
র োল নং প্রোর্থী  নোম পিতো নোম ও মোতো  নোম জন্ম তোপ খ মন্তব্য

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

40001 মভোোাঃ ভরযয়ভ আক্তোয নুকতোজ ভত ভোনসুয আোভদ

মভোোাঃ োরনো মফগভ

01/07/1992

40002 মভোাঃ যরফউর করযভ মভোাঃ আব্দুয যরদ

মনো খোতুন

06/01/1988

40003 োযরভন আক্তোয সুভো মভোোাঃ োরুন-অয-যীদ

মভোছোাঃ যওন আযো খোতুন

30/05/1988

40004 মভোাঃ মগোরজোয মোসন মভোাঃ আপজোর মোসন

মগোরো ফোনু

20/09/1991

40005 মভোাঃ আব্দুয যরদ মভোাঃ আযপোন উল্ল্যো

মভোছোাঃ যরভো মফগভ

11/12/1985

40006 কোভরুন্নোোয ভত আবুর কোসভ

যোরদো খোতুন

30/11/1987

40007 ডরযন যভোন ততয়োবুয যভোন

রফনো খোনভ

01/10/1987

40008 মভসদী োোন আবুর কোসভ

োোনো মফগভ

27/12/1988

40009 মভোাঃঃাঃ োরোভ আসভদ মভোাঃ ইরিছ আরী

খোরদজো মফগভ

04/06/1990

40010 মভোাঃ ছোসনোয়োয মোসন ভত ছোভছুর ক ভন্ডর

মভোছোাঃ যরভো মফগভ

31/12/1991

40011 মভোছোাঃ কোকুরী খোতুন মভোাঃ নজরুর ইরোভ(ররটন)

