16/11/1992

লনা

14/07/1993

সয়দ শাহ আিনস-উর রহমান

12772 সািবহা লতানা িরিম

ওমর আলী বখিতয়ার
হেলনা ওমর
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নােটার

16/11/1991

(২)

12773

ভাশীষ রায়

কানাই লাল রায়
িলিল রায়

12774

মাঃ রজওয়া র রহমান

মাঃ মিজবর রহমান
রহানা িসি কা

িদনাজ র

01/11/1992

12775

মাঃ শাহিরয়ার আজম

মাঃ আ ল মিজদ
শাহানাজ পারভীন

রাজবাড়ী

01/12/1988

লনা

28/11/1991

12776 তানিজ র আ ার

মাঃ আ স সালাম িময়া
শাহা র বগম

12777 তািনসা তাসমীম িসনিথয়া

মাঃ আলতাফ হােসন
সিফনা ইয়াসিমন

য়াডা া

03/10/1993

12778 রবাইয়াত সাবহান

রা ু স সাবহান
সালমা পারিভন

ঢাকা

27/07/1991

12779

কামাল উি ন আহেমদ
নািসমা সাফা

ঢাকা

23/02/1990

চ াম

02/09/1992

মাদারী র

06/05/1992

মরাজ বায়াত কামাল

12780 আসা ল হক তানভীর

মাঃ আ ল হক
সালমা খানম

12781

মাঃ ইয়ািছন

মাঃ মাশাররফ হােসন
আেলমা বগম

12782

মাঃ তানযীম মা ন িনলয়

আ াহ আল মা ন
ইসমত আরা

ঢাকা

23/05/1991

12783 সািময়া জাহান চৗ রী

ত মাঃ সােজ ল কিরম চৗ রী
িবরিজস জাহান চৗ রী

ঢাকা

18/01/1993

12784

মাঃ িমজা র রহমান

মাঃ আ ল জ ার
মাছাঃ িম আরা বগম

িদনাজ র

25/07/1991

12785

বাইয়া কবীর

হা দ ই াহীম কবীর
নােয়রা আ ার

ঢাকা

28/12/1991

লনা

05/12/1991

12786 কাজী িরয়াদ আল সাইফ আহেমদ

কাজী শিফক উি ন আহেমদ
জ ন নাহার

12787 িশহাব উি ন

আকবর হােসন
শাপলা হােসন

ব ড়া

01/01/1993

12788 এস, এম, রাহাত রহমান

এস, এম, মিজ র রহমান
হািসনা মমতাজ

চদ র

04/04/1991

12789 এস এম সাফী

এ ক এম ফা ক আহেমদ ম মদার
মাছাঃ আসফা ে ছা

িম া

31/12/1992

12790

মাহা দ আব ল বািসত

এস এম মাহ ল হক
শামীম ফােতমা

চ াম

08/07/1992

12791

মাঃ ইউ ফ সাি র

মাঃ ইি স িময়া ঁ ইয়া
িমেসস মাহ দা আ ার

িম া

26/08/1989

12792

মাঃ সিফউল ইসলাম

মাঃ সাই ল ইসলাম
নািজরা বগম

12793

মাঃ মেহদী হাসান খান

মাঃ সাখাওয়াত হােসন খান
িমেসস ৎ াহার

12794 নািভলা তাবা সম

ফিরদ উি ন আহ দ
সােলহা বগম
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চ পাইনবাবগ

