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10001 মভাোঃ এনামুর ইরাভ মভাোঃ আফদুর কাদিয

ভননায়াযা মফগভ

09/01/1993

10002 মভাোঃ আদিকুয যভান মভাোঃ আপায উদিন

আভা খাতুন

02/01/1991

10003 মভাোঃ ািাভ মানন মভাোঃ আননায়ায মানন

মভাাোঃ ভানজযা মফগভ

10/11/1994

10004 মভাোঃ দন যানা মভা. মযজাউর কদযভ

মভাছা. মভানভনা াযবীন

17/08/1996

10005 আব্দুল্লা আর ভামুন আবুর কারাভ

যদিা মফগভ

08/04/1996

10006 দযফুর ইরাভ নওাি

বুরবুরী খাতুন

25/05/1993

10007 দপকুর ইরাভ ভনসুয যভান

জানভরা খাতুন

20/11/1995

10008 মভাোঃ াদিয আর মভনিী মভাোঃ াইফুর ইরাভ

মভাাোঃ  ারভা মফগভ

24/12/1994

10009 আদযফুর ইরাভ নুয মখ

মদরনা

25/10/1996

10010 মভাোঃ পয়ালুজাভান মভাোঃ যভজান আরী

মভাছাোঃ সুদপয়া খাতুন

30/10/1996

10011 মভাোঃ মভনিী াান মভাোঃ আবুর কারাভ

মভাছাোঃ িদভনা মফগভ

15/11/1994

10012 মভাোঃ ভকনছদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর খানরক

মভাছাোঃ চন্দ্র ফাণু

01/02/1996

10013 মভাোঃ ভাবুফ আরভ মৃি রুহুর আদভন

মভনরুন মনছা

12/08/1994

10014 মভাোঃ ছারাউদিন মৃি মভাোঃ িাজুর ইরাভ

নূযজাান মফগভ

01/01/1995

10015 মভাোঃ আবু িানয মভাোঃ আফদু মাফান

ভননায়াযা মফগভ

01/03/1988

10016 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাি মভাোঃ আফদু মাফান

ভননায়াযা মফগভ

01/01/1989

10017 মভাোঃ ভদউদিন টিপু মভাোঃ মভানরভ উদিন

ভননায়াযা মফগভ

01/09/1994

10018 পখরুর ইরাভ মভাোঃ জয়নার আনফিীন

ভনছুযা মফগভ

16/10/1993

10019 মভাোঃ আান ফীফ মভাোঃ যদপকুর আরভ

মভাছাোঃ কাভরুন্নাায

11/05/1995

10020 মভাোঃ াদফবুয যভান মভাোঃ আব্দুি িাউয়ান মভাল্লা

মভাছাোঃ ফুরফাািন

30/04/1991

10021 মভাোঃ ইভিাদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর কদযভ

মভাছাোঃ যদভা খাতুন

29/01/1996

10022 মভাোঃ ফাবুর মানন মভাোঃ আোঃ ফানযক আরী

মভাছাোঃ ওদরভা খাতুন

10/06/1996

10023 দভন্টু চাকভা মিফর চন্দ্র চাকভা

কারাদফ চাকভা

12/10/1992

10024 মভাোঃ আব্দুর জদরর মভাোঃ জয়নার আনফিীন

মভাছাোঃ আনদজরা খাতুন

01/01/1989

10025 মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন মভাোঃ জুরদপকায আরী

মভাছাোঃ ভনজুয়াযা মফগভ

25/10/1997

10026 মভাাোঃ াদিয়া ইরাভ ম্পা মভাোঃ দপকুর ইরাভ

মভাাোঃ মযদজনা খাতুন

05/05/1993

10027 মভাোঃ দুরার মানন মভাোঃ া আরভ

মভাাোঃ িানযা মফগভ

27/07/1995

10028 নন্দন চন্দ্র সূত্রধয মৃি সুনয চন্দ্র সূত্রধয

ভঞ্জু যানী সূত্রধয

30/01/1991

10029 মভাোঃ আরভগীয মানন মভাোঃ নাজমুর মানন

মভাছাোঃ মভানভনা খাতুন

01/10/1997

10030 মভাোঃ ভননায়ায মানন মৃি কুযফান আরী

মৃি মযাদকয়া মফগভ

01/01/1990

10031 মভাোঃ দয়াভ আরী মভাোঃ আব্দু াত্তায

িাদরভা মফগভ

01/01/1993

10032 াদনপ মভাাম্মি দরটন মভাোঃ আান াদফফ

াদভিা মফগভ

01/11/1991

10033 মভাোঃ কাওায মানন মভাোঃ ওকি মানন

মভাাোঃ াদিয়া খাতুন

03/05/1989
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10034 মভাোঃ দভজানুয যভান মভাোঃ আব্দুর ভদিন

মভাছাোঃ আনরাকা খাতুন

09/04/1997

10035 মভাোঃ যদপকুর ইরাভ মভাোঃ ইভযান আরী

উনম্ম ারভা

13/07/1991

10036 মভাোঃ যানর মভাোঃ আব্দুয যফ

পদযিা মফগভ

18/09/1993

10037 মভাস্তপা কাভার দযাজুর ইরাভ

জদযনা মফগভ

01/01/1994

10038 মভাোঃ মখাকন দফশ্বা মভাোঃ ছত্তায দফশ্বা

আদিয়া খাতুন

10/01/1988

10039 পাযা রুা মভাোঃ পযান মাাইন

মনরনা মফগভ

30/12/1993

10040 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মৃি মভাোঃ মকান্দায মভাল্লা

মভাাোঃ াদিা মফগভ

15/06/1988

10041 মভাোঃ জুরদপকায আরী মভা: আজাায আরী

মৃি মভাছা: বুরবুদর খাতুন

01/03/1989

10042 মভাোঃ ভাসুি াযনবজ মভাোঃ আইউফ আরী

ভাকসুিা আক্তায

10/01/1996

10043 উনম্ম আদিয়া মভাোঃ আদজজুয যভান

মভাাোঃ মযজীয়া

15/09/1994

10044 মভাোঃ আযাপাি মানন মভাোঃ মখাযনি আরভ

দনলুপা ইয়াদভন

31/12/1989

10045 ইভাইর মানন আবুর কানভ

ানাযা মফগভ

15/12/1993

10046 মভাোঃ আব্দুর যাজ্জাক মভাোঃ আব্দুয যদি

মভাছাোঃ পূদণ িভা খাতুন

05/02/1992

10047 মভাোঃ ভামুদুর ক মভাোঃ আব্দুর খানরক

মভাছাোঃ দভনা খাতুন

31/12/1997

10048 মভাোঃ আর- আদভন খান মৃি মভাোঃ ইউসুপ খান

মযানকয়া মফগভ

07/01/1993

10049 মকাদনুয আক্তায আব্দুর আদজজ

ানয়যা মফগভ

27/12/1993

10050 মভাোঃ মভনিী াছান মভাৎ মুক্তার মানন

মভাছাোঃ মদরনা

23/03/1997

10051 মভাোঃ পদযদুর ইরাভ মভাোঃ আরভগীয মানন

মভাছাোঃ পদযিা াযবীন

31/12/1997

10052 িাজুর ইরাভ ভভিাজ আরী

জদভরা আখিায

18/09/1993

10053 ভামুি াান আব্দুয যভান

ভনদজরা মফগভ

19/11/1994

10054 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ মভাোঃ আবুর ফায াওরািায

মভাাোঃ নাজভা মফগভ

01/01/1997

10055 কল্যাণ দভত্র চাকভা দন্ধু ভদণ চাকভা

দফজয় রক্ষী খীা

22/05/1988

10056 ান্ত কুভায দিদি চন্দ্র ভন্ডর

কভরা যানী

25/09/1996

10057 মভাোঃ ানুজ্জাভান মভাোঃ পযভান আরী

মভাছাোঃ াদিা াযবীন

25/07/1992

10058 জর কুভায যকায দিরী কুভায যকায

যস্বিী যানী যকায

03/03/1996

10059 দরটন কুভায শ্রী: শুযাভ ভন্ডর

পূদন িভা যানী ভন্ডর

25/10/1995

10060 মফাযান যািানী আম্মি আরী

আকদরভা মফগভ

05/07/1997

10061 আদনছুয যভান আবু িানরফ

আদিয়া খাতুন

18/12/1996

10062 মভাোঃ আব্দুর আরীভ মভাোঃ আব্দুর াদভি যকায

মভাছাোঃ মনা মফগভ

09/08/1992

10063 মভাোঃ াযনবজ মভাাযপ মভাোঃ াদফবুয যভান

মভাছাোঃ ফকুর আক্তায

02/03/1997

10064 মভাোঃ াযনবজ ভামুি মভাোঃ আবু িানরফ

মভাছাোঃ ারুর মফগভ

20/09/1996

10065 মভাোঃ নুযইরাভ উদিন মভাোঃ নাদজভ উদিন

মভাছাোঃ আদভনা খাতুন

01/07/1997

10066 দভজানুয যভান মিওয়ান আরী

জয়তুন মনছা

10/05/1997
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10067 াইদুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ কুদ্দু মখ

ানজিা মফগভ

19/12/1997

10068 মভাোঃ ািাভ মাাইন মভাোঃ দিরফয মখ

যদিন খাতুন

11/11/1996

10069 মভাোঃ মভাাযযপ মানন াদনপা

মৃি ওয়াজ উদিন

15/02/1990

10070 মভাোঃ জুরা কাজী কাজী জয়নার আনফিীন

মভাাোঃ ভননায়াযা মফগভ

01/12/1997

10071 মভাোঃ াইফুর ইরাভ আব্দুয যাজ্জাক মৃধা

াদনা মফগভ

01/02/1993

10072 মভাাম্মি আদজজুর ক 

িানবীয

মভাোঃ দপকুয যভান ভজুভিায

াভছুন্নাায

01/11/1994

10073 মভাোঃ আবুর াান মভাোঃ ফাবুর দভয়াজী

াদছনা আক্তায

13/09/1994

10074 মভাোঃ জাকাদযয়া মভাোঃ পজলুর ক

ছদকনা মফগভ

11/03/1996

10075 মভাোঃ মযজাউর কদযভ মভাোঃ জারার মৃধা

নুয জাান মফগভ

22/08/1988

10076 মভাোঃ আবুর কারাভ আজাি মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক খাঁন

মভাছাোঃ ফীনা খাতুন

05/05/1991

10077 মভাোঃ নাদি আর ভামুি মভাোঃ জদরুর ইরাভ

মভাছাোঃ নাদগ ি িানদজভা

20/10/1996

10078 অপূফ ি কুভায প্াাং স্বন কুভায প্াাং

দরদ যানী

21/09/1993

10079 সুফা চন্দ্র প্বা চন্দ্র

ভাধফী যানী

03/04/1994

10080 দফপ্লফ কুভায িরুন কুভায ভন্ডর

ারুর যানী

12/10/1995

10081 মভাছাোঃ ভাফুজা আক্তায মভাোঃ যদপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ দদযনা মফগভ

29/11/1994

10082 াভীভ মানন মভাোঃ আোঃ ভান্নান

মভাছাোঃ নাায

07/11/1997

10083 মভাোঃ াদযয়ায াযনবজ আবুর কানভ

পাযজানা আক্তায

21/01/1995

10084 মভাোঃ ভামুন দভয়া কদফয দভয়া

ভভিাজ মফগভ

12/06/1989

10085 মভাোঃ দযফুর ইরাভ যভজান আরী

জাানাযা খাতুন

01/11/1995

10086 মভাোঃ াইদুর ইরাভ সুভন মভাোঃ আোঃ আদভন

মভাাম্মি সুদকয়া মফগভ

16/05/1995

10087 মভাোঃ মানন মভাফাযক মৃি. মভাোঃ আদছরুর ইরাভ

মভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা মফগভ

10/08/1994

10088 ভঞ্জুরুর ইরাভ ওভান গদন

মভাাোঃ রাইরী

11/07/1997

10089 মভনিী াান সুরিান আম্মি

ভননায়াযা মফগভ

02/01/1994

10090 মভাোঃ দযন মানন মভাোঃ আবুর মানন

াদভযা খাতুন

24/10/1994

10091 ইপযাি জাান দদিকা মভাোঃ আফদুর ভান্নান

মভাাোঃ াদরভা মফগভ

25/11/1990

10092 মভাোঃ ইভিাদুর ক মভাোঃ নাদছয উদিন

মভাছাোঃ ারুর াযবীন

03/11/1994

10093 মজাফানয়য আাম্মি ভূইয়া পদযি আাম্মি ভূইয়া

যদভা মফগভ

31/12/1995

10094 মভাোঃ ওভান গদন মৃি. মভাোঃ াছান আরী

যাদজয়া মফগভ

31/10/1995

10095 মভাোঃ ানযায়ায আরভ মভাোঃ ইব্রাদভ প্ধানীয়া

নুযজাান মফগভ

01/01/1996

10096 মভাোঃ জাদকয মানন মভাোঃ আোঃ রদিফ

মভাাোঃ জান্নাতুর মপযনিৌ

28/11/1995

10097 মভাোঃ যাদির খান মভাোঃ াভছুর খান

মভাছাোঃ ভভিা মফগুভ

05/10/1991

10098 ভদন দজনিন

মযফা

12/12/1996

10099 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ মভাোঃ াজাান আরী

মভাছাোঃ আয়া খাতুন

10/08/1996
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10100 মভাোঃ াইদুয যভান মভাোঃ াইফুর আরভ