মভোছোাঃ মোসনয়োযো

01/04/1992

40012 মভোাঃ কোউছোয যভোন মভোাঃ আকযোভ মোসন

ভরযয়ভ মফগভ

05/12/1989

40013 মভোাঃ োরফবুয যভোন মভোাঃ আব্দুর োন্নোন

মজযোৎস্দো খোতুন

21/08/1987

40014 মভোাঃ োরবুর োোন মভোাঃ তসজভ আরী প্যোদো

তোরভনো মফগভ

01/11/1988

40015 মভোাঃ যোসদ রভয়ো ভত আব্বো আরী

মভোছোাঃ ফোসনছো মফগভ

05/11/1987

40016 জয়দী মোদ্দোয অরত ফযণ মোদ্দোয

ম্পো মোদ্দোয

28/01/1993

40017 আরপকুয যভোন খাঁন রনরয় মভোাঃ আযোপ মোসন খাঁন

োসজদো খাঁনভ

28/12/1989

40018 নূয োঈদ মভোাঃ আনছোয আরী

মপোরী মফগভ

01/01/1992

40019 মযসনো আক্তোয মভোাঃ মফল্ল্োর মোসন

খোরদজো মফগভ

01/01/1992

40020 করনুয মফরোসয়ত

সুভো আক্তোয

01/02/1991

40021 ইব্রোরভ খররর মভোোযপ মোসন

ভসনোয়োযো মফগভ

18/07/1992

40022 ততী রফশ্বো ভত ভসন্দ্র নোথ রফশ্বো

ভরনকো রফশ্বো

14/12/1987

40023 মভোাঃ আফদুর োন্নোন আফদুর ফোসতন

োরছনো মফগভ

01/01/1990

40024 সুভো আক্তোয মভোাঃ যরপক 

নোরভো মফগভ

31/12/1990

40025 মভোাঃ আবুর ভৄনসুয মভোাঃ নুরুর মভোস্তপো

খুযরদো মফগভ

10/01/1990

40026 মভোোম্মদ ভোভৄন খোন মভোোম্মদ সুরতোন খোন

ভোসজদো মফগভ

15/09/1991

40027 মভোাঃ রুসফর যোনো মভোাঃ আবু ফক্কয ররদ্দক

রযনো মফগভ

30/12/1994

40028 কোজী কোয়নোৎ কোজী আবুর কোরোভ

ভভতোজ আক্তোয

19/10/1987

40029 মভোোম্মদ যরসুর  ইরোভ মভোাঃ ইব্রোরভ খররর

যোসদো মফগভ

02/12/1991

40030 পযোদ আসভদ রযোজ আসভদ

মপযসদৌী মফগভ

05/02/1990

40031 মভোাঃ ভোসুদুয যভোন মভোাঃ জোভোর উরদ্দন

ভোনসুযো রফরফ

06/09/1988

40032 তোররভো আক্তোয তোজুর ইরোভ

যোসফয়ো মফগভ

05/05/1989

40033 ো মভোাঃ কোভরুর আরভ মভোাঃ ো-ই-আরভ

নোরছভো আক্তোয

01/10/1994

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ  পবজ্ঞপি রমোতোববক উচ্চমোন 

সহকো ী িবে পলপখত ি ীক্ষো  জন্য র োগ্য ১৪৭৮ জন প্রোর্থী  তোপলকোঃ

Page 1 of 45



র োল নং প্রোর্থী  নোম পিতো নোম ও মোতো  নোম জন্ম তোপ খ মন্তব্য

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ  পবজ্ঞপি রমোতোববক উচ্চমোন 

সহকো ী িবে পলপখত ি ীক্ষো  জন্য র োগ্য ১৪৭৮ জন প্রোর্থী  তোপলকোঃ

40034 মভোাঃ আরযফুজ্জোভোন মভোাঃ োরনপ োওরোদোয

োনো মনো

16/01/1990

40035 মভোাঃ যোসদুর োোন মভোাঃ ইব্রোরভ খররর

যোসদো মফগভ

14/12/1995

40036 ভরনযো সুরতোনো আবুর কোরোভ আজোদ

ভোসজদো মফগভ

01/01/1989

40037 োরভো আক্তোয খন্দকোয দোউদ আরী

রপসযোজো আক্তোয

03/05/1990

40038 রভজোনুয যভোন আরী আসভদ

রফররকছ আক্তোয

08/10/1991

40039 মভোাঃ োসদ মোসন মভোোম্মদ আবু তোসয

রভস পরযদো মফগভ

02/01/1990

40040 মভোাঃ োরোত উরদ্দন রভন মভোাঃ পরযদ আোম্মদ

মভোোম্মৎ স্বপ্নো মফগভ

28/12/1989

40041 মভোাঃ তরযকুর ইরোভ মভোাঃ শুকুয আরী

ভত মভোছোাঃ জোোনোযো মফগভ

02/09/1990

40042 মযসনো তোলুকদোয োরনপ তোলুকদোয

যোরজয়ো সুরতোনো

03/08/1989

40043 ত্বন্নী আবু তোসয মভোল্ল্ো

ভোসুদো মফগভ

01/01/1991

40044 পোোদ আসভদ োসয়দ আসভদ

ভরযয়ভ মফগভ

01/01/1993

40045 মভোাঃ রুসফর মোসন মভোাঃ ভকবুর মোসন

নৄতুরী মফগভ

01/08/1990 


স্বোক্ষয নোই40046 মভোোম্মদ ো জোভোর মভোোম্মদ রপকুয যভোন

জোোনোযো মফগভ

01/08/1987

40047 মভোাঃ মোসর যোনো মভোাঃ আব্দুর োই

ভভতোজ মফগভ

25/12/1992

40048 মভোাঃ তরযকুর ইরোভ মভোাঃ োত্তোয মখ

মভোছোাঃ যোসদো মফগভ

03/03/1991

40049 োরকরো জোন্নোত পজলুয ক

োরছনো মভোস েদো

02/06/1994

40050 মভোোাঃ োরভো খোতুন মভোাঃ ইউনু আরী

মভোোাঃ আসয়ো খোতুন

11/04/19৮5

40051 োরফনো আক্তোয মভোাঃ রোর খোন

োররভো মফগভ

15/12/2017 


জন্ তোরযখ মথোমথ নয়40052 মভোাঃ আব্দুর আরজজ মভোাঃ খররলুয যভোন

রফররকছ মফগভ

02/11/1990

40053 মভোাঃ োরভভ ভূইয়ো মভোাঃ আফদুর ওোফ ভূইয়ো

ভত মফগভ লুৎপন মনছো

01/01/1989

40054 মভোাঃ রভজোনুয যভোন রভজোন মভোাঃ মতোপোজ্জর মোসন

মভোছোাঃ আসনোয়োযো মফগভ

31/12/1991

40055 আবু যোয়োন মভোাঃ ততয়বুয যভোন

মভোছোাঃ ভসনোয়োযো মফগভ

12/07/1986

40056 তোরভনো নোযীন মভোোম্মদ আরোউরদ্দন

জহুযো মফগভ

21/06/1987

40057 পয়োর আসভদ নোরদভ মভোাঃ আবুর কোসভ যকোয

পরযদো ইয়োছরভন

20/08/1994

40058 আপসযোজো আক্তোয আব্দু োরোভ খোন

পোরভো মফগভ

13/12/1987

40059 যরপকুর ইরোভ ভন ভোদফয

আসভনো মফগভ

10/10/1992

40060 মভোাঃ নুরুজ্জোভোন মভোাঃ নুয মোসন

মররনো আক্তোয

28/09/1987

40061 জোন্নোতুর মপযসদৌ মভোাঃ ইউনু তোলুকদোয

রুরফ মফগভ

24/07/1993

40062 খন্দকোয রজবুল্ল্ো খন্দকোয োরফবুয যভোন

রজন্নোতুসন্নছো

09/09/1988

40063 মভোাঃ মযোকনুজ্জোভোন মভোাঃ নূরুর ইরোভ

মভোছোাঃ আপসযোজো খোতুন

31/12/1989

40064 মভোাঃ জোরদ মোসন মভোাঃ আবুর কোরোভ

রফউটি মফগভ

12/02/1994

40065 রজয়োউর ক মদসরোয়োয মোসন

রযরজয়ো মফগভ

01/02/1989

40066 আবুর পসয়জ মভোাঃ আব্দুর ক

মপযসদৌী মফগভ

10/01/1988
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40067 আরযফুয যভোন 