15/11/1989

প য়াখালী

12/10/1991

ঢাকা

27/08/1993

ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

12795 তািহর আবসার মি ক ফািহম

গালাম নবী মি ক
িহন আ ার

ঢাকা

09/04/1993

12796

মাঃ নািফউল হক

মাঃ মক ল হক
নািছমা হক

লনা

03/12/1989

12797

ান আিদব

তাফােয়ল আহেমদ
সয়দা নাজমা আখতার

িম া

29/04/1992

12798 সা াদ শাহিরয়ার

সা াদ জিহর
আেয়শা িছি কা

ঢাকা

22/07/1992

12799 আ ল শিহদ

তিছর উি ন
উে

নীলফামারী

01/01/1987

12800

মাঃ আ ল মিতন
িদল বা খা ন

রাজশাহী

16/06/1991

12801 রাজন সাহা

িবজন মার সাহা
গীতা সাহা

নায়াখালী

15/01/1992

12802

মাঃ আিন র রহমান

মাঃ আজগার আলী
মাছাঃ আছমা বগম

িড় াম

10/05/1992

12803

হম ী শ ফতা

শ ফতা বখত মাহ দ
সিলনা শ ফতা

ঢাকা

10/02/1992

12804

মাঃ মাহ ব-অর-রিশদ

হা ন-অর-রিশদ
আিফয়া খা ন

া নবািড়য়া

01/01/1993

12805 মািহ ন িনশাত

এ. ক. এ. মাফা ল হােসন
পছানা বগম

জয় রহাট

31/10/1992

12806 আদনান শাহিরয়ার

মাঃ নািসম উল গিন
উে আসমা

চদ র

31/12/1992

12807 আিম ল বাশার

শিফ র রহমান
আেয়শা বগম

চদ র

11/08/1991

12808

মাঃ িজয়াদ ইবেন হািফজ

মাঃ হািফ র রহমান
রিহমা রহমান

িসরাজগ

24/06/1987

12809

মাঃ উসমান গিন লক

মাঃ মাবারক হােসন
ৎফা বগম

া নবািড়য়া

31/12/1991

12810 নািভদ সারওয়ার

মাঃ সরওয়ার জাহান
আখতার জাহান

গাইবা া

04/03/1994

12811

মাঃ আ জাফর িময়া

মাঃ আলী
পা া বগম

রাজবাড়ী

25/12/1990

12812

মাঃ ইফেতখা ল খবীর

মাঃ লিত ল খবীর
নাজ ন নাহার

ঢাকা

05/05/1988

12813

মাঃ িরজওয়ােন জতাবা খ ন

মাঃ নওয়ােজস আলী খ ন
মাছাঃ জা া ন ফরেদৗস

রাজশাহী

01/05/1993

12814

মাঃ জ ল ইসলাম

ত হািব র রহমান
ব রা খা ন

িদনাজ র

30/11/1986

12815 মা দ মাহ দ ছাটন

মাহ ল হক
খােলদা হাসনা

ক বাজার

31/12/1990

12816 আিস র রহমান মি ক

আিত র রহমান মি ক
শামীম আরা বগম

ঢাকা

06/07/1990

রজওয়ান মাহ দ

ামান িময়া
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ম
( ৬)