মভাাোঃ আকদরভা আরভ

27/01/1994

10101 মভাোঃ ারা উদিন মভাোঃ ইভাইর মানন

মভাাোঃ মযাদজ মফগভ

02/09/1988

10102 মভাোঃ রুনফর যানা মভাোঃ পয়জার ক

যদভছা মফগভ

01/01/1997

10103 মানর যানা আব্দুয যদভ

আনরবা মফগভ

01/08/1996

10104 শ্যাভর মচৌধুযী দকযন মচৌধুযী

রুনু মচৌধুযী

15/12/1988

10105 আরভগীয মাাইন ভকবুর মাাইন

মৃি. াইদুনন্নছা

27/07/1995

10106 মভাোঃ িানযক আদজজ আব্দুর মভান্নাপ

যানফয়া খাতুন

27/12/1995

10107 মভাোঃ মযজাউর কদযভ মভাোঃ আবু ফকয খান

সূর্য্ি খাতুন

26/08/1995

10108 ফাপ্পা কুভায ভন্ডর মু্ভ কুভায ভন্ডর

দযিা যানী

25/10/1994

10109 মভাোঃ ইয়াদছন মানন মভাোঃ দযাজুর ইরাভ

জাানাযা মফগভ

15/03/1995

10110 মভাোঃ নাজমুর াান মভাোঃ আব্দুর ভান্নান খদরপা

মভাাোঃ আদভনা মফগভ

01/01/1994

10111 িাওীি মভাল্লযা াখাওয়াি মানন

আপনযাজা মফগভ

18/05/1997

10112 মভাোঃ ফাায উদিন ফাপ্পী মভাোঃ মফাযান উদিন

মভাাোঃ পদযিা ইয়াছদভন

02/01/1995

10113 মিনরায়ায মাাইন রস্কয মভাোঃ অদর উল্লা রস্কয

মপারী মফগভ

12/12/1988

10114 মভাোঃ াদকর কাওছায মভাোঃ আোঃ াদরভ

কদনূয মফগভ

08/07/1992

10115 মভাোঃ যাদকবুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

মভাছাোঃ যানপজা মফগভ

01/12/1996

10116 মভাাম্মি মযাকনুজ্জাভান মৃি. ভদপজ উদিন

মভাছাোঃ দনলুপায ইয়াদভন

30/12/1993

10117 মভাোঃ আযাফুর আর-মনাভান মভাোঃ যভ আরী মফাযী

মভাছাোঃ আদিয়া খাতুন

01/01/1989

10118 িাভান্না ইয়াদভন িদযকুর ইরাভ

মিনরায়াযা মফগভ

11/11/1993

10119 মভাোঃ াজাান মৃি. মভাোঃ আরী দভয়া

মভাাৎোঃ আাংকুনযয মনছা

18/08/1987

10120 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ আবু িানয

াদরভা খাতুন

01/01/1992

10121 নূয মভাাম্মি মভাোঃ আবুফকয দদিক

ানজিা মফগভ

15/12/1998

10122 মভাোঃ ানযায়ায মানন মভাোঃ ভদনয মানন

াভছুন নাায

10/03/1989

10123 মভাোঃ রুনফর ভাামুি মভাোঃ ফাবুর মৃধা

মভাছাোঃ ারুর মফগভ

21/11/1996

10124 মভাোঃ ভাছউি যািানী মভাোঃ ারুন-উয-যদি

মভাছাোঃ াানাযা মফগভ

30/12/1993

10125 মভাোঃ দভযাজ মভাোঃ নাদয উদিন

খাদিজা মফগভ

05/08/1994

10126 মভাছাোঃ জদর খাতুন মভাোঃ জয়নার যকায

মভাছাোঃ যওনাযা মফগভ

28/10/1996

10127 মভাোঃ ইখরাচ যাভান মভাোঃ নফীউর ইরাভ

মভাাোঃ মজানা মফগভ

16/10/1995

10128 মভাোঃ ভাামুদুর াান মভাোঃ মভাকনছদুয যভান

ভদনযা মফগভ

10/10/1997

10129 মভাোঃ আবু ইউসুপ মভাোঃ মফল্লার

মভাাোঃ ভাদনুয

01/01/1997

10130 মভাোঃ ম্রাট মানন মভাোঃ নাদছভ মানন

মভাছাোঃ আঞ্জুয়াযা মফগভ

22/01/1994

10131 মভাোঃ রুহুর আদভন মভাোঃ টিয়া আরভ

মভাছাোঃ দয়াযা খাতুন

15/06/1992

10132 মভাোঃ জুনয়র মানন মভাোঃ া-আরভ াওরািায

মভাাাং পদযিা মফগভ

01/01/1993
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10133 দিররুফা আক্তায আফদুয যফ

দদযনা মফগভ

28/12/1991

10134 মভাোঃ আদযপ মানন মভাোঃ নুরুর আদভন

মভাাোঃ পদযিা মফগভ

20/01/1995

10135 মভাাোঃ যানু খাতুন মভাোঃ মুনছুয প্াাং

মভাাোঃ পানিভা মফগভ

17/11/1992

10136 যানদুর ইরাভ মভাোঃ জুরভি আরী

মভাছাোঃ মখানিজা খাতুন

15/08/1996

10137 জাদি াান মানর গাজী মভাোঃ আবুর ফাায দভয়া

মদরনা মফগভ

25/05/1996

10138 মভাোঃ আাি দভয়া নুয মুাম্মি দভয়া

ভদযয়ভ মফগভ

30/08/1997

10139 মভাোঃ আর-আদভন মভাোঃ আব্দু াত্তায

নাদভা খাতুন

06/12/1996

10140 এ.এভ পযাি নফী এ.এভ পদকয চাঁি

মভাাোঃ ানজিা খাতুন

20/02/1994

10141 মভাোঃ াানুজ্জাভান মভাোঃ ভাসুি কদযভ

াদফফা মফগভ

11/04/1996

10142 মভাোঃ আব্দু ারাভ মভাোঃ কাদছভ উদিন ভন্ডর

মভাছাোঃ িাছদরভা মফগভ

10/09/1992

10143 ধনঞ্জয় চন্দ্র িা বনজাযী চন্দ্র িা

ছায়া যানী

31/12/1993

10144 মজাদুর ইরাভ মনায়াফ দভয়া

ভভিাজ মফগভ

10/12/1996

10145 মভাোঃ ইকফার যকায মৃি. আব্দুর আরীভ যকায

মভাাোঃ নূযজাান মফগভ

01/01/1993

10146 কাভার মানন াদফবুয যভান

মকাদনুয মফগভ

01/01/1990

10147 মভাোঃ আবু ফকয মভাোঃ াজাান মানন

ভননায়াযা মফগভ

12/11/1990

10148 কাজী াীন দফন কানভ কাজী আবুর কানভ

ভভিাজ মফগভ

15/02/1989

10149 মভাাম্মি আপজার মাাইন মৃি. মিৌরি মাাইন

মৃি. মভানভনা মফগভ

01/03/1989

10150 মভাোঃ মযজাউর কদযভ মভাোঃ ভদজবুর ক

আনরয়া মফগভ

03/01/1993

10151 যীফুর ইরাভ খদরলুয যভান

আয়া আক্তায

24/08/1989

10152 মভাোঃ ভামুি াান মভাোঃ মভাজাায আরী

মভাছাোঃ আভা খাতুন

12/11/1993

10153 পানিভা তুজ মজাযা মভাোঃ জাাঙ্গীয মানন

মভাছাোঃ ানাজ াযবীন

01/11/1993

10154 মভাোঃ মযজাউর কদযভ মভাোঃ আব্দুর ভদজি

মভাছাোঃ মযখা খাতুন

25/01/1991

10155 িাভান্না কাজী কাজী িাদন আনভি

দভন মিাযা কাজী

02/12/1988

10156 কাভার ক সুয়া দভয়া

রুদপয়া মফগভ

01/01/1993

10157 াম্মী আকিায মভাোঃ ভদনয মানন

দরদর মানন

01/07/1987

10158 মভাোঃ আোঃ ারাভ মভাোঃ কাজর দভয়া

দনলুপা মফগভ

1/1/0001

10159 মভাোঃ ইভাভ মানন মভাোঃ আফদুর খানরক

াদপয়া খাতুন

01/02/1991

10160 আানুর ইরাভ আদভনুর ইরাভ

নাযদগ আক্তায

19/10/1995

10161 মভাোঃ জদরুর ইরাভ আব্দু াত্তায

নুরুন্নাায

20/12/1987

10162 খন্দকায মভাোঃ ইব্রাদভ খন্দকায মভাোঃ ারুন

কাজী মযননা াযদবন

05/09/1992

10163 আর-আদভন মভাোঃ দপকুর ইরাভ

যানরা মফগভ

20/01/1995

10164 াদছবুর াান কাইয়ুভ

দফউটি মফগভ

31/12/1993

10165 ারভা আক্তায ভনু দভয়া

আননায়াযা মফগভ

05/03/1991
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10166 মযাদজনা আক্তায আফদুর ভদিন

আনভনা খাতুন

28/12/1991

10167 মভাোঃ জানফদুর ইরাভ 

(জানফি)

মভাোঃ ভজনু দভয়া

কাজর মফগভ

01/11/1992

10168 মভাোঃ াান ফযী মৃি. মভাোঃ আননায়ায মানন

মভাাোঃ মানননয়াযা মফগভ

31/12/1990

10169 দফভর সূত্রধয দফভর চন্দ্র  সূত্রধয

প্দিভা যানী  সূত্রধয

10/10/1993

10170 অদভি ভজুভিায দিরী কুভায ভজুভিায

স্মৃদি কনা ার

27/02/1995

10171 মভাোঃ ইপনিয়ায খান মভাোঃ মভািানরফ খান

ারুর আক্তায

09/01/1989

10172 আব্দুয যাজ্জাক আবুর াান

জহুযা দফদফ

02/03/1997

10173 মভাোঃ জাদি াান মভাোঃ আব্দুর াই

আয়া মফগভ

19/12/1996

10174 মভাোঃ নাজমুর াান আোঃ ভননান

ভননায়াযা মফগভ

01/01/1994

10175 মুনিাকা ভামুি রুনফর মভাোঃ আবু ইউসুপ

নুযজাান মফগভ

01/01/1991

10176 কনক াান আদভন মভাল্যা

ানরা খাতুন

28/12/1997

10177 মভাোঃ াভীভ মানন মভাোঃ পজলুর ক

াভযনিা মফগভ

15/12/1993

10178 আক্তারুজ্জাভান মভাোঃ আবু ফক্কয

অঞ্জনা খাতুন

13/08/1997

10179 িাদভনা খাতুন ভয়রার আরী

কুযদছয়া খাতুন

04/11/1996

10180 মভাোঃ আবুর কানভ মভাোঃ আদভয মানন

দনলুপা মফগভ

01/09/1993

10181 কাজী মভাীন মভাস্তপা কাজী মগারাভ মভাস্তপা

দদযন আক্তায

11/02/1996

10182 পযাি মানন কদরমুদিন যিায

িাযা বানু

05/05/1997

10183 মভাোঃ পদযি আনভি মভাোঃ িাউি মাাইন

মভাছাোঃ াদনা খাতুন

12/05/1997

10184 মভাছাোঃ পাদভিা আরভ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

মভাছাোঃ মপযনিৌী মফগভ

08/04/1998

10185 অদি ফযন দফশ্বা অদবনা দফশ্বা

কদফিা দফশ্বা

01/01/1993

10186 মভাোঃ খদরলুয যভান যদি মভাল্লা

দফউটি মফগভ

01/01/1994

10187 মভাোঃ আদযপ াান মভাোঃ মযাভন মভাল্লা

মভাছাোঃ মযানভরা খাতুন

01/01/1996

10188 মিাপানয়র আনভি আব্দুর ভানরক

ভদযয়ভ মফগভ

08/07/1993

10189 পাযজানা ক এ, মক, এভ আদভনুর ক

আভা ক

01/12/1995

10190 এ, এভ, আব্দুল্লা-আর-

ভামুন

মভাোঃ আবুর মানন

মভাছাোঃ িানযা দির আপনযাজা

10/01/1992

10191 মভাোঃ ভামুনায যদি মভাোঃ মারায়ভান মানন

মভাছাোঃ ভাসুিা াযবীন

31/12/1990

10192 মভাোঃ যদফউর ইরাভ ফানযক াওরািায

নুযজাান

01/01/1998

10193 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ আফদুর ভদজি াওরািায

ভদভা খাতুন

01/01/1991

10194 মভাোঃ ভাবুফ-এ-যািী মভাোঃ আবুর মানন

মভাছাোঃ িানযা দির আপনযাজা

31/12/1993

10195 মভাোঃ দযফুর ইরাভ মভাোঃ আননায়ায মানন

জাানাযা মফগভ

10/12/1989

10196 াদনুয ইরাভ নূয মভাাম্মি

াদিা মফগভ

01/03/1997

10197 একদিয়ায মানন আনিা মফগভ

আোঃ ভান্নান

14/04/1997

10198  মভাোঃ আব্দুর ফানিন মভাোঃ আব্দুয যদি

রারবানু

05/01/1994
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10199 মভাোঃ ভদনরুজ্জাভান মভাোঃ ইভাইর মানন

ভননায়াযা মফগভ

30/12/1990

10200 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ মভাোঃ খদরলুয যভান

ছদরুন মনছা

01/11/1994

10201 ইভন চাকভা অনুনয় চাকভা

ভঞ্জু যাণী চাকভা

10/05/1994

10202 মভাোঃ মভাাম্মি জাদদুর 

ইরাভ

মৃি মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

দভন. ভদযয়নভয মনছা

19/12/1995

10203 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ জয়নার আনফিীন

দপনযাজা আক্তায

01/06/1988

10204 মভাোঃ আর-আদভন যকায মভাোঃ ইনযাি মানন যকায

মভাাোঃ দযনা মফগভ

31/12/1994

10205 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ আযভান আরী 

মভাাোঃ নানজযা দফদফ

18/11/1992

10206 মভাোঃ াদফবুয যভান মভাোঃ আব্দুর আদজজ

াওয়া মফগভ

12/10/1993

10207 রুনফর আনভি মভাোঃ আবুর কানভ

ানজযা মফগভ

27/08/1996

10208 মভাোঃ যাদদুর ইরাভ মভাোঃ মিনরায়ায মানন

মভাছাোঃ আদভনা খাতুন

01/12/1996

10209 মভাোঃ িাজুর ইরাভ মৃি আব্দুর অনি

জাদভনা খাতুন

01/01/1992

10210 জাদদুর ইরাভ পজলুয যভান

চন্দ্রবান দফদফ

01/11/1996

10211 মভাোঃ দভরন মানন মৃি. মভাোঃ মিাপাজ্জর মানন

মভাছাোঃ চানভরী খাতুন

10/08/1994

10212 িীি কুভায ার িীক কুভায ার

অদনিা যানী ার

31/12/1994

10213 মভাোঃ াইপউদিন ইয়াদয়া মভাোঃ আব্দুর ান্নান প্াাং

মভাছাোঃ জীফন নাায

01/07/1993

10214 মভাোঃ ইাাক ইরাভ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

মভাাোঃ ভদযয়ভ মফগভ

05/11/1993

10215 মভাোঃ রারন আানভি মভাোঃ আযভান আরী

মভাাোঃ যওনাযা মফগভ

10/05/1996

10216 মভাোঃ নযায়ায মানন মভাোঃ খদরলুয যভান

মভাছাোঃ াানাযা খাতুন

05/10/1993

10217 মভাোঃ যাদপ ানযায়ায মৃি. মভাোঃ আননায়ায মানন

সয়িা আক্তায

10/01/1993

10218 উত্তভ কুভায যায় ননী মগাার যায়

উজ্জরা যাণী যায়

10/02/1996

10219 মভাোঃ আান াফীফ ভূইয়া মভাোঃ কাভার মানন ভূইয়া

আঞ্জুভানাযা মফগভ

05/10/1993

10220 মভাোঃ আইয়ুফ আরী মভাোঃ দকান্দায আরী

আয়না মফগভ

01/03/1994

10221 মভাোঃ আব্দু মাফান মৃি আভজাি মানন

 মফগভ ভানজিা খাতুন

24/10/1995

10222 মভাোঃ আননায়ায মাাইন মভাোঃ ফাফলু ভন্ডর

আননায়াযা খাতুন

01/02/1994

10223 মভাোঃ াইদুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ ছারাভ

ানা খাতুন

08/08/1997

10224 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ াদনপ আরী 

ানাজ াযবীন

10/03/1995

10225 মভাোঃ পদযদুর ইরাভ মভাোঃ যাজা ভন্ডর

মভাছাোঃ পদযিা মফগভ

20/07/1996

10226 আদযফুর ইরাভ যদপকুর 

যানরা

12/03/1997

10227 মভাোঃ ফিরুর ায়িায মভাোঃ আযাপ যিায

মভাছাোঃ মভানভনা খাতুন

01/01/1992

10228 আব্দুল্লাহ্ আর ভামুন মভাোঃ ভদিউয যভান

াদনা খাতুন

18/11/1995

10229 াইফুর ইরাভ িাজুর ইরাভ

াভীভা মফগভ

15/07/1996

10230 যদফউর ইরাভ মভাোঃ জয়নার আফিীন

মভাছাোঃ আকদরভা খাতুন

12/07/1996

10231 জাদদুয যভান মভাোঃ ভকবুর মানন

মভাছাোঃ জুনরখা দফদফ

11/06/1992
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10232 মভাোঃ মিনরায়ায মানন মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক

আকদরভা খাতুন

10/01/1997

10233 পয়ার আনভি মভাোঃ আব্দুর আদরভ

মভাছাোঃ পাইভা খাতুন

28/11/1994

10234 মভাছাোঃ তুদর খাতুন নুয- মভাাম্মি মিওয়ান

মভাছাোঃ দকউ ভননায়াযা মফগভ

04/10/1996

10235 মভাোঃ মভাায়নভনুয যভান মভাোঃ ভনছুয যভান

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

13/09/1996

10236 ইভাভ মানন মভাোঃ জাদকয মানন

নাজভা সুরিানা

02/10/1996

10237 মভাোঃ আইয়ুফ আরী মভাোঃ াজাভার মানন

মভাছাোঃ মযখা খাতুন

18/02/1996

10238 মভাোঃ নাদজভ উদিন মভাোঃ মযজাউর কদযভ

কুরছুভা মফগভ

12/09/1987

10239 মভাোঃ যদপকুর ইরাভ মভাোঃ আজায দকিায

মভাাোঃ সুদপয়া মফগভ

01/01/1994

10240 মভাাম্মি মযাকনুজ্জাভান ভযহুভ ভদপজ উদিন

মভাছাোঃ দনলুপায ইয়াদভন

30/12/1993

10241 মভাোঃ সুভন দভয়া যদি মফাযী 

িাইজুন মনছা

06/10/1994

10242 মভাোঃ যাদজবুর ইরাভ মৃি. মুনু মুদন্প

মফিানা খাতুন

30/12/1993

10243 মভাোঃ ভাসুি যানা  মৃি. মভাোঃ াদফবুয যভান

মভাাোঃ মপায়াযা

21/03/1991

10244 মভাোঃ ভননায়ারুর ইরাভ মভাোঃ ছাননায়ায মানন

মভাছাোঃ ভায়াযাণী

22/05/2017

10245 মভাোঃ ভদপজুর ইরাভ মৃি মভাোঃ সুরিান আম্মি

ভভিাজ মফগভ

04/12/1991

10246 দযাজুর ইরাভ মভাোঃ াভসুর ক

মপারী খাতুন

30/06/1996

10247 মভাোঃ যদপকুর ইরাভ মভাোঃ আবুর কারাভ

মভাছাোঃ লুৎপয মনছা

08/06/1995

10248 মভাোঃ মিনরায়ায মাাইন আোঃ গফুয মভাল্যা

িাছদরভা মফগভ

01/01/1996

10249 মভাোঃ ইভযান মানন মভাোঃ জাদকয মানন

মযাদজনা মফগভ

27/10/1993

10250 মভাোঃ আযাফুর ইরাভ মৃি আভানি ভন্ডর

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

26/07/1996

10251 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ ভদন আরী

মভাাোঃ দনলুপা মফগভ

28/10/1994

10252 মভাোঃ ভাদনক ভন্ডর মভাোঃ কদরভদিন

ভাদনকজান দফদফ

02/08/1992

10253 মভাোঃ দভন্টু যভান মভাোঃ মভাক্তায মানন

মভাছাোঃ মানাবান দফদফ

04/05/1993

10254 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা ক মভাোঃ নাদজমুর ক ভজুভিায

াযবীন খানভ

01/01/1993

10255 উজ্জর ভন্ডর প্ফুল্ল চন্দ্র ভন্ডর

কুসুভ ফারা ভন্ডর

04/10/1996

10256 কৃা যঞ্জন যায় মৃি কাজর যঞ্জন যায়

মযখা যানী যায়

31/12/1993

10257 মভাোঃ ইভরুর ইরাভ মভাোঃ নূরুর ইরাভ

রুদফয়া খাতুন

05/03/1991

10258 আব্দুর রদিপ আব্দুয যাজ্জাক

রাইরী মফগভ

01/03/1997

10259 মভাোঃ আবু ইউসুপ মভাোঃ ফাবুর মাান

মভাাোঃ আয়া মফগভ

01/01/1992

10260 মভাোঃ মুস্তাদপজুয যভান মভাোঃ দপকুর ইরাভ

যজ্জনফয মনচা

01/04/1995

10261 মভাোঃ ইয়াদছন আরী ভযহুভ আোঃ কুদ্দু মখ

মভাছাোঃ মকাদনুয মফগভ

18/11/1997

10262 মভাোঃ মযাকনউজ্জাভান মভাোঃ ওভান গদন

মভাছাোঃ ভযদজনা মফগভ

20/05/1996

10263 আব্দুর জদরর ভকনছি আরী

জাদভরা দফদফ

03/10/1996

10264 মভাোঃ আাদুর ইরাভ মভাোঃ আক্কাছ আরী াহ্ 

মভাছাোঃ জয়নুফ দফদফ

07/02/1997
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10265 াদফবুয যভান (প্লাফন) আদন ভামুি মভাল্লা

াভীভা নাদযন

02/03/1997

10266 মভাোঃ ভামুন-উয-যীি মভাোঃ আব্দুর গফুয মভাল্লা

মভাাোঃ যাদিা মফগভ

09/06/1987

10267 মভাোঃ আাদুজ্জাভান মভাোঃ আইয়ুফ আরী

াদপয়া মফগভ

26/04/1994

10268 মভাোঃ জাদর ভাামুি মভাোঃ ভদিয়ায যভান

মভাাোঃ মযকনা মফগভ

15/02/1998

10269 মভাোঃ মভাস্তাদপজুয যভান মভাোঃ দযাজুর ইরাভ

মভাছাোঃ পানিভা মফগভ

01/01/1995

10270 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মৃি সুরিান মৃধা

মভাাোঃ মজাফায়িা মফগভ

31/12/1994

10271 যদন আনম্মি মভাোঃ আবুর মানন মৃধা

মভাাোঃ যদভা মফগভ

08/03/1992

10272 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ আব্দুর ফাদি

মভাছাোঃ রায়রা মফগভ

12/07/1993

10273 মভাোঃ আবুর ফাায মভাোঃ আনায মভাল্লা

ানযা মফগভ

30/12/1994

10274 মভাোঃ মযজা ভামুি মৃি ইদি আরী

মভাছাোঃ ভনরা মফগভ

10/10/1988

10275 মভাোঃ পারুক মানন মৃি আোঃ ভদিন ভন্ডর

মভাছাোঃ মপারী খাতুন

25/07/1996

10276 মভাোঃ আব্দুয যফ মভাোঃ মিাফ আরী

চায়না দফদফ

01/03/1996

10277 মভনিী াান মভাোঃ আবু িানয

সুযাইয়া মফগভ

03/01/1995

10278 আছভা মফগভ আব্দুর ভান্নান

আননায়াযা মফগভ

07/01/1997

10279 িাছদরভা মচৌধুযী ইবা এ, এ, কানভ মচৌধুযী

াভছুন নাায

02/01/1998

10280 মভাাোঃ ভদজিনা আক্তায মভাোঃ মভাফাযক মানন

সুযাইয়া আক্তায

05/02/1998

10281 যদফউর মানন আব্দুর ওাফ

আনভনা মফগভ

21/01/1997

10282 শুব কুভায িা মপ্ভা িা

সুদচত্রা যাণী িা

01/05/1995

10283 মভাোঃ আনিায়ায যভান মভাোঃ আপজার ভন্ডর

মভাাোঃ ানরা

14/03/1989

10284 মভাোঃ যদফউর আরভ মভাোঃ আব্দুর ফানছি

নাজভা খাতুন

20/12/1997

10285 দফকা ভন্ডর ফীনযন্দ্রনাথ ভন্ডর

অদনভা ভন্ডর

16/01/1993

10286 িানবীয আনভি দদিকী মভাোঃ দদুর ইরাভ

আযদজনা

01/01/1996

10287 মভাোঃ াহ্ -আরভ মভাোঃ মভাক্তায প্াাং

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

30/12/1997

10288 মভাোঃ আননায়ায মানন মভাোঃ আব্দুল্লা আর-ভামুন

মভাছাোঃ মকাদনুয খাতুন

25/12/1995

10289 মভাোঃ নাজমুর ইরাভ বুজ মভাোঃ শুকুয আরী

নূযজাান মফগভ

21/11/1996

10290 মভাোঃ মভনিী াান মভাোঃ দফল্লার মানন

পানিভা জাান

08/09/1996

10291 াদিয আনভি মভাোঃ াখাওয়াি মানন মভাড়র

ফুরজান মফগভ

12/03/1994

10292 মভাাম্মি আনাছ মভাোঃ দরর দভয়া

জানিা মফগভ

10/02/1997

10293 আর-আদযপ পদযি দভয়া

সুযাইয়া মফগভ

04/06/1994

10294 মভাোঃ ইউনু আরী মভাোঃ মযি আরী

মভাছাোঃ সুদপয়া মফগভ

18/05/1996

10295 প্নফ মভান প্াাং মভাদনী মভান

দিারী যাণী

03/11/1995

10296 মভনিী াান আফদু ারাভ

দভনাযা মফগভ

05/06/1996

10297 মভাোঃ যাদদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দু াত্তায

মভাছাোঃ ানাজ মফগভ

06/07/1996
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10298 মভাোঃ আরভগীয মানন মভাোঃ আোঃ আউয়ার