যা
(জ তািরখ
উে খ নই)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

12817

হােসন মাঃ অিনক

আ স সামাদ আজাদ
কিবতা হােসন

যেশার

22/08/1992

12818

মাঃ তৗিফক এহসা ল হক

মাঃ মাজাে ল হক
কােরশা আ ার

নওগ

20/02/1993

12819

দওয়ান কাম ল হাসান

দওয়ান আ ল স
মাছাঃ মমতাজ বগম

নওগ

30/07/1992

12820

মাঃ ভ ফরেদৗস

মাঃ আ র রহমান
মাছাঃ ফরেদৗসী খা ন

যেশার

04/09/1988

12821

মাঃ মাহ েব আলম

মাঃ আ ল হািমদ
মাছাঃ িফয়া হািমদ

গাইবা া

16/01/1992

12822 অরহন দওয়ান

ত ন তপন দওয়ান
িশখা দওয়ান

রা ামা

16/09/1987

12823

মাঃ মহ ল হা ান
নাজ ন নাহার

টা াইল

27/02/1991

12824 সে াষ কম কার

অমল চ কম কার
গীতা রানী কম কার

ফিরদ র

01/10/1992

12825

মাঃ সাফায়াত-িবন-রিসদ

মাঃ হা ন-অর-রিশদ
পারভীন লতানা

চ াম

06/11/1992

12826

মাঃ িশহাব উ ীন

মাঃ মিহউ ীন
িশউলী বগম

গাপালগ

20/10/1989

রং র

19/03/1992

মাঃ সা াদ-আল-হা ান

12827 ফােতমা- জ- জাহরা

এ.এইচ.এম. ইকরা ল হক
ইউ.এইচ.এম. আন মান আরা

12828

মাঃ রায়হা ল হক

মাঃ আ ল কালাম
হেলনা আ ার

নায়াখালী

23/02/1988

12829

মাঃ সা া ল ইসলাম চৗ রী

মাঃ নজ ল ইসলাম চৗ রী
জােহদা বগম

চ াম

14/10/1991

12830

মাঃ ইয়ািছন মা া

মাঃ সাম ল হক মা া
িমেসসঃ হািসনা হক

নরিসংদী

30/05/1991

12831 আব স সামাদ

আব ল হাই
মাহেসনা আ ার

চ াম

13/12/1991

12832 নাঈমা আফিরন

এ, জড, এম, মাশারফ হােসন
আফেরাজা লতানা

নওগ

20/11/1992

12833

েরন ইরিতজা আলম

ত এ. ক. এম মাহ ব আলম
িনশাত নাসরীন

বিরশাল

22/11/1992

12834

মাঃ তানিজম ইসলাম

মাঃ মাসের ল ইসলাম
মাছাঃ িফয়া আ ার

যেশার

10/09/1991

জামাল র

21/11/1992

চ পাইনবাবগ

31/08/1989

12835 িমদরী জাহান

মাঃ হািম র রহমান
মিরনা পারভীন

12836

মাঃ আব স সালাম
মাসা াৎ সািহনারা ইয়াসিমন

মাঃ তৗিহ ল হক

12837 ফািরয়া জীব

শিফক-উল- জীব
নাসিরন চৗ রী

ি য়া

05/04/1993

12838 সীমা সাহা

পন মার সাহা
চােমলী রানী সাহা

িম া

29/11/1991
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ম
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রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

12839 ত য় পাল জয়

েপশ ট পাল
গীতা রাণী পাল

টা াইল

01/02/1992

12840 স

িগয়াস উি ন আহেমদ জ ী
সােজদা বগম

ক বাজার

19/10/1992

12841 িমসবাহ-উল-আিজজ মা াজী

এম, এস, আিজ র রহমান মা াজী
মাক দা বগম

িদনাজ র

26/07/1992

12842

মাঃ মাহ ল হাসান শাওন

মাঃ সিলম রজা
মমতাজ ঊষা

নারায়নগ

30/11/1991

12843

ভদীপ কর

িনম ল কাি কর
ববী সন

গাজী র

14/03/1993

গীন আহেমদ জ ী

12844 কাজী মাহা দ আশরা ল িনম

কাজী মাহ দ আহেমদ
নাজমা বগম

ফনী

10/02/1989

12845

মাঃ রজাউল হাসান

মাঃ আিজ র রহমান
হাসনারা বগম

ময়মনিসংহ

21/06/1988

12846

মাসাঃ েলখা খা ন

মাঃ আ স সা ার
মাসাঃ জাহানারা বগম

চ পাইনবাবগ

25/01/1989

12847 আলী মহসীন

আলী আজগর
মাসাঃ শরীফা বগম

রাজশাহী

01/01/1992

12848 নাজমীন আ ার

ত লহাজ উি ন
মেহলা খা ন

গাজী র

18/07/1983

12849

মাসাঃ মিরয়ম আখতার

মাঃ আ ল মা ান
মাসাঃ রহানা বগম

িপেরাজ র

20/10/1989

12850

বনা ইয়াসিমন ন ন

মাঃ আলাউি ন ঁ ইয়া
রওশন আরা

ফনী

22/06/1990

গাজী র

07/10/1992

ি য়া

13/10/1990

12851 আফসানা আ ার

আই ব খান
ঝন া বগম

12852 পািরজাত আলম সৗরভ

ত মাঃ শিহ ল আলম
রখা শিহদ

12853 অ দাস

কাি ক চ দাস
শফালী রানী দাস

ময়মনিসংহ

12/05/1984

12854

মাঃ শািহন বা

মাঃ বা সরদার
িরনা আ ার

মাদারী র

13/10/1988

12855

বাসসীর খান

আ ল বাসার কান
িনরা লতানা

ঢাকা

23/12/1993

12856

মাঃ মা ন খান

মাঃ আ ছ ছালাম
পা ল আ ার

টা াইল

15/10/1988

12857 ইি ত ইবেন ইি স

মাঃ ইি স আলী িমঞা
বগম সাম াহার আলী

ময়মনিসংহ

06/07/1992

12858 এ.এস.এম. িরদওয়া র রহমান

মাঃ হািস র রহমান
মাছাঃ আেনায়ারা খা ন

ঠা রগ ও

19/06/1992

12859

বাইয়াৎ হাসান ফয়সাল

মাঃ ল হক
িব আ ার

ন েকানা

31/01/1988

12860

মাঃ ফারজান আলী

মাঃ আশরাফ আলী
মাসাঃ সােয়রা বগম

চ পাইনবাবগ

18/11/1990
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িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

ত আঃ বােছদ
ফােতমা খা ন

টা াইল

01/03/1987

12862 িবজয় শাহিরয়ার

শাহ আলম মািনক
রািজয়া আখতার

ল ী র

12/11/1990

12863 তানাজ ইসলাম

মাঃ নজ ল ইসলাম পােটায়ারী
মমতাজ ইসলাম

ঢাকা

12/11/1989

12864

মাঃ মজ র রহমান

মাঃ সেক ার আলী
মাসাঃ সােনায়ারা খা ন

নােটার

24/11/1986

12865

মাঃ আিশফ সেরায়ার

মাঃ শিহদ সাহরাওয়াদ
মাছাঃ আেয়শা সাহরাওয়াদ

পাবনা

06/04/1986

12866 নািসদ মমতাজ

ফিরদ উি ন আহমদ
নাজমা আহমদ

ঢাকা

09/06/1989

12867

আই ব আলী খ ন
িজ াত রেহনা

িম া

01/12/1989

12868 নাঈম রায়হান খান

এ, এফ, এম, এ, কাইউম খান
সয়দা নাছরীন বগম

ঢাকা

13/05/1993

12869 িজমরান মাহা দ সােয়ক

এ, ক, এম, ইি ছ
তাসিনম জা াত

ক বাজার

17/11/1990

12870

মাঃ নািফস ইমিতয়াজ

মাঃ ফরহা র আলম
রািফকা লতানা

ঢাকা

02/09/1993

12871

মাঃ মঈ ল আলম

এ, এইচ,এম শাম ল আলম
মাছাঃ ছােলহা বগম

ব ড়া

30/10/1989

12872

েসনিজৎ পাল

হিবগ

06/06/1986

12873

মাঃ সাদমান সািকব

মাঃ আ ল হােসন
সওকত আরা

ঢাকা

24/11/1991

12874

মাঃ নািছ ল আলম

মাঃ ফরেদৗস আলম
নািছমা আ ার

ময়মনিসংহ

02/01/1987

12875

সম ী দ

দাস দ
িশলা দ

নওগ

24/05/1992

টা াইল

02/12/1993

(১)

12861

(২)

মাঃ নজ ল ইসলাম

খারেশদ জাহান

েপ পাল
িযতা পাল

12876 এস. এম. জ ল ইসলাম

এস. এম. মাহ দ আলম
জ রা বগম

12877 জীব মার ঘাষ

িপনাথ ঘাষ
িবজলী ঘাষ

পাবনা

18/08/1992

12878 আিরফা নাজনীন

আলতাব হােসন
আকিলমা হােসন

পাবনা

12/01/1984

12879

মাঃ ছিল র রহমান
আন মান আরা বগম

চ াম

07/07/1990

ঢাকা

08/10/1992

মাঃ আির র রহমান

12880 শাওন পািলত

সত িজৎ পািলত
রীনা তা কদার

12881

মাঃ হাসা ল বাননাহ

র মাহা দ হাওলাদার
িমনারা বগম

প য়াখালী

01/01/1991

12882

মেহদী হাসান

ত মাঃ নছার উ ীন
লতানা রশীদা আ ার

নায়াখালী

31/12/1990
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(১)
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িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

প য়াখালী

10/01/1992

ি য়া

09/02/1989

(২)