মভাছাোঃ আভা মফগভ

22/02/1996

10299 মভাোঃ মকযাভি আরী মভাোঃ দুরার মানন

মভাছাোঃ মভদযনা মফগভ

04/08/1998

10300 মভাোঃ যাজু আবুর কারাভ আজাি

পানিভা মফগভ

13/05/1997

10301 জীফ ার মৃি যাইযন ার

াদন্ত যানী ার

31/12/1992

10302 মভাোঃ মিাপাজ্জর মানন মৃি নজরুর ইরাভ

াদিা মফগভ

01/01/1992

10303 মফাযান উদিন মভাোঃ আোঃ ভান্নান

মযৌনাযা মফগভ

01/01/1993

10304 যীপ দভয়া মভাোঃ দপক দভয়া

দিা মফগভ

28/05/1991

10305 মভাোঃ আক্তায মানন মৃি মভাোঃ নুরুর ইরাভ

মভানছনা মফগভ

20/10/1991

10306 াদভিা খাতুন মুি াদফবুয যভান

যদভা খাতুন

13/09/1987

10307 মভাোঃ আব্দুল্লা রুনফর মভাোঃ মফরানয়ি মানন

মভাছাোঃ যানফয়া মফগভ

01/01/1997

10308 মভাোঃ াদফবুয যভান মভাোঃ নজরুর ইরাভ

াদভিা মফগভ

23/12/1992

10309 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মৃি াভাি ভন্ডর

মৃি রারভদি মফগভ

1/1/0001

10310 ভাছুভা মফগভ মভাোঃ ওয়াদযি আরী

নুরুন্নাায

12/01/1996

10311 মভাোঃ আয আদভন মভাোঃ মভানরভ মুন্পী

মভাাোঃ অনভরা মফগভ

25/10/1987

10312 মভাোঃ ইব্রাদভ খদরর মভাোঃ হুভায়ুন কদফয

মভাাোঃ াদনা আক্তায

28/10/1996

10313 এ, এভ, ভামুদুর াান এ, এভ, আইউফ আরী

ভভিাজ মফগভ

17/10/1987

10314 মভাোঃ মজরক আরভ মভাোঃ মানন আরী

মভাছাোঃ আকদরভা মফগভ

05/01/1993

10315 এ, এ, এভ, পয়ার মভাোঃ ইদি

আয়া মফগভ

01/01/1997

10316 মভাোঃ ছাদিয মানন মভাাোঃ খাদিজা মফগভ

মভাোঃ ইউনুছ মভাল্লা

01/12/1994

10317 মভাোঃ যদপকুর ইরাভ মভাোঃ রুক্কু দভয়া

জাানাযা মফগভ

20/10/1993

10318 দভািী খান মভাোঃ আদজজুর ক খান

আছভা নাায

01/11/1998

10319 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ পজনুর প্াভাদনক

মভাছাোঃ ভননজরা খাতুন

10/01/1994

10320 মভাোঃ আরভাছ মানন মৃি মভাোঃ মভানরভ গাজী

মভাাোঃ াদপয়া মফগভ

03/11/1996

10321 মভাোঃ দভজানুয যভান মভাোঃ ইউনুছ আরী

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

25/02/1992

10322 মভাোঃ মদরভ মানন মভাোঃ ইয়াদছন আরী

মভাাোঃ ানরা মফগভ

01/10/1991

10323 যদকবুর াান যদকফ াজাান দযাজ

মযনুকা আক্তায

04/05/1998

10324 মভাোঃ আদযফুর ক মভাোঃ দযাজুর ক

সুনরখা মফগভ

01/01/1992

10325 মভাোঃ ভাউি উন নফী ভযহুভ আভজাি মানন

ভননায়াযা মফগভ

07/10/1988

10326 মভাোঃ দভরন যকায মভাাম্মি আরী যকায 

মভাছাোঃ আদভনা খাতুন

01/01/1990

10327 িা কুভায যায় অরুন কুভায যায় 

দভনা যানী যায়

02/10/1995

10328 মভাোঃ মাাইন খান মৃতুযোঃ মভাোঃ দদিকুয যভান খান 

মভাাোঃ িদভনা মফগভ

01/05/2017

10329 মভাোঃ এনামুর ক মভাোঃ মগারাভ ভন্ডর 

মভাছাোঃ চায়না মফগভ

01/01/1995

10330 প.ভ. নাজমুর হুিাা্ মৃিোঃ মভাোঃ ইভাইর 

াদভিা মফগভ

02/07/1993
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10331 মভাোঃ ভধু দভয়া মভাোঃ খদরলুয যভান 

ভভিা মফগভ

15/10/1990

10332 মভাোঃ াদফবুয যভান মভাোঃ ইদি আরী 

মভাছাোঃ ারুরী খাতুন

04/02/1996

10333 াদফবুর ফাায ভূ ূঁইয়া হুভায়ুন কদফয ভূ ূঁইয়া 

দযনা মফগভ

01/06/1993

10334 মভাোঃ ওভয াযনবজ মভাোঃ ওভয পারুক 

মযানা আক্তায ারুর

11/11/1991

10335 মভাোঃ জদরুর ইরাভ মভাোঃ দফল্লার মানন

জাানাযা মফগভ

28/10/1991

10336 মভাোঃ আবু াদনপা মভাোঃ ইভাইর মানন 

মভাাোঃ যীনা মফগভ

20/11/1995

10337 মভাোঃ ওভান গদণ মভাোঃ াদফবুয যভান াওরািায 

মিনরাা্য়াযা মফগভ

01/10/1987

10338 মভাোঃ রুনফর যানা মভাোঃ আব্দুর কদযভ প্াভাদনক 

মভাছাোঃ আকদরভা খাতুন

01/01/1995

10339 মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক মভাোঃ মভাকনছি আরী 

যদভা খাতুন

01/01/1996

10340 সুজন দভয়া আাি যকায 

াদনা মফগভ

03/07/1996

10341 কাভার মানন মভাোঃ কাভার যিায 

মভাছাোঃ খাদিজা মফগভ

15/10/1995

10342 মভাোঃ ইভযান আরী মভাোঃ আরিাপ মানন 

মভাছাোঃ মযানকয়া দফদফ

12/02/1996

10343 মভাোঃ দজাি মাাইন মভাোঃ সুরিান আাম্মি 

ছানযা মফগভ

02/02/1997

10344 মভাোঃ যানদুর ইরাভ মভাোঃ িাজুর ইরাভ 

যানিা মফগভ

07/01/1998

10345 মভাোঃ যদফউর ইরাভ মভাোঃ মাযাফ আরী 

সুদপয়া খাতুন

19/10/1994

10346 িাদনয়া আক্তায মৃি পজলুর ক 

ময়াযা মফগভ

01/03/1994

10347 রুনফর মানন মভাোঃ আবুর কানভ 

মভাাোঃ মখাযনিা মফগভ

30/10/1996

10348 মভাোঃ ওফানয়ি মানন ভইন উদিন ভূইয়া 

মজাস্না মফগভ

27/10/1995

10349 মভাোঃ নাঈভ মাাইন মভাোঃ া আরভ আকন 

মভাাোঃ মনরনা মফগভ

25/05/1998

10350 মভাোঃ রুনফর মানন মভাোঃ দজয়াউর ক 

মভাাোঃ দয়াযা মফগভ

10/09/1996

10351 মভাোঃ মভনিী াান ভজুভিায মভাাোঃ মজানা মফগভ 

মভাোঃ ভদউদিন ভজুভিায

01/01/1995

10352 মভাোঃ দযফুর ইরাভ মভাোঃ সুরিান াওরািায 

মভাাোঃ নাজভা মফগভ

30/01/1998

10353 মভাোঃ দপ্ন্প ভামুি শুব মভাোঃ নদজফয যভান 

াদভনা মফগভ

02/07/1997

10354 আদযপ মানন মভাস্তপা দভয়া 

 আনভনা মফগভ

15/01/1996

10355 ভাকসুিা  আক্তায মভাোঃ ফাির দভয়া 

ভভিাজ মফগভ

28/09/1996

10356 যদপকুর ইরাভ আদভয মানন 

যাংভারা মফগভ

20/05/1996

10357 নাজমুর াান মদরভ দভয়া 

ভাদনুয মফগভ

10/01/1997

10358 মভাোঃ াদকর যানা মভাোঃ আকিায মানন 

দভন দফউটি

01/08/1997

10359 আদিকুয যভান মভাোঃ আব্দুর ভদভন 

লুৎফুন নাায

01/07/1993

10360 মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ কদফয আনভি 

ারুর মফগভ

04/01/1995

10361 মভাোঃ াািাৎ মানন মনাভান দভয়া 

ানজযা মফগভ

31/12/1996

10362 যাউপা ইরাভ মভাোঃ আকফয আরী 

মৃিোঃ আনফিা সুরিানা

10/06/1995

10363 মভাোঃ দযফুর ইরাভ মভাোঃ আননায়ায মানন 

জাানাযা মফগভ

10/12/1989
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10364 যীফুর ইরাভ আব্দুর ভান্নান 

কাজর আক্তায

21/01/1998

10365 মভাোঃ যায়ানু জ্জাভান মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু 

মভাাোঃ মদরনা মফগভ

01/01/1991

10366 দভঞা মভাাম্মি ভদউদিন মভাোঃ ীদুল্লা 

আনভনা খাতুন

15/12/1995

10367 মভাোঃ আদযপ মানন মভাোঃ আদভয মানন 

িাদভনা আক্তায

14/04/1995

10368 মভাোঃ িানবীয ওয়ারী মভাোঃ ওয়ারী উল্লা 

মাননয়াযা

31/12/1990

10369 মভাোঃ আফদুল্লা মৃতুয মভাোঃ নুরুর ইরাভ 

মভাাোঃ পানিভা মফগভ

01/01/1994

10370 মভাোঃ াদফফ াান মভাাম্মি জাদকয মানন 

দভন যাদিা মফগভ

16/08/1993

10371 মভাোঃ আভজাি মানন 

দভয়াজী

মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক দভয়াজী 

মভাাোঃ দযীন মফগভ

15/10/1992

10372 মভাোঃ াািাি মানন ভযহুভ দছদিকুয যভান 

ভযহুভা মযান আযা মফগভ

12/03/1993

10373 মভাোঃ বুজ মানন মভাোঃ খদরলুয যভান 

মভাাোঃ মিনরায়াযা ইয়াভীন

15/02/1988

10374 মভাোঃ নাদয উদিন মভাোঃ আবুর কানভ 

মভাছাোঃ নাদছভা মফগভ

17/10/1997

10375 মুযাি যিায আব্দুর ভদজি যিায 

ভভিাজ মফগভ

30/01/1993

10376 মভাোঃ আযাফুর মভাোঃ ছানয়দুয যভান মফাযী 

আনয়া দিীকা

01/01/1997

10377 দনজাভ উদিন মচৌধুযী রুহুর আদভন মচৌধুযী 

দপনযাজা মফগভ

01/01/1991

10378 াদযয়ায মানন ভদপজুয যভান 

ভামুিা মফগভ

20/12/1996

10379 মভাোঃ দপকুয যভান মভাোঃ মগারাভ আজভ 

নুয জাান মফগভ

25/12/1992

10380 মভাোঃ রুহুর আদভন মভাোঃ াদফবুয যভান াওরািায 

কুরসুভ মফগভ

01/02/1997

10381 মভাোঃ দনজামুর ক মভাোঃ জাদি মানন 

ানা াযবীন

09/06/1997

10382 মভাোঃ াজ্জাি মানন মভাোঃ ভদপজুর ইরাভ 

নূয জাান মফগভ

10/09/1997

10383 মভাোঃ জাাঙ্গীয মানন জারার উদিন 

আনরয়া মফগভ

01/08/1996

10384 দিন ইরাভ দরভন ইভাইর মানন 

পানিভা আনরা

03/02/1998

10385 মভাোঃ জুনয়র যানা মভাোঃ আকান আরী 

মভাাোঃ জুনরখা মফগভ

02/01/1992

10386 ভদন আব্দুর ভদজি 

মভাছাোঃ ভভিাজ মফগভ

16/12/1997

10387 আব্দুয যাজ্জাক আব্দুর জিায 

গুন্নাায

06/03/1995

10388 মভাোঃ াদপজুয যভান মভাোঃ কাভার মানন 

চাািন মফগভ

10/04/1993

10389 মভাোঃ াদিয মানন মভাোঃ পকযউদিন আনভি 

মভাাোঃ নাযদগ ি মজাফায়িা

01/01/1995

10390 মভানানয়ভ মানন মভাজাায আরী 

মভাছাোঃ ভঞ্জুয়াযা দফদফ

26/03/1996

10391 মভাোঃ আদযফুয যভান মভাোঃ আবু ফক্কয দদিক 

দযপা দফদফ

07/11/1997

10392 মভাোঃ আভানুল্লা আভান মভাোঃ মযাজুর ইরাভ 

মভাাোঃ িাজনযফা মফগভ

12/10/1998

10393 মভাোঃ াইমুন ইরাভ আবুর মানন আকন 

পানিভা মফগভ

30/11/1995

10394 মভাোঃ মানরভান মানন মভাোঃ মুকুর মানন প্াভাদনক 

মভাছাোঃ ভভিা মফগভ

08/02/1997

10395 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মভাোঃ ইব্রাীভ মভাল্লা 

মভাছাোঃ মযানা মফগভ

04/09/1992

10396 মভাোঃ ভাছুভ মাাইন আদভয মানন 

ভানছুযা মফগভ

10/09/1996
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10397 রা চন্দ্র িা ফাির চন্দ্র িা 