12883

মাঃ আই ন িনশাত খান

মাঃ রিফ ল ইসলাম খান
আফেরাজা বগম

12884

মাঃ আির ল ইসলাম

মাঃ আ ব আলী
মাছাঃ হািলমা খা ন

12885

মাঃ আ র রব

মা ফা কামাল
সােলহা খা ন

পাবনা

20/10/1988

12886

খায়া র রহমান

মিজবর রহমান
আেলয়া খা ন

রাজবাড়ী

15/06/1993

12887

মাঃ মা ম

মাঃ আ ল লিতফ
িমনারা বগম

বিরশাল

01/01/1985

12888

মাঃ হাসনাইন রেশদ মািনক

ত আশরা ল আলম
হাসনা বগম

রাজশাহী

26/11/1992

12889

মাঃ মা র রশীদ

মাঃ আলাউ ীন আলী
হােজরা খা ন

িদনাজ র

15/06/1989

12890 বদ ল আলম

মাহ ল আলম
সােজদা খা ন

গাজী র

25/05/1987

12891 দময়ি রায়

শীল চ রায়
িহম ভা রায়

রং র

10/10/1993

12892

মাঃ ফাহাদ আল আমীন

মাঃ ল আমীন
বগম মাফাসসািরন

রাজশাহী

20/05/1991

12893

মাঃ সিফ ল ইসলাম

ত আ র রহমান
লাই বগম

ঠা রগ ও

02/08/1993

12894

শা ি রা

শাি মার ি রা
কণ রানী ি রা

খাগড়াছিড়

15/09/1993

12895 এসএম. জািহদ হাসান

মাঃ হায়দার আলী
মাছাঃ হনা খা ন

িসরাজগ

01/11/1992

12896 দীপায়ন ইসলাম অক

শির ল ইসলাম
রেবকা খা ন

যেশার

04/02/1991

12897

হা দ সালাহ উি ন

হা দ তােহর িময়া
মািনকজান বগম

ঢাকা

23/01/1986

12898

মাহা দ শােহ আেশকীন

মাহা দ ল কিরম
আিরফা ন নছা

চ াম

02/02/1992

12899 নািশদ িমজা

িমজা আ ল ওয়ািহদ
নারগীস আ ার

টা াইল

29/05/1993

12900

ফরেদৗস আহেমদ

মাঃ আ র রিশদ
ফরেদৗসী আ ার িলিল

চদ র

07/03/1992

12901

দবরাজ দ

রবীন চ দ
িমনা ী রানী দ

ভালা

04/04/1992

12902 সিজদ আেনায়ার অিনক

মাঃ শওকত আেনায়ার
সিলনা লতানা

ঢাকা

01/01/1993

12903

মাঃ শাহাদত হােসন
নািছমা খা ন

রাজবাড়ী

02/01/1987

অিজত দ
রমা দ

চ াম

07/06/1993

মাঃ সােজ ল হাসান

12904 িশব শংকর দ
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িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

12905

মাহা দ রায়হান মা ান

মাহা দ আ ল মা ান
এয়াছিমন আ ার

চ াম

21/10/1992

12906

মাঃ মা দ রানা

ত আ র রা াক
মাছাঃ মিজনা খা ন

িদনাজ র

15/01/1990

12907

মাঃ আ রাফাত িসি ক

মাঃ রিফ ল ইসলাম
সিলনা ইসলাম

চ াম

13/11/1992

12908 এনা ল কিরম ফােয়ক

মাঃ রজাউল কিরম
িফেরাজা বগম

চদ র

12/10/1992

12909 িজয়া উ ীন আহেমদ িজহান

হািফজ আহেমদ
সাম াহার ইয়াসিমন

চদ র

07/04/1993

12910

মাঃ মিতয়ার রহমান
মাছাঃ হািছনা রহমান

ি য়া

15/11/1993

মাঃ িমনহা র রহমান

12911 ইম ল চৗ রী

আ ল লিতফ চৗ রী
ফারজানা আ ার

টা াইল

13/10/1993

12912 আ

মাঃ আ স সা ার
মাছাঃ ইসেমাতারা

মেহর র

16/06/1993

12913 তনয় পাল

লাকনাথ পাল
র া পাল

নরিসংদী

04/05/1993

12914 শিফক আহেমদ

ফিরদ আহিমদ
জাহরা বগম

ক বাজার

21/01/1992

12915 তানজীল ইসলাম

ইউ ফ আলী
হািছনা আ ার

নায়াখালী

25/01/1992

12916 দীপা সরকার

গািব চ সরকার
ঊষা রানী সরকার

ঢাকা

25/01/1992

12917

মাহা দ আব ল মিজদ
িবলিকস বগম

চ াম

12/10/1993

ঢাকা

15/12/1992

াহ আল সাঈম

মাহা দ আব ল িনম

12918 অিন

হ

পিরমল চ
স া হ

হ

12919 িসফাত হােসন

সাই র রহমান
রহানা পারভীন

গাজী র

24/11/1993

12920 হাসানাত মা ফ

হািব র রহমান
হািসনা খা ন

ি য়া

24/10/1990

12921

মাঃ আ ল ওহাব ইয়া
আসমা আ ার

িকেশারগ

27/11/1989

মাঃ আল আিমন কিবর ইয়া

12922 রিশদ আহেমদ

িছি ক আহেমদ
িশিরন আ ার

চ াম

09/02/1991

12923 নাজ স হােসন সািকব

আলতাফ হােসন
নায়না আলতাফ

ব ড়া

24/08/1992

12924 রাজীব আহেমদ

মাঃ হােতম আলী
িফয়া বগম

ঢাকা

22/08/1992

12925

মাহা দ রিফ ল ইসলাম

মাঃ ইনছান আলী
আশরাফা আ ার

টা াইল

01/11/1989

12926

েসনিজৎ পাল

তাপ চ পাল
স া পাল

শর র

07/03/1992

Page 133 of 138

ম
( ৬)

বাপাউেবােড সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে আগামী ১৭ ন ২০১৬ তািরেখ
অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম
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12927