ছায়া যানী িা

03/03/1992

10398 মভাোঃ মভাদভনুয মানন মভাোঃ আনরক মখ 

ভননায়াযা খাতুন

07/02/1993

10399 আপজার মাাইন আদরনুিীন 

আদপয়া

01/01/1994

10400 মভাোঃ কাদজমুয যভান মভাোঃ িাউি আরী 

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

01/01/1992

10401 আদযপ মানন মভাোঃ াদনপ যিায 

মভাাোঃ ভাদিা

20/08/1988

10402 মভাোঃ ানজদুয যভান মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 

দভন াদফা খাতুন

28/08/1994

10403 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ আব্দু াত্তায 

মভাছাোঃ াদিা খাতুন

25/05/1994

10404 মভাোঃ াইদুর ইরাভ মভাোঃ সুরিান াওরািায 

মিাযা মফগভ

25/08/1988

10405 মভাোঃ ইযাদপর ক মৃি আযাপ আরী 

মভাাোঃ সুদপয়া মফগভ

01/01/1989

10406 মভাোঃ মিৌদকয আনম্মি মভাোঃ আব্দুর খানরক প্াভাদনক 

মভাছাোঃ িাদরভা খাতুন

17/03/1995

10407 মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মভাোঃ মখাবু দভয়া 

মভাছাোঃ বুরবুদর খাতুন

08/07/1990

10408 মভাোঃ ভামুনুয যদি মভাোঃ িদফয উদিন 

মভাছাোঃ মভদযনা মফগভ

01/01/1990

10409 িানদজরা দফননি ফদয মভাাম্মি ফদয উদিন 

াদিা খানভ

31/12/1996

10410 মভাোঃ ীদুর আভীয আভীয আরী 

আননায়াযা মফগভ

05/06/1996

10411 মভাোঃ কাভার মানন মভাোঃ আক্কা আর যিায 

ভাসুিা মফগভ

24/11/1995

10412 মভাোঃ কাভরুর ক মৃিোঃ মভাোঃ আফদুর ক 

মভাাোঃ াদভিা মফগভ

01/12/1989

10413 মভাোঃ আদযপ মানন খান মভাোঃ িাইনুচ খান 

মভাাোঃ াানুয মফগভ

07/01/1988

10414 মভাোঃ জাপয খান আফদুয যভান খান 

াদরভা মফগভ

05/03/1991

10415 মভাোঃ া আরভ মভাোঃ সুভায আরী

মভাছাোঃ ছুযািন মফগভ

26/11/1988

10416 মভাোঃ া জারার আবুর কারাভ

মভাছাোঃ যাদিা মফগভ

11/03/1996

10417 মভাোঃ যক্তানবা যভান মভাোঃ পাইজুয যভান

মৃি মযানকয়া মফগভ

10/11/1989

10418 মভাোঃ আফদুর াদকভ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

বুজা মফগভ

02/08/1993

10419 মভাোঃ জাদি মচৌধুযী মৃি া আরভ মচৌধুযী

মভাছাোঃ ানজিা মফগভ

10420 মভাোঃ ভদনয মানন মৃি মভাোঃ আভান উল্লযা

মভাাোঃ াভরা মফগভ

01/01/1990

10421 শ্রী নাযায়ন চন্দ্র ীর শ্রী নয চন্দ্র ীর

শ্রীভিী মপারী যানী

27/04/1997

10422 মভাোঃ আদকুয যভান মৃি মভাোঃ পদযদুর ক

মভাাোঃ মখাযনিা মফগভ

04/08/1998

10423 াযদভন আক্তায মখাযনি আরভ

যদভা মফগভ

02/08/1996

10424 দপকুর ইরাভ দপক মভাোঃ নন্তল দভয়া

সুদপয়া খাতুন

05/10/1998

10425 মভাোঃ রুনফর মানন আক্তায মখ

জদযভন মফগভ

05/02/1997

10426 নাঈভ মাাইন াািৎ মানন

আনভনা মফগভ

08/12/1997

10427 মভাোঃ আযভান মাাইন মভাোঃ হুভায়ুন কফীয

মযানকয়া মফগভ

15/07/1998

10428 যানফয়া সুরিানা মভাোঃ ভদজবুয যভান

মপযনিৌী যভান

30/09/1997

10429 মভাোঃ ভাসুি যানা মৃি াভসুয যভান

মভাছাোঃ আদছয়া মফওয়া

02/01/1900
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10430 মভাোঃ দপাি আাছান উল্লা 

মপযনিৌ আযা মফগভ

24/07/1990

10431 মযদুয়ান মাাইন াািি মাাইন

মযনু খাতুন

08/11/1997

10432 মভাোঃ মভনিী াান মভাোঃ আবুর মানন

পদজরাি মফগভ

03/09/1990

10433 মভাোঃ যাজীবুজ্জাভান মভাোঃ মভাপাজ্জর মানন

মভাছাোঃ মপনিৌী আযা

09/09/1996

10434 মভাোঃ ইদরয়াছ মাাইন 

পযাজী

ভননায়াযা মফগভ

মভাোঃ আিভ আরী পযাজী

01/01/1993

10435 মভাাোঃ যওন আযা আঁদখ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা

মভাাোঃ লুৎনপান মনা

13/01/1994

10436  মভাোঃ কাউছায উদিন মৃি আব্দুয যাজ্জাক ভাষ্টায

দভন জাানাযা মফগভ

12/11/1987

10437 মভাোঃ যানদুর ইরাভ আনফয আরী

মভাছাোঃ ভদযয়ভ দফদফ

09/08/1996

10438 মভাোঃ জদন ইরাভ মভাোঃ ভদজফয যভান 

মভাছাোঃ মজানা খাতুন

17/04/1995

10439 মভাোঃ দমুর মানন মভাোঃ ইন্তাজ আরী

মভাাোঃ মানন আযা মফগভ

05/09/1996

10440 মভাোঃ দভন্টু দভয়া মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাছাোঃ ছাননায়াযা খাতুন

23/07/1992

10441 মভাোঃ নাজমুর ক মভাোঃ ভাবুবুর আরভ

মপযনিৌদ মফগভ

10/11/1991

10442 মভাোঃ আদভয মানন মভাোঃ আননায়ায মানন

নাজভা মফগভ

22/09/1997

10443 শুবন কুভায যকায সুধীয চন্দ্র যকায

অদনিা যানী যকায

01/01/1998

10444 মভাোঃ যাদকফ াান মভাোঃ ারুন দভয়া

আনজু মফগভ

01/01/1994

10445 ভাাবুফ আরভ মভাোঃ ইদিছ দভয়া

দদযনা আক্তায

02/03/1994

10446 মভাোঃ আদিকুয যভান 

ভজুভিায

মভাোঃ ইছাক দভয়া ভজুভিায

মভাাোঃ ময়াযা মফগভ

18/10/1996

10447 মভাোঃ জাদভর মানন মভাোঃ আদনছুয যভান

জহুযা মফগভ

15/08/1995

10448 িযনগাার যকায নীনযন্দ্র কুভায যকায

দভনদি যানী যকায

31/12/1988

10449 মভাোঃ াদফবুয যভান মৃি পজলুয যভান

াদভিা

01/01/1990

10450 গাজী মভাোঃ আননায়ারুর 

আজীভ

মভাোঃ ভকবুর আনভি

সুদপয়া মফগভ

01/01/1990

10451 মভাাম্মি আাদুজ্জাভান 

ইকফার

আবু জাপয মভাোঃ ছানর

উনম্ম কুরসুভ

14/04/1997

10452 মভাোঃ আরাউদিন মাাইন মভাোঃ এযাি আরী

মভাছাোঃ ানরা খাতুন

28/12/1990

10453 মভাোঃ দভরন যানা মভাোঃ ওভান প্াাং

দভ মকাদনুয মফগভ

03/02/1992

10454 মভাোঃ যদপকুর ইরাভ মভাোঃ ইউছুপ আরী

যাননা মফগভ

20/12/1993

10455 মভাোঃ আব্দুর ফানিন মভাোঃ াজাান আরী

মভাছাোঃ মফিানা মফগভ

07/04/2017

10456 ািাভ মানন মভাোঃ মভাখনরছুয যভান

ভননায়াযা মফগভ

08/05/1995

10457 মভাোঃ ীদুর ইরাভ মভাোঃ িাজুর ইরাভ

মভানভনা মফগভ

17/03/1995

10458 মভাোঃ আর-আদভন মভাোঃ আযাফুর ইরাভ

মভাছাোঃ মযননা াযবীন

01/01/1996

10459 মভাোঃ ভদউদিন মভাোঃ আফদুর ভদজি

মভাাোঃ ছফুযা মফগভ

01/07/1994

10460 মভাোঃ াদফবুয যভান নূয মভাাম্মি

মযৌনাযা মফগভ

20/10/1996

10461 মভাোঃ া জাভার মভাোঃ আব্দুয যফ

জহুযা খাতুন

05/08/1996

10462 আফদু ারাভ দফল্লার মানন

আয়পনরয মনছা

03/02/1996
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10463 মভাোঃ ছাইফুর ইরাভ মভাোঃ মরাকভান মাাইন

াদছনা মফগভ

01/01/1996

10464 মভাোঃ ািাভ মানন াভছুর ক

াভচুন নাায

14/03/1995

10465 মভাোঃ আব্দুয যভান মভাোঃ আবুর ফাায

আনরয়া খাতুন

01/07/1996

10466 মভাোঃ াইফুয যভান মৃি ভদউয যভান

ানাজ মফগভ

20/02/1996

10467 মভাোঃ ভদনরুজ্জাভান মভাোঃ ভামুন-অয-যীি

মভাাোঃ মুন িিা যীি

06/01/1990

10468 াথী খাতুন মৃি মভাোঃ যদভ উদিন

মভাাোঃ আনিা মফগভ

11/11/1994

10469 মভাোঃ আদভনুর ইরাভ মভাোঃ ওদর আনভি

মভাাোঃ আঙ্গুযা মফগভ

12/04/1992

10470 মভাোঃ মযজাউর কদযভ মভাোঃ দপকুর ইরাভ

মভাাোঃ মযজীনা াযবীন

05/07/1996

10471 মভাোঃ আানুর াফীফ মভাোঃ িাজুর ইরাভ

মকাদনুয মফগভ

28/12/1991

10472 মভাোঃ আইনার ক মভাোঃ ভান্নান আরী

মভাাোঃ াদরভা মফগভ

01/07/1991

10473 জ্ঞান চাকভা দনভ িরা চাকভা

মস্ন যঞ্জন চাকভা

02/03/1990

10474 াদকফ আর ভামুি যদপকুল্লা আর ভামুি

পদযিা ইয়াদভন

01/01/1995

10475 মভাোঃ দফপ্লফ মানন মভাোঃ খযনি আরী

মভাছাোঃ াদফফা মফগভ

16/04/1997

10476 মভাোঃ আফদুল্লা আর মফরার মভাোঃ ইউনু আরী

মভাছাোঃ আনজুয়াযা মফগভ

15/02/1999

10477 ভদনরুর ইরাভ িদপজ উদিন

ভদনজা খাতুন

04/11/1997

10478 াভীভ মানন আব্দুয যদি

ছদকনা খাতুন

10/11/1997

10479 িীক কুভায প্াাং িীনজন্দ্রনাথ প্াভাদনক

মফফী যানী প্াভাদনক

16/12/1997

10480 মভাোঃ যাদজবুর ইরাভ মভাোঃ আকভর মানন

মভাছাোঃ যদফয়া খাতুন

01/02/1994

10481 মভাোঃ যাদগফ াান মভফা মভাোঃ আব্দুর াদভি মখ

মভাাোঃ জাননয়াযা মফগভ

12/11/1995

10482 মভাোঃ জদরুর ইরাভ মভাোঃ সুরুজ আরী

জুনরথা আক্তায

10/10/1996

10483 মভাোঃ জুরা ভন্ডর মৃি কালু ভন্ডর

মভাছাোঃ সুযাইয়া মফগভ

30/12/1995

10484 িাদকবুয যভান দুরার মানন

ানাজ মফগভ

14/11/1995

10485 মভাাোঃ পাযানা ইয়াদভন মভাোঃ পযাি মানন

মভাাোঃ াদফনা ইয়াদভন

24/06/1998

10486 অতুর চাকভা ভদিরার চাকভা

সুীরা িালুকিায

15/06/1991

10487 উত্তভ কুভায যকায দনযাঞ্জন চন্দ্র যকায

বানু যানী যকায

04/08/1990

10488 আপনযাজা আক্তায মভাোঃ আননায়ায মানন

যানিা মফগভ

06/07/1997

10489 মভাোঃ জুনাইি আাম্মি ানপজ মভাোঃ আব্দুর াই

মভাছাোঃ মভানছনা মফগভ

10/07/1995

10490 মভাোঃ দপকুর ইরাভ মভাোঃ দদিক দফশ্বা

মভাছাোঃ যত্না খাতুন

01/03/1990

10491 মভাোঃ মযাকন আর ইফনন 

ভাািী

মভাোঃ াইফুর ইরাভ

মযানকয়া মফগভ

14/04/1994

10492 ায়িায খান  আাি খান

ানজযা মফগভ

01/07/1996

10493 মভাোঃ রুনফর সুরিান আনভি

মযখা মফগভ

05/05/1992

10494 ইরাভ উদিন মখ মৃি আব্দুর আদজজ মখ

যানফয়া মফগভ

07/01/1990

10495 মভাোঃ আদনছুয যভান মভাোঃ ফজলুয যভান

মভাাোঃ ভভিাজ মফগভ

30/10/1989
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10496 সুজন যানা মভাোঃ আদনছায যভান

মাাগী দফদফ

10/07/1997

10497 মভাোঃ আব্দুর যদি মভাোঃ মভাকনছি আরী

ারুর

31/12/1996

10498 মভাোঃ খানরি াান মভাোঃ ানভ ভন্ডর

মভাাোঃ ানভিা মফগভ

18/09/1997

10499 মভাোঃ দপনযাজ দভয়া মভাোঃ আনখয ভন্ডর

পদজরা খাতুন

01/09/1998

10500 মক, এভ, িদযকুর ইরাভ আব্দুর মভািানরফ খান

খাদিজা মফগভ

01/01/1995

10501 মভাোঃ াািাি মানন মভাোঃ আব্দুর ভান্নান

ভভিাজ মফগভ

20/06/1995

10502 মভাোঃ দভনাজুর ইরাভ মভাোঃ যদপকুর ইরাভ

মভাাোঃ রুনুয়াযা মফগভ

01/03/1997

10503 মভাোঃ জাপয ইকফার মভাোঃ জাভার উদিন

মভাাোঃ মদরনা মফগভ

03/01/1989

10504 মভাোঃ াবুর মানন মভাোঃ আপছায আরী

মভাছাোঃ যদভা খাতুন

01/01/1990

10505 মভাোঃ াািৎ মানন মভাোঃ াখাওয়াৎ মানন

াদিা আক্তায

12/12/1987

10506 মভাাোঃ যাদজয়া সুরিানা খদরলুয যভান মখাকন

মভাকনিা মফগভ াানা

23/12/1997

10507 িানমীর আনভি দদিকী মভাোঃ দদুর ইরাভ

আযদজনা মফগভ

01/01/1997

10508 মুছা দভয়া মভাোঃ আরিাফুয

মভাছাোঃ দপরুজা মফগভ

01/10/1993

10509 খন্দকায রুফাই মানন খন্দকায আযাপ মানন

মযাদজনা আক্তায

11/11/1998

10510 মভাাম্মি মভাাইদভনুর 

ইরাভ

মভাাম্মি দভদছর দভয়া

পানিভাতুজ মজাযা

11/02/1995

10511 দমুর কভ িকায শ্রী ভননাযঞ্জন কভ িকায

স্বপ্না কভ িকায

03/11/1996

10512 মভাোঃ আবুর খানয়য মভাোঃ আবুর কারাভ

আদিয়া মফগভ

26/09/1995

10513 মভাোঃ মদরভ মযজা মভাোঃ নুরুজ্জাভান

মভাছাোঃ ছানযা খাতুন

05/10/1998

10514 ইয়াদছন াঠান ভািাদরফ াঠান

জাদভরা খাতুন

15/12/1994

10515 মভাোঃ আর- মরার জাদদুর মভাোঃ আবুর কারাভ আজাি

দফউটি সুরিানা

23/01/1995

10516 মভাোঃ মুদ িি কাভার ভূঞা আননায়ায উল্লযা ভূ ূঁঞা

আনভনা মফগভ

01/01/1995

10517 মভাোঃ ইভদিয়াজ মভাোঃ আব্দুয যীি

দপনযাজা মফগভ

23/10/1991

10518 ভদনয মাাইন আব্দুর মদকভ

ইননয়াযা

01/01/1998

10519 অীভ কুভায ভন্ডর অদনর কৃষ্ণ ভন্ডর

মিফ যানী ভন্ডর

28/11/1988

10520 মভাোঃ দযয়াজ মানন মভাোঃ ভদভন খান

মভাছাোঃ নাদছভা মফগভ

31/12/1996

10521 মভাোঃ মানন ভজুভিায মভাোঃ যদপকুর ইরাভ

মাননয়াযা মফগভ

02/12/1994

10522 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা মভাোঃ আনছায আরী

মভাননায়াযা মফগভ

01/01/1997

10523 াািাি মানন ইউনুছ দভয়া

াপানয়ি আক্তায

01/01/1994

10524 াইফুর ইরাভ মভাোঃ াদনপ ভূইয়া

মভাাোঃ মিনরায়াযা মফগভ

01/06/1995

10525 মভাোঃ জাদদুর ইরাভ মভাোঃ ফদিউজ্জাভান

মভাছাোঃ জানয়িা মফগভ

10/12/1995

10526 মভাোঃ জাভার উদিন মভাোঃ মভাজানম্মর প্া:

মভাছাোঃ মযনু খাতুন

05/08/1995

10527 মভাোঃ াদফবুয যভান মভাোঃ াযাফুিীন

মভাছাোঃ ানভিা খাতুন

02/11/1994

10528 যানর দভয়া মভাোঃ আক্তা দভয়া

াদপজা খাতুন

27/11/1995
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10529 মক, এভ, আদযফুয যভান মভাোঃ াদপজুয যভান খান

মভাছাোঃ আদযপা মফগভ

31/12/1993

10530 মভাোঃ জাদদুর ইরাভ মভাোঃ াভসুর ইরাভ

মভাছাোঃ জহুযা

15/08/1996

10531 মভাোঃ খদরলুয যভান মভাোঃ ারুন অয যদি 

মফগভ মযানকয়া ারুন

23/07/1987

10532 আফদুল্লা আর ভামুন আফদুর ভদিন

আননায়াযা মফগভ

30/12/1991

10533 দফশ্বদজৎ কুভায াা ফাবুরার াা

মযখা যাণী াা

06/06/1991

10534 াাফউদিন আনভি মভজফাউদিন আনভি

াানা মফগভ

05/03/1994

10535 শ্রী দফষ্ণকুভায দফকা ারিায শ্রী দকনাযী চন্দ্র ারিায

শ্রীভদি বাযিী যাণী ারিায

01/03/1991

10536 মভাোঃ যীফুর ইরাভ মভাোঃ শুকুয প্াাং

মভাছাোঃ চায়না খাতুন

01/06/1996

10537 আব্দুয যাজ্জাক মখাযনি আরভ

মযনফকা দফদফ

10/12/1996

10538 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ বুরবুর মভাোঃ দজল্লুয যভান যকায

মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন

15/03/1991

10539 মভাোঃ ভদউদিন জীফ মভাোঃ ভাবুফ আরভ

ানাজ আক্তায মযখা

05/01/1997

10540 দজয়াইর ক দযাজুর ইরাভ

রুদয়া ইরাভ

05/09/1988

10541 মভাোঃ আফদুর কাইয়ূভ মভাোঃ ভভিাজ উদিন

মভাাোঃ আনভনা মফগভ

15/10/1989

10542 মভাোঃ াভীমুয যভান মভাোঃ হুভায়ুন কদফয

মজবুন মনছা

11/07/1995

10543 মভাোঃ মনাভান মানন মভাোঃ ভদপজুয যভান

পদজরি মফগভ

08/10/1993

10544 মারায়ভান মাাইন দভজানুয যভান

দফরদকছ আক্তায

02/06/1993

10545 াদছবুর াান কাইয়ুভ

দফউটি মফগভ

31/12/1993

10546 মভাোঃ আর-ইভযান দকিায মভাোঃ আফদুর ফানযক দকিায

মভাাোঃ নূরুন্নাায মফগভ

02/01/1996

10547 াজ্জাদুর ইরাভ মিনরায়ায মানন

মাননয়াযা মফগভ

02/01/1996

10548 মভাোঃ যাদকবুর ইরাভ মভাোঃ ভাসুি যানা

মভাাোঃ মযখা মফগভ

02/10/1994

10549 অপু আনভি সৃজন মভাোঃ এযাদুয যভান

সুদপয়া মফগভ

02/12/1996

10550 মভাোঃ জাদদুর াান মভাোঃ আব্দুর জদরর

মভাছাোঃ মুদ িিা আক্তায

15/06/1996

10551 মভাোঃ াদকর মভাল্লা ানযায়ায মভাল্লা

াদয়া মফগভ

29/07/1995

10552 ায়াভ ইরাভ দযভন াদফবুয যভান

িাদরভা মফগভ

31/08/1996

10553 অঘ িয ভজুভিায প্িাভ ভজুভিায

স্মৃদি ভজুভিায

02/10/1996

10554 মভাোঃ দফল্লার মানন মভাোঃ নূয ইরাভ

মভাছাোঃ জহুযা খাতুন

25/02/1992

10555 মভাোঃ আর-আদভন মানন মভাোঃ ইাক দভয়া

মভাাোঃ দজন্ননিয মনছা

08/09/1995

10556 িানবীয াান াখাওয়াি মানন

দউরী মফগভ

01/01/1994

10557 আভা আক্তায ছানিকুয যভান

পানিভা মফগভ

25/12/1992

10558 মভাোঃ যাক উদিন যকায মভাোঃ আদভন উদিন যকায

মভাাোঃ কদনুয মফগভ

07/03/1991

10559 মভাোঃ ইভাইর মানন এ. এপ. এভ কদফয আনভি

পয়জুনন্নছা

21/03/1991

10560 মভাোঃ াইফুর ইরাভ দযাজুর ইরাভ

মজানা মফগভ

04/07/1995

10561 াযদভন সুরিানা মভাোঃ মাযাফ মানন

মভান িিা মফগভ

31/12/1994
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10562 মভাাোঃ ারভা মভাোঃ আোঃ খানরক

মভাাোঃ আনভনা মফগভ

01/07/1997

10563 মভাোঃ আর-ইভযান মভাোঃ নুয ইরাভ

মভাছাোঃ জয়িাযা মফগভ

01/10/1997

10564 আদভনা ফানু মযজাইর কদযভ

ভামুিা

23/05/1996

10565 মভাছাোঃ িাদনয়া খানভ মভাোঃ িাদযকুর ইরাভ

মভাছাোঃ ফুয়াযা মফগভ

30/08/1997

10566 মভাোঃ ইভাইর মাাইন মভাোঃ ইউসুপ মুন্পী

মভাাোঃ দভনাযা মফগভ

31/12/1996

10567 মভাোঃ মুকুর যভান মভাাম্মি আরী

মভাছাোঃ মভদযনা মফগভ

10/10/1994

10568 আননায়ায মাাইন নজরুর ইরাভ

আননায়াযা মফগভ

07/12/1995

10569 মভাোঃ জয়নার আনফিীন মভাোঃ আবুর ানভ

মভাাোঃ যানুয়াযা মফগভ

15/12/1996

10570 মভাোঃ টিয়া আরভ আব্দুর ফানিন

আক্তায বানু

15/12/1995

10571 আবু নাইভ মভাোঃ আব্দুর রদিপ

কাজী আইমুন দনগায

01/12/1995

10572 মভাোঃ াািাি আরভ মভান মভাোঃ াদফবুয যভান

মভাছাোঃ রুদফনা মফগভ

31/12/1991

10573 মভাোঃ যদফউর াান নুরুর ইরাভ

মভনরুর মনছা

10/11/1994

10574 মভাোঃ িানদবরুর ইরাভ যাদি মভাোঃ মভাস্তপা কাভার

াজুিা মফগভ

24/12/1996

10575 মভাোঃ ওভয পারুক মভাোঃ রুহুর আদভন

মভাাোঃ ছানরা মফগভ

01/01/1992

10576 দভনা আক্তায আফদুর ভন্নান

ানরা মফগভ

30/08/1994

10577 ভাসুদুয যভান মভাোঃ আব্দুর খানরক

জাানাযা খাতুন

05/10/1987

10578 মানর যানা আবু ছাইি ভন্ডর

আদভনা খাতুন

03/11/1995

10579 সুভাইয়া সুরিানা মভাোঃ মভযাজ উদিন

মভাাোঃ আপনযাজা মফগভ

01/08/1997

10580 মভাোঃ আব্দুল্লাহ্ আর-পারুক মভাোঃ দপকুয যভান

মৃি. এয়াকুনিয মনছা

06/02/1989

10581 মভাোঃ মানন আরী মভাোঃ এনছভ আরী

মভাছাোঃ চায়না খাতুন

10/08/1995

10582 মভাোঃ যদফউর আউয়ার আব্দু াত্তায

আননায়াযা

10/12/1994

10583 মভাোঃ আদিকুয যভান মভাোঃ াদভদুর ক

মভাযনিা াদভি

24/07/1988

10584 মভাোঃ মনয়াভি উল্লাহ্ মভাোঃ আব্দুর জদরর

সুযাইয়া মফগভ

01/01/1990

10585 জাদকরুর ইরাভ জনয়ন উদিন

ারুর

01/01/1995

10586 আদযপা আক্তায মভাোঃ াযনবজ

মভাাোঃ াযদবন

05/03/1992

10587 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ জহুরুর ইরাভ

মভাছাোঃ নাদছভা খাতুন

18/12/1996

10588 ভামুিা আক্তায মভাোঃ ভয়নার খাঁন

আনয়া মফগভ

1/1/0001

10589 মভাোঃ দপনযাজ মানন মভাোঃ ওকি আরী

মভাছাোঃ নাজভা মফগভ

15/05/1990

10590 মভাোঃ আদযফুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর কদযভ

মভাছাোঃ আকদরভা খাতুন

12/01/1994

10591 মভাোঃ মরভন কাওায মভাোঃ ভদিউয যভান

মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ

30/11/1998

10592 ানরা আরভ মভাোঃ া আরভ

াদছনা মফগভ

25/12/1993

10593 িদড়ৎ চাকভা রঙ্গনাথ চাকভা

দভনা চাকভা

25/10/1992

10594 মভাোঃ ভাসুি যানা মানর মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ

মভাাোঃ নাদছভা মফগভ

12/06/1994
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10595 মভাোঃ কাওায আনভি মভাোঃ ইদরয়া মখ