মাঃ িলয়াকত হােসন

মাঃ আ মা া
মাসাঃ িলয়া বগম

ফিরদ র

05/08/1991

12928

মাঃ আমানউ াহ (আমান)

মাঃ আ াহ
মমতাজ বগম

িদনাজ র

07/01/1992

12929

মাঃ রািজ ল ইসলাম খান

আ ল কাই ম খান
সাম ন নাহার বগম

া নবািড়য়া

06/01/1987

12930 বন ালী িব াস

য কা িব াস
ল রানী িব াস

নড়াইল

31/01/1992

12931

মৗ মী আ ার

মাঃ গালাম মা ফা
ল বগম

িম া

06/09/1993

12932

গালাম রাি

মাঃ ফখরউ ীন আহেমদ
রইিস জাহান

গাপালগ

25/06/1991

12933

মাহা দ জািহ ল হাসান

মাহা দ আ ল মােজম
স রা বগম

চ াম

24/10/1990

ঢাকা

04/07/1990

12934 সাকী রজওয়ানা

আ র রউফ
নািফসা রউফ

12935 ফারিসদ ইবেন আফজাল

মাহা দ আলী আফজাল ইয়া
রিজনা আখতার বা

া নবািড়য়া

15/10/1993

12936

মাঃ রনবী আক

মাঃ ছােদক আলী আক
রনাহার বগম

জয় রহাট

22/04/1989

12937

ি য়া ম ল

পদ ম ল
িবলাশী রানী ম ল

সাত ীরা

24/02/1987

12938

মাঃ র হােসন সরকার

িড় াম

03/06/1987

12939

দবিজৎ সরকার

িব ৎ নারায়ন সরকার
পা ল সরকার

রাজশাহী

01/01/1991

12940

দী রায়

িদলীপ রায়
িত কনা রায়

ফিরদ র

10/09/1986

নীলফামারী

30/09/1988

12941 শাহ মাঃ আসা

ামান আসাদ

র বকস িময়া
রবা

ত আলতাফ হােসন
মাছাঃ মােজদা বগম

12942 ওমর রশীদ চৗ রী

ওমর ফা ক চৗ রী
ফােতমা বগম

িসেলট

20/11/1989

12943

হা দ আহসান হাবীব

আ. ন. ম. ইয়ািসন
আ মান আরা বগম

িম া

06/08/1990

12944

মাঃ কাম ল হাসান

মাঃ মাহ ল হক
নাজমা আ ার

ফনী

11/11/1990

12945

মাঃ গালাম সাবহানী

মাঃ গালাম র ানী
ইয়াসিমন র ানী

া নবািড়য়া

30/12/1994

12946

মাঃ তৗিহদ হাসান ওহী

মর ম আ ল কােসম
মাছাঃ রােবয়া বগম

িড় াম

17/06/1990

12947 ফাহিমদ তওসীফ

মাঃ খেল র রহমান
ফিরদা ইয়াসিমন

টা াইল

25/12/1993

12948 আ মাহা দ নােয়দ

মাহা দ রজাউল হক
আরিফনা বগম

ঢাকা

27/06/1991
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িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

চ াম

30/04/1993

িম া

24/10/1990

(২)

12949 আ ল হাসানাত

আ ল খােয়র
হািসনা আখতার

12950

মাহা দ িজসা র রহমান ঁ ইয়া

মাহা দ িমজা র রহমান ঁ ইয়া
জাহানারা পারভীন

12951

মাঃ জািহদ হাসান স জ

মাঃ ইসমাইল হােসন
সানিজদা বগম

ময়মনিসংহ

02/03/1990

12952

মাঃ সাি র জামান

মাহা দ আলী
সােহলী পারভীন

িসরাজগ

26/01/1991

12953

মাঃ য়াদ হাসান

মাঃ ল আলম
র ইয়াসিমন

লনা

15/08/1989

12954 শামীমা আ ার আশা

শিফউল আলম
আেনায়ারা বগম

ঠা রগ ও

27/03/1991

12955 শারিমন আফেরাজ

মীজা গালাম হািফজ
মাছাঃ কাম ন নাহার

িদনাজ র

10/05/1986

12956 অ জ মার দ

অিজৎ মার দ
রখা রানী দ

িঝনাইদহ

14/06/1992

12957

মাঃ জয়নাল আেবদীন
আফেরাজা বগম

নীলফামারী

01/01/1989

12958 তাসিনয়া হক

িজ ল হক
নািসমা হক

িপেরাজ র

08/11/1991

12959 রািফ রেদায়ান

এস.এম. ফা ক
হািসনা আ ার

বিরশাল

30/12/1992

12960 িলংকন ব য়া

লাটন িবকাশ ব য়া
লাকী ব য়া

চ াম

01/01/1987

12961 এমরান হােসন

মাঃ আ স সা ার
াহার

পাবনা

27/02/1994

12962

মাহা দ আ ল হাই
ত নাছিরন বগম

া নবািড়য়া

01/01/1988

12963 মাহ র রহমান

আফা ীন ইয়া
উে হািববা আ ার

নারায়নগ

20/05/1984

12964

মাঃ তা ল ইসলাম ইয়া
তাহিমনা নাছিরন

ঢাকা

21/01/1991

12965 িজসান আহেমদ

সাহাব উি ন আহেমদ
জা া ল ফরেদৗসী

ঢাকা

03/03/1993

12966 ক ান মার ঘাষ

শা মার ঘাষ
কিনকা ঘাষ

নােটার

12/10/1992

12967

মাঃ লাকমান মা া
মাসাঃ রািহলা খা ন

যেশার

06/12/1991

মাঃ আিরফ আেবদীন

জন িময়া

মাঃ তানিজল ইসলাম ইয়া

মাঃ নজ ল ইসলাম

12968 িবজয় মার দাষ

গেনশ চ দাষ
র া রানী দাষ

িসরাজগ

31/12/1990

12969 নাঈম কামাল

মা ফা কামাল
র া বগম

নরিসংদী

15/11/1992

12970

হর নাথ সাহা
রনিজতা সাহা

নােটার

14/12/1989

গাপাল চ সাহা
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

পাবনা

10/01/1989

চ পাইনবাবগ

01/02/1993

িকেশারগ

01/01/1991

ঢাকা

26/05/1992

(২)

12971

দবাশীষ রায়

সত নারায়ন রায়
আরতী রানী রায়

12972

মাঃ আ ল কািদর

মাঃ আ নািসম
মাসাঃ কািহ র বগম

12973

মাঃ আশরা ল ইসলাম

মাঃ আ ল কাইউম
রওশন আরা

12974

মায়রা মাহজাবীন

আ জসীম মাহা দ দরত উ াহ
জািকয়া লায়লা জাহান

12975

মাঃ তাফােয়ল আহেমদ

আঃ মা ান ঞা
নািছমা বগম

া নবািড়য়া

01/08/1992

12976

মাঃ িজয়াউল হক

মাঃ ম ল হক
পারভীন আ ার

চ াম

29/01/1991

12977 আিস ল ইসলাম

মিহউল ইসলাম
ডিল ইসলাম

যেশার

17/08/1988

12978

মাঃ তৗিফ ল ইসলাম

ত নজ ল ইসলাম
মাসাঃ আকতারী ইসলাম

রাজশাহী

02/05/1986

12979

মাঃ ইমরান সাইন ব িনয়া

মাঃ শাহজাহান আলী ব িনয়া
আেনায়ারা ব িনয়া

িড় াম

22/11/1992

12980

মাঃ মা র রহমান

মাঃ মাহ র রহমান
ৎফা বগম

লালমিনরহাট

31/12/1992

12981

কৗিশক আহেমদ

মাঃ আ র রিশদ
আজম আরা খানম

রাজশাহী

11/07/1992

12982 অমর ফা ক মাঃ শাহীন

মাঃ কামাল উ ীন
মায় ল আ ার

নায়াখালী

01/03/1989

12983 শশাংক িব াস

বাস চ িব াস
কানন বালা িব াস

িঝনাইদহ

23/02/1991

12984 ফাহিমদ আফেরাজ

শখ আহসান উল কবীর
নাজমা আেরিফন

রাজশাহী

26/01/1989

12985

মাঃ মাহ র রহমান
মিরয়ম বগম

নারায়নগ

29/12/1992

ি য়া

12/06/1988

মাঃ আরাফাত হাসান

12986 িবলাশ মার ঘাষ

বলাই মার ঘাষ
সাধনা রানী ঘাষ

12987

মাঃ ই াহীম হােসন
মাছাঃ আেলয়া খা ন

িসরাজগ

31/12/1989

চান বদন পাল
ত নী কম কার

টা াইল

01/01/1994

মাঃ জাহা ীর হােসন

12988 অংকন কাি পাল
12989 এহসা ল কিবর

মা ন কিবর চৗ রী
লতানা আেয়শা

চ াম

22/03/1991

12990

মাঃ িশপন আলী

ত তসিলম সরদার
ত িফয়া িবিব

নােটার

06/12/1989

12991

হা দ ফারহান

সাম ল আলম
রশীদা বগম

চ াম

10/10/1992

12992

হােসন আহমদ

আ লগ র
রমা বগম

িসেলট

15/12/1993
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

(২)