মভাাোঃ মফফী পাযজানা

23/04/1995

10596 মভাোঃ মুফাদসয  মাাইন মভাোঃ নূরুর ইরাভ

মভাছাোঃ মিাদভনা মফগভ

15/10/1988

10597 অাংসুই প্রু ভাযভা মথায়াই প্রু ভাযভা

কইজাযী ভাযভা

15/08/1985

10598 মভাোঃ ওয়াদরি মানন মভাোঃ এনানয়ি মানন

মভাাোঃ অশ্রু মফগভ

01/05/1995

10599 মভাছাোঃ যাদজয়া খাতুন মভাোঃ ভজনু যিায

মভাছাোঃ ভদজিনা মফগভ

02/02/1994

10600 রা দভয়া ইভাইর মানন

রাবরী মফগভ

21/11/1997

10601 মভাোঃ মখ পদযি মভাোঃ ওাফ

মভাা. াদরভা মফগভ

30/12/1994

10602 মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ আব্দুর াত্তায

মৃি. জাানাযা মফগভ

02/05/1994

10603 মভাোঃ মযজাউর কদযভ মভাোঃ আফদুয যদি

াানাজ মফগভ

01/06/1989

10604 মভাোঃ কাভার াযনবজ মভাোঃ াীন আরী

মভাাোঃ আদভনা খাতুন

15/10/1993

10605 মভাোঃ ওয়ানদুল্লাহ্ মভাোঃ আব্দুয যদভ

াদফনা মফগভ

05/07/1996

10606 কনক রিা িভনছয আরী িালুকিায

ওনভরা মফগভ

01/01/1995

10607 আব্দুল্লা আর ভামুি মগারাভ যসুর

াদফনা ইয়াদভন

11/11/1995

10608 মভাোঃ আর-ইভযান মভাোঃ জানয আরী

মপারী মফগভ

01/05/1997

10609 আবু িানয ভাামুি মভাোঃ ফাবুর দভয়া

দনলুপা মফগভ

12/02/1993

10610 মভাাোঃ আপনযাজা খাতুন মভাোঃ আওয়ার মখ

মভাাোঃ মযানভরা মফগভ

15/03/1992

10611 মভাোঃ মভাজানম্মর ক মভাোঃ মভাস্তপা কাভার

মভাাোঃ জাানাযা মফগভ

15/01/1995

10612 মভাোঃ নাজমুর াান নুরুর আদভন

মযানা মফগভ

05/02/1997

10613 মভাোঃ মভনিী াান আবুর কারাভ

মযনু মফগভ

01/03/1991

10614 মভাোঃ ছনযায়ায মানন আোঃ ছাত্তায াাং

মভাাোঃ কদনুয মফগভ

10/06/1988

10615 মভাোঃ ানযায়ায জাান মভাোঃ আনফি আরী

মভাছাোঃ মদরভা মফগভ

11/12/1994

10616 মভাোঃ ইয়ায মানন মভাোঃ ফাবুর যিায

মভাাোঃ নাদভা মফগভ

03/08/1997

10617 ভদিউয যভান ভননজর মানন

যাদজয়া খাতুন

07/10/1996

10618 মভাোঃ মযনিায়ান মানন মভাোঃ জাভার দকিায

মভাাোঃ খাদিজা মফগভ

01/02/1996

10619 মভাোঃ যায়ান মুন্না আোঃ যদভ াওরািায

মভাাোঃ ভভিাজ মফগভ

17/12/1995

10620 মভাোঃ াীন মানন মভাোঃ ভদজফায মৃধা

মভাাোঃ মযখা মফগভ

01/03/1996

10621 মভাোঃ কাভরুর াান মভাোঃ মভাফাযক মানন

াদনা মফগভ

03/01/1995

10622 মভাোঃ আবু জাপয আবু িানয

যদভা মফগভ

25/12/1994

10623 মভাোঃ ইব্রাীভ মভাোঃ ইদি খাঁন

মভাাোঃ যানফয়া মফগভ

25/12/1987

10624 মভাফাযক মানন মখাযনি আরভ

য়জন মফগভ

12/11/1996

10625 জদরুর ইরাভ মভাোঃ আফদু ছাত্তায

ভদজরুন মফগভ

05/11/1991

10626 মভাোঃ ভাসুি যানা মভাোঃ আব্দুর াই ভন্ডর

আনয়া খাতুন

09/10/1994

10627 মভাোঃ আবুর ানভ মৃি. সয়ি আরী

মভাাোঃ কিনযয মনছা

10/02/1989
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10628 মভাোঃ ভদউদিন খান আোঃ কদযভ খান

মভাাোঃ দভনাযা মফগভ

14/09/1995

10629 াযদভন আক্তায মৃি. মদরভ দভয়া

ইনভিাযা মফগভ

10/11/1996

10630 দভত্র িা িানভািয িা

নদভিা িা

20/04/1995

10631 মভাযনিা আক্তায মভাোঃ আবুর কানভ

মভাছাোঃ ানিা দফদফ

17/10/1996

10632 মভাোঃ বুজ মানন মভাোঃ মভাযনি আরভ

মভাছাোঃ যদভা মফগভ

10/06/1997

10633 মভাোঃ মভনিী াান মভাোঃ আোঃ ভদিন ভূ ূঁইয়া

ভাকসুিা মফগভ

11/10/1997

10634 মভাোঃ াইদুয যভান মভাোঃ দদুর ইরাভ

মভাাোঃ াদরভা মফগভ

31/12/1993

10635 মভাোঃ াভীভ মানন মৃি. মভাোঃ মকভি যকায

মৃি. মভাছাোঃ াানুয মফগভ

05/05/1989

10636 িানবীয মানন মভাোঃ সয়ি আভি

াভছুন্নাায

05/05/1998

10637 মভাোঃ াইমুন মানন মভাোঃ াভচুর ক

মভাছাোঃ পদযিা খাতুন

04/12/1997

10638 মভাোঃ আর ভামুন ান্ত মভাোঃ আব্দুয যউপ

মভাছাোঃ দউরী খাতুন

08/09/1997

10639 মভাোঃ যায়ান উদিন মভাোঃ জাাঙ্গীয মাাইন

মভাছাোঃ যাদজয়া মফগভ

25/01/1998

10640 দিনটন চাকভা জরধয চাকভা

সুননশ্বযী  চাকভা

02/01/1998

10641 মভাোঃ আদকুয যভান আব্দুর ভান্নান

মনরনা খাতুন

22/10/1994

10642 মভাোঃ জাদি াান মভাোঃ আিাায আরী

মভাছাোঃ দভনা খাতুন

05/12/1993

10643 নাজমুর াান ভূ ূঁইয়া মভাোঃ মিনরায়ায মানন ভূ ূঁইয়া

পানিভা মফগভ

05/09/1997

10644 মভাোঃ দুরার ভন্ডর মভাোঃ আরভ ভন্ডর

মভাছাোঃ ভদযয়ভ ভন্ডর

18/11/1995

10645 মভাাোঃ ভাফুজা খাতুন মভাোঃ জারার উিীন

মভাাোঃ মগানরস্তাযা মফগভ

10/11/1995

10646 দনউটন চাকভা প্িী কুভায চাকভা

গীিা চাকভা

13/01/1988

10647 মভাোঃ মাানুয যভান মভাোঃ মছাযভান আরী

মভাছাোঃ ভননায়াযা মফগভ

02/04/1991

10648 মভাোঃ জীফ মানন মভাোঃ আব্দুয যভান

মভাছাোঃ ানজিা খাতুন

16/12/1995

10649 মভাোঃ পজনর যাদি মভাোঃ ভদনরুর ইরাভ

মপযনিৌী মফগভ

12/12/1997

10650 মভাোঃ আব্দুল্লানর ফাকী িাাং মভাোঃ াইফুর ইরাভ িাাং

মভাছাোঃ ছাদফনা ইরাভ

24/12/1995

10651 মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা মভাোঃ আব্দুর াই িালুকিায

মভাছাোঃ নাজভা খাতুন

01/01/1996

10652 মভাাম্মি যানদুর ইরাভ মভাাম্মি দপকুর ইরাভ

মভাছাম্মাি যাদিা মফগভ

15/01/1994

10653 পুরক দকনায গুি নয দকনায গুি

ন্ধা যানী গুিা

10/07/1995

10654 মভাোঃ যাদকবুর ইরাভ মভাোঃ নাদয উিীন

মভাছাোঃ াানাজ খাতুন

24/03/1995

10655 মভাোঃ মভনিী াান মভাোঃ আক্কাছ আরী

নাদছভা মফগভ

25/12/1992

10656 মভাোঃ আব্দুল্লানর কাদপ আব্দুয যদভ

জয়নফ দফদফ

24/03/1997

10657 আদফয মঘাল আনন্দ মগাার মঘাল

ভাধুযী মঘাল

04/08/1994

10658 মভাোঃ মাাগ মানন মৃিোঃ জুরনপ আরী

মৃিোঃ আিনযয মনছা

30/12/1996

10659 মভাোঃ ািাভ মানন মভাোঃ আরাউিীন প্াভাদনক

মভাছাোঃ চায়না খাতুন

28/08/1998

10660 ইযাি জাান মভাোঃ আফদুর ফানযক াওরািায

মভাাোঃ ভদনযা মফগভ

01/12/1995

Page 20 of 25



ররো নং প্রোর্থীর নোম পিতো নোম ও মোতোর নোম জন্ম তোপরখ মন্তব্য

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোিোউববোবড ে স্মোরক নং-৪৪৩; তোপরখঃ ২০/০৪/২০১৭ এর পবজ্ঞপি রমোতোববক সোবভ েয়োর (প্রবকৌল) িবে 

পপখত িরীক্ষোর জন্য রযোগ্য ৮০৮ জন প্রোর্থীর তোপকোঃ

10661 মভাোঃ দজফ মানন মভাোঃ মভাজানম্মর ক

মভাছাোঃ সুদপয়া খাতুন

07/08/1995

10662 মভাোঃ মভাজানম্মর ক মভাাম্মি আরী

মভাছাোঃ আননায়াযা মফগভ

08/01/1996

10663 মভাোঃ আব্দু মদরভ মভাোঃ আব্দু সুফান

আননায়াযা খাতুন

19/09/1995

10664 যাজীফ চন্দ্র দফশ্বা মনরন্দ্র নাথ দফশ্বা

পুতুর যানী দফশ্বা

07/12/1987

10665 মভাোঃ সুভন মযজা মভাোঃ িপাজ্জর মানন

মভাছাোঃ দদি মফগভ

07/10/1995

10666 এযাি আরভ জদরর আনভি

ানরা মফগভ

08/10/1995

10667 মভাোঃ িাযজুভান াযনবজ মভাোঃ াািাৎ মানন

মভাাোঃ ফুরফানু মফগভ

03/12/1995

10668 মভাোঃ ভাসুি যানা মভাোঃ আবুর মানন

মভাছাোঃ ানজিা দফদফ

10/07/1991

10669 মভাোঃ আদযপ ভামুি মভাোঃ মভাস্তাদপজুয যভান

নুযজাান মফগভ

07/01/1993

10670 মভাোঃ াদপজুর ইরাভ মভাোঃ আিাউয যভান

মভাছাোঃ াদরভা খাতুন

20/06/1997

10671 মভাছাোঃ স্বন িারী আক্তায মভাোঃ গাদজউয যভান

মভাছাোঃ জয়নফ মফগভ

10/01/1996

10672 মভাোঃ দযফুর ইরাভ মভাোঃ ইদি আরী ভন্ডর

মভাছাোঃ যাদজয়া খাতুন

20/10/1997

10673 মভাোঃ মভাস্তাদপজুয যভান মভাোঃ ভদনয মানন

ারুর মফগভ

08/04/1996

10674 সুজন চাকভা িীপুরাক্ষ চাকভা

দযকু চাকভা

07/12/1989

10675 মভাোঃ আদজজুর ক জীফন ভদয উদিন মভাল্লা

ভভিাজ মফগভ

16/11/1997

10676 মভাোঃ পারুক মানন মভাোঃ জয়নার আফিীন াওরািায

আনভনা মফগভ

10/02/1993

10677 মভাোঃ মুনজুরুর ইরাভ মুনজুয মভাোঃ নাদজমুদিন

মুনজুযা মফগভ

01/12/1993

10678 মভাোঃ ইকযামুর ক মভাোঃ মদরভ মযজা

মভাছাোঃ মজদভন আক্তায

10/03/1997

10679 দযন্য় ানা মজযাদিল চন্দ্র ানা

ফদনিা যানী ানা

04/04/1991

10680 মভাোঃ আরাভ আরী আম্মি আরী

মভাছাোঃ আদছয়া খাতুন

19/04/1997

10681 মভাোঃ াদকবুর াান মভাোঃ কারাভ মখ

যওনাযা মফগভ

24/10/1997

10682 মভাোঃ রুনফর ক মভাোঃ জাদদুর ইরাভ

যাদিা দফদফ

10/02/1993

10683 টি, এভ, রুহুর আভীন মৃিোঃ মভাোঃ নানয়ফ আরী িালুকিায

মভাছাোঃ জদযনা মফগভ

02/01/1991

10684 মভাোঃ আর- জুফানয়য মানন মভাোঃ ইব্রাীভ খদরর

মজানফিা মফগভ

01/01/1997

10685 মভাোঃ জুনয়র যানা মভাোঃ জাদদুর ইরাভ

মভাাোঃ যাদিা দফদফ

12/12/1995

10686 মভাোঃ িভার দভয়া মভাোঃ মিাপাজ্জর মানন

মভাছাোঃ যানু মফগভ

20/11/1996

10687 মভাোঃ যিন ফাবু মভাোঃ মিাপাজ্জর মানন

মভাছাোঃ যানু মফগভ

01/05/1993

10688 মভাোঃ ভাসুি যানা মভাোঃ আব্দু াত্তায

ভয়না খানভ

07/02/1988

10689 মভাোঃ াইফুয যভান মভাোঃ আদনসুয যভান

আনরয়া মফগভ

02/01/1994

10690 মভাছাোঃ িাদযনিাজ মভৌ মক এভ সুরিান পারুক

মভাছাোঃ ভানজিা খাতুন

16/02/1991

10691 াদন্ত জীফন চাকভা নন্দ দুরার চাকভা

ান্তনা চাকভা

25/01/1996

10692 খাইরুর ফাায ভদপজ উদিন

খাইরুন মনা

25/10/1993

10693 মভাোঃ আরভ মানন মভাোঃ কানজভ আরী

মভাছাোঃ মভানভনা খাতুন

05/01/1995
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10694 যনদজি কুভায প্াভাদনক অদনর কুভায প্াভাদণক