12993 শা-িরদ শাহেনওয়াজ

আলী আকবর ামািনক
শামিম আখতার

রাজশাহী

25/12/1989

12994

মাঃ আতাউর রহমান

ত আ র রিহম িমঞা
মাছাঃ মমতাজ বগম

রং র

05/11/1989

12995

মাঃ আির ল ইসলাম চৗ রী

মাঃ নজ ল ইসলাম চৗ রী
মাছাঃ শাহানাজ ইসলাম চৗ রী

চ াম

27/11/1992

12996 িনিতশ মার

িনের নাথ ামিনক
বাস ী রানী

নওগ

21/07/1990

12997

মাহা দ রািক ল হাসান

রিমজ আহমদ
আছিপয়া বগম

চ াম

20/03/1991

12998

শািভত ব য়া

অমল কাি ব য়া
মৗ মী তা কদার

চ াম

12/03/1992

12999

মাঃ আিস র রহমান

মাঃ আিন র রহমান
মাছাঃ িন ফার ইয়াসিমন

ব ড়া

25/08/1990

13000

মাহা দ আ ল কালাম আজাদ

মাহা দ ীন ইসলাম
রােকয়া লতানা

চ াম

01/12/1989

13001

মাহা দ আব ল আিজম

মাহা দ আব ল গ র
খােলদা বগম

চ াম

17/03/1991

13002 সালীমা নােজনীন িস ীকা

মাঃ আ স সালাম িস ীক
নািসমা আ ার

ঢাকা

16/09/1990

13003 বদ ল িনর হানাফী

জাফর আহমাদ হানাফী
হেলনা আফেরাজা

ফনী

22/01/1991

13004

বিদউল আলম
িমেসস রওশন আরা বগম

চ াম

04/12/1992

ফনী

01/07/1991

চ াম

31/12/1991

নীলফামারী

04/03/1987

চ াম

21/12/1991

মাঃ িমজবাহ-উল-আলম

13005 আেনায়ার জাহান

মিজ ল হক
িন ফা ইয়াছিমন

13006 আিবর মাহ দ

মাঃ বলােয়ত হােসন
আই র নাহার বগম

13007

মাঃ সাম ল হক
নািজরা বগম

মাঃ েবল হাসাইন

13008 ির চৗ রী

স ীব চৗ রী
ল ী চৗ রী

13009 িব িজত মার দাস

নব মার দাস
কাজল রানী দাস

চ পাইনবাবগ

20/12/1991

13010 জামাল উি ন

সাই র রহমান
ল ম বগম

পাবনা

02/07/1988

মাহা দ আ ল কিরম
নািছমা আ ার

চদ র

23/11/1991

িম া

02/06/1991

13011

মাহা দ খািলদ ছায়

াহ

13012

মাঃ সাই ল ইসলাম িময়াজী

মাঃ আ স সামাদ িময়াজী
আয়শা বগম

13013

সােহল আহেমদ

মাঃ তা ল ইসলাম
হাসেনয়ারা বগম

চদ র

06/05/1986

13014

মাঃ িমজা র রহমান

মাঃ আহসান আলী
মাছাঃ মই ল িবিব

রাজশাহী

16/12/1988
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অ ি ত িনব াচনী িলিখত পরী ার জ যা ৩০১৯ জন াথ র তািলকাঃ
রাল নং

াথ র নাম

(১)

(২)

িপতা নাম ও মাতার নাম

িনজ জলা

জ তািরখ
(িদন/মাস/ বছর)

(৩)

(৪)

(৫)

13015

মাঃ রািজব খ কার

মাঃ সােদ ল ইসলাম
নাজনীন বগম

রং র

13/08/1990

13016

মাঃ কামাল হােসন

মাঃ আিমন উি ন
হােজরা বগম

বর না

28/12/1989

13017

মাঃ সােদ ল ইসলাম

মাঃ আ ল আিজজ
আি য়ারা খা ন

রাজশাহী

24/01/1991

13018

জন মার সরকার

দেব চ সরকার
শী রানী সরকার

মািনকগ

10/10/1986

13019

মাঃ নাঈম উি ন

মাঃ
র রহমান
খােলদা বগম

নায়াখালী

14/08/1991
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