আযিী যানী প্াভাদণক

13/12/1990

10695 কুদনুয আক্তায মভাোঃ আভার ফক

দভনা খানভ

31/01/1988

10696 মভাোঃ জাদি মাাইন মভাোঃ জাদকয মানন

জহুযা মফগভ

26/01/1992

10697 মভাোঃ পযাি মানন মভাোঃ মগারাফুয যভান

মানন আযা মফগভ

17/06/1993

10698 এইচ, এভ, আদনচুয যভান আোঃ আদজজ াাং

মভাাোঃ পানিভা মফগভ

12/06/1988

10699 মভাোঃ ওফানয়ি উল্লা আফদুর মভািানরফ

পানিভা মফগভ

15/10/1995

10700 মভাোঃ আরী আান মভাোঃ লুৎপয যভান

আক্তায ফানু

05/05/1988

10701 মভাাোঃ আদযপা আযজু পযাি উদিন আনম্মি

মভাাোঃ নাজনীন নাায

15/11/1995

10702 াদভউর ফাযী দযপাি জদভ উিীন

মযানকয়া মফগভ

18/05/1996

10703 মভাাম্মি যানর মভাোঃ জয়নার আনফিীন

পানিভা মফগভ

10/12/1993

10704 মভাোঃ রুনফর মানন মভাোঃ াজাান

মভাাোঃ ভভিাজ মফগভ

26/12/1994

10705 মভাোঃ রার চাঁন প্াাং মভাোঃ কদছমুদিন

আকদরভা মফগভ

27/07/1991

10706 এ. এভ. িাদয াাি এ. এভ. আবুর কানভ

মযানকয়া মফগভ

31/12/1993

10707 মভাোঃ রুনফর মাাইন আব্দু ছাত্তায দকিায

মভাাোঃ যানিা মফগভ

31/12/1994

10708 মভাোঃ আদিকুয যভান মভাোঃ ইউননাছ আরী

আকদরভা খাতুন

01/01/1997

10709 মভাোঃ খাদরি াান মভাোঃ আফদু াত্তায

মযননা াযদবন

01/01/1997

10710 াভীভা আক্তায দনা মভাোঃ আইয়ুফ আরী

খাদিজা মফগভ

10/10/1996

10711 মভাোঃ আভান উল্লা আভান মভাোঃ া আরভ

িাদরভা জাান

31/12/1993

10712 মভাোঃ াদকর মানন মভাোঃ নুরুর ইরাভ

নুযজাান খাতুন

04/04/1995

10713 মভাোঃ মযানফর আনভি মভাোঃ আবুর ফাায

মভাোঃ মযানকয়া মফগভ

01/06/1993

10714 মভাোঃ দভজানুয যভান মভাোঃ মাযাফ আরী 

মভাাোঃ ভামুিা ইয়াদভন

12/12/1995

10715 মভাোঃ কাউায মুদন্প মভাোঃ াজাান মুদন্প

দনা মফগভ

04/07/1994

10716 মভাোঃ নাজমুর াছান মভাোঃ যদপকুর ইরাভ

াভসুন নাায

30/08/1992

10717 মানর আভি মভাোঃ মযাছভি আরী

জাানাযা মফগভ

05/12/1996

10718 নাজমুর আরভ দযভন আফদুর ভদিন

নাজভা মফগভ

04/08/1992

10719 মভাোঃ আদজভ উদিন মভাোঃ আব্দুর কদযভ 

মভাাোঃ আনজিা দফদফ

16/10/1993

10720 নীদরভা আক্তায মভাোঃ দভজানুয যভান

মদরনা আক্তায

07/06/1996

10721 মজদযনা আকিায মভাোঃ আদজজুয যভান

মযননা দফদফ

01/01/1994

10722 আদযপ মানন আদনছুয যভান

িাযা মফগভ

10/11/1995

10723 আবু জাপয মভাোঃ ানর মৃি মভাোঃ ীি উল্লা

যদভা মফগভ

01/01/1991

10724 মভাোঃ আরভগীয মানন মনকন্দায আরী

সুদপয়া দফদফ

23/02/1997

10725 মভাোঃ মাাগ মাাইন মভাোঃ জাাঙ্গীয মাাইন াওন

মভাাোঃ মিনরায়াযা মফগভ

31/12/1996

10726 মভাাম্মি যদদুর আরভ মভাাম্মি আবুর কারাভ ভজুভিায

আঞ্জুভান আযা মফগভ

01/02/1990
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10727 মভাোঃ আরভগীয প্াাং মভাোঃ যদপকুর ইরাভ

মভাাোঃ মজানা দফদফ

26/07/1991

10728 মভাোঃ ভদয়ায যভান মভাোঃ আব্দুর আদজজ

কাভরুননা মফগভ

20/10/1988

10729 ভাসুি যানা আফদুয যভান

আঞ্জুভানাযা

21/06/1995

10730 মভাোঃ ভাঈন উদিন মভাোঃ দদুর ইরাভ

ভাছুভা মফগভ

12/02/1989

10731 মভাোঃ রুনফর ইরাভ াআরভ প্াাং

রুদফয়া খাতুন

01/01/1993

10732 আবু মনাভান মভাোঃ নূরুর ক

মভাাোঃ দয়াযা মফগভ

25/01/1994

10733 রুনফর মাাইন মভাোঃ মানন আরী

রদিফুনন্নছা

10/12/1995

10734 ভনজুয আরী আনল্লক আরী

ভননজরা খাতুন

01/11/1994

10735 ইাাক আরী মিাদরভ উিীন

ভানমিা মফগভ

20/07/1994

10736 মভাোঃ যাইসুর ইরাভ মভাোঃ যদপকুর ইরাভ

মভাছাোঃ নাছদযন খাতুন

10/03/1995

10737 আদছয়া খাতুন আা মভাোঃ আবুর কারাভ

মভাছাোঃ ারুর মফগভ

05/01/1988

10738 মভাোঃ ফানয়দজি মানন মভাোঃ আব্দুর কানিয

ফকুর আযা খাতুন

06/11/1995

10739 মভাোঃ মানর যানা মভাোঃ আবু িানয

মভাছাোঃ মপাদর দফদফ

22/10/1997

10740 মভাোঃ কাওায আরী মভাোঃ আনায আরী

মভাাোঃ কুরসুভ মফগভ

21/02/1982

10741 মগাার ারিায সুধীয ারিায

ননকা ারিায

30/09/1990

10742 মভাোঃ মফরার উদিন মভাোঃ আজাায আরী

মভাছাোঃ কনভরা দফদফ

11/10/1985

10743 মভাোঃ জুনয়র মানন মভাোঃ া আরভ মৃধা

দয়াযা মফগভ

20/07/1992

10744 মভাোঃ রুহুর আদভন মভাোঃ া আরভ

মভাাোঃ াদনুয মফগভ

01/06/1987

10745 মভাোঃ আর আদভন মভাোঃ মভাছনরভ মুন্পী

মভাাোঃ অনভরা মফগভ

25/10/1987

10746 িানদজলুয যভান আদনছুয যভান

ভভিাজ মফগভ

05/06/1997

10747 মদরভ মযজা মনকন্দায

ানরা

31/12/1995

10748 ারভা আক্তায মভাজানম্মর ক

াদিা মফগভ

18/05/1990

10749 মভাোঃ জয়নার আনফিীন মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ রুদজনা মফগভ

27/11/1992

10750 দজদনয়া াযবীন মভাোঃ ইব্রাীভ দভয়া

মজাহুযা মফগভ

10/06/1997

10751 মভাোঃ ভামুন আক্তায মভাোঃ নজরুর ইরাভ

মভাছাোঃ আকদরভা খাতুন

03/04/1992

10752 কাভরুজ্জাভান মভাোঃ আোঃ াই

মভাাোঃ দযপা মফগভ

13/09/1993

10753 াভীভা ইরাভ মভাোঃ দপকুর ইরাভ মভাল্লা

আনভনা মফগভ

15/06/1996

10754 মভাোঃ ভানজদুর ইরাভ মৃি মখাযনি আরভ

মভাছাোঃ মযানভচা খাতুন

31/12/1993

10755 মভাাম্মি জয়নুর আনফিীন মভাাম্মি মুদজবুয যভান

াদিা মফগভ

13/02/1994

10756 মভাোঃ দযপ াান মভাোঃ ভদিয়ায যাভান

মভাছাোঃ সুদপয়া খাতুন

25/11/1993

10757 মভাোঃ ইভাভ মানন মভাোঃ সুরিান ভীয

মভাাোঃ নুপা মফগভ

15/09/1992

10758 প্ান্ত কুভায প্বা চন্দ্র

আিযী যানী

10/05/1994

10759 িাদরভা আক্তায মভাোঃ আবুর কানভ

মযৌনাযা মফগভ

07/09/1996
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10760 মভাোঃ ইভিাদুর ক মভাোঃ আব্দুর রদিপ

ছবুযা খাতুন

21/04/1993

10761 মভাোঃ দজয়াউয যভান মভাোঃ আরাউদিন প্াাং

মভাছাোঃ যওন আযা মফগভ

04/05/1998

10762 মভাোঃ ইভানুয যভান মভাোঃ মিাপাজ্জর মানন

মভাছাোঃ আননায়াযা খাতুন

05/02/1993

10763 অাংদচাং ভাযভা চাইরাব্রু ভাযভা

চাইন্দা অাং ভাযভা

30/12/1993

10764 মভাোঃ পয়ার ফাবুর যিায

াদনা মুকুর

17/12/1995

10765 দভঠুন কুভায সুনফাধ চন্দ্র

সুদচত্রা যানী

28/11/1991

10766 মভাোঃ পদযদুজ্জাভান মভাোঃ ানিক মখ

মভাছাোঃ াদনা মফগভ

12/12/1995

10767 কাভরুর াছান জুনয়র ফাবুর দভয়া

ভভিাজ মফগভ

12/07/1996

10768 মভাোঃ আযাপাি মানন জীফন মভাোঃ হুভায়ুন কদফয

ভানসুযা মফগভ

11/12/1995

10769 মভাোঃ যানর আর-ভান্না মৃি মভাোঃ ইব্রাীভ খদরর

পানিভা মফগভ

29/11/1992

10770 মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক মভাোঃ াইফুর ইরাভ

মভাছাোঃ মদরনা খাতুন

01/01/1998

10771 মভাাযপ মানন ভদপজুর ইরাভ

নুপা মফগভ

12/11/1991

10772 মভাোঃ মিনরায়ায মানন আব্দুর ভান্নান

আনয়া মফগভ

27/09/1995

10773 মভাাোঃ সুভন মযজা মভাোঃ জাদয উিীন

াদয়া মফগভ

08/10/1995

10774 মভাোঃ নাদয উদিন মভাোঃ াদজবুয যভান

ানজিা মফগভ

15/06/1996

10775 মভাোঃ যায়ান আরী মভাোঃ মযাজুর ইরাভ

মভাাোঃ ানপজা মফগভ

04/03/1996

10776 মভাোঃ মিৌদপকুর ইরাভ মভাোঃ মরাকভান আরী

মভাাোঃ রারবানু মফগভ

08/04/1995

10777 মভাোঃ আর আদভন মভাোঃ আোঃ জদরর মভাল্লা

মভাছাোঃ ফুরভারা মফগভ

01/01/1990

10778 মভাোঃ ারাউদিন আকন আোঃ ছারাভ আকন

ারুর মফগভ

07/11/1989

10779 মভাোঃ পারুক মানন মভাোঃ পজলুয যভান

নুযজাান মফগভ

07/09/1993

10780 মভাোঃ তুলায মানন ফাবু মভাোঃ নূয মানন মৃধা

াদচনা মফগভ

06/01/1989

10781 ভাবুবুর াান মভাোঃ আদযপ উদিন খান

মভাছাোঃ নুরুন্নাায

09/09/1996

10782 মভাোঃ ভাছুভ দফল্লা মচৌধুযী মভাোঃ দপকুর ইরাভ মচৌধুযী

দভনুয়াযা মফগভ

21/11/1995

10783 মভাোঃ আননায়ায মাাইন সুরিান মৃধা

দফউটি মফগভ

01/01/1996

10784 মভাোঃ কাভরুর ইরাভ আফদুর ভদজি াওরািায

ভদভা খাতুন

01/01/1991

10785  নুরুল্লা মভাোঃ াইফুর ইরাভ

নুরুন্নাায খন্দকায

28/04/1997

10786 মভাোঃ নাদছয উদিন মভাোঃ াদফবুয যভান

মভাাোঃ মদরনা মফগভ

07/04/1988

10787 মভাোঃ আব্দুর মভািাদরফ মভাোঃ জাভার উদিন

লুৎফুন মনছা

15/10/1996

10788 মভাোঃ াদদুর ইরাভ মভাোঃ নুরুজ্জাভান

মভাছাোঃ াদিা মফগভ

03/01/1990

10789 আব্দুর ফাকী আব্দুর ভানজি

যওন আযা দফদফ

18/01/1989

10790 মভাোঃ াািাি আরভ মভান মভাোঃ াদফবুয যভান

মভাছাোঃ রুদফনা মফগভ

31/12/1991

10791 ঞ্জয় কুভায দননন্দ্রনাথ

কল্যাণী যাণী

03/12/1994

10792 মফাযান মানন আপায আরী

ভাবুফা দফদফ

02/02/1995
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10793 মভাোঃ াদপজুয যভান মভাোঃ াাি আরী

ানজযা দফদফ

06/11/1994

10794 মভাোঃ ারাহ্ উদিন মভাোঃ াান আরী

িানযা মফগভ

02/01/1994

10795 মভাোঃ ওকি জাভান মভাোঃ আননায়ায মাাইন

াদনা মফগভ

10/12/1993

10796 ভারুপ ইরাভ কাভরুর ক

খাদিজা আক্তায

1/1/0001

10797 সুকান্ত যায় সুফাল চন্দ্র যায়

মযখা যানী যায়

01/03/1989

10798 মভাোঃ মভনিী াান মভাোঃ াইি উল্যা

ভামুিা মফগভ

01/01/1988

10799 মভাোঃ আদজবুর ইরাভ আইনউিীন আনভি

আনভনা খাতুন

28/11/1987

10800 মভনিী াান জাপয ইকফার

মিনরায়াযা মফগভ

22/09/1995

10801 মভাোঃ ফকুর মানন মভাোঃ এভাজ উদিন

মজানায়াযা মফগভ

05/02/1995

10802 িা চন্দ্র ার চন্দন ার

াধন যানী ার

12/08/1993

10803 মভাোঃ মভনিী াান আোঃ ভ আম্মি আরী

আছানা

07/11/1994

10804 মভাোঃ মিাপানয়র আনম্মি মভাোঃ ইয়াকুফ আরী প্াাং

মভাছাোঃ নাদভা খাতুন

31/12/1991

10805 মানর যানা পয়জুর ইরাভ

মপারী দফদফ

01/10/1997

10806 মভাোঃ দযপ মানন মভাোঃ দি উল্লা

ভানছুযা মফগভ

04/01/1995

10807 িানবীয আনভি ানি আরী

নাদিযা আকিায

01/05/1996

10808 আব্দুল্লাহ্ আর ভামুন মভাোঃ পারুক দভয়া

াদছনা মফগভ

10/11/1996
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