আক্তোয উল্যো                      

মোসনয়োযো মফগভ

0১/0২/190১

40068 আব্দুল্ল্ো আর পয়োর জনোফ আনোয আরী

রভস ভোকসুদো মফগভ

20/10/1992

40069 যোভপ্রোদ যোজফংী অনীর যোজফংী

যোভনী যোজফংী

10/06/1982

40070 োনোজ োযবীন মভোাঃ োভছুর হুদো

মসরনো মফগভ

01/05/1988

40071 মভোাঃ রভয়োদুর ক খোন মভোাঃ ভরপজুর ক খোন

লুৎফুসন্নো

15/06/1993

40072 মভোাঃ তোরযকুর ইরোভ ভত আাঃ ভরজদ

জুসফদো খোতুন

12/11/1987

40073 আবু তোসযক ভূ ূঁইয়ো আব্দুর আরজজ ভূ ূঁইয়ো

খোরদজো মফগভ

25/09/1990

40074 মভোাঃ জোকোরযয়ো মোসন মভোাঃ আরভয আরী

মভোছোাঃ পোযজোনো মফগভ

03/09/1992

40075 কোউছোয োরভদ আবুর মোসন

লুৎপো আক্তোয

30/06/1988

40076 মপৌরজয়ো খোতুন মভোাঃ আবুর কোরোভ

পোসতভো খোতুন

16/10/1987

40077 মভোাঃ ওভয পোরুক মভোাঃ ফরয আসভদ

মভোছোাঃ রয়োযো মফগভ

30/12/1988

40078 মভোাঃ রভল্টন রভয়ো মভোাঃ দুদু মোনোয

জোরভযন মফগভ

06/09/1990

40079 আবুর কোসভ রভরজ রছরদ্দকুয যভোন রভরজ

ময়োযো মফগভ

03/06/1990

40080 ভরনরুর ইরোভ ভত আব্দুর কোসদয মখ

আসভনো খোতুন

03/07/1990

40081 মভোাঃ যরকবুর ইরোভ (োগয) মভোাঃ ছোনোউল্যো

মভোছোাঃ মযৌনোযো মফগভ

01/06/1992

40082 মভোাঃ োইফুর ইরোভ মভোাঃ ইভোইর োওরোদোয

মভোোাঃ োরনুয মফগভ

20/08/1992

40083 ধনঞ্জয় রফশ্বো সুবোল চন্দ্র রফশ্বো

োরুর রফশ্বো

02/01/1988

40084 ইভযোন আসভদ আব্দুর কুদ্দু

মররনো মফগভ

10/10/1991

40085 এ. রড নোরছভ উরদ্দন মভোাঃ আাঃ জররর যকোয

মভোছোাঃ পরযসতোন খোতুন

01/12/1987

40086 মভোাঃ ভোোবুফ আরভ মচৌধুযী মভোাঃ আব্দুয যরভ

োরনুয মফগভ

01/01/1989

40087 আোন োফীফ আব্দুর ভরজদ

আরভনো মফগভ

01/01/1989

40088 মভোাঃ আোদুজ্জোভোন রভয়ো মভোাঃ মভোজোরদুর ইরোভ

মভোছোাঃ ররর খোতুন

01/03/1992

40089 মভোাঃ রোবুর ইরোভ মচৌধুযী মভোাঃ আাঃব্দুয যরভ মচৌধুযী

োরনুয মফগভ

20/11/1992

40090 মভোাঃ োনোউর ক নয়ো রভয়ো

মযরজয়ো মফগভ

03/02/1987

40091 মভোাঃ োসজদুর ইরোভ মভোাঃ োজোোন ভূঞো

নোযগীছ মফগভ

13/12/1988

40092 রুকোনো আপরযন মচৌধুযী যভত উল্ল্ো মচৌধুযী

োীন আক্তোয

21/12/1989

40093 নরজৎ কুভোয গোসয়ন ভরনন্দ্র নোথো গোসয়ন

কুসুভ যোনী গোসয়ন

18/05/1991

40094 মভোাঃ রো ভত আব্দু ত্তোয রকদোয

ভত োরপয়ো মফগভ

05/11/1991

40095 মভোোাঃ আভো খোতুন মভোাঃ রযোজুর ইরোভ খোন

মভোছোাঃ নোজভো মফগভ

16/01/1993

40096 মভোাঃ যরফউর ইরোভ মভোাঃ আব্দুয যভোন

মভোছোাঃ মোসনকো খোতুন

07/08/1987

40097 ভৄর েদো খোতুন মভোপোজ্জর মোসন

যোসফয়ো মফগভ

02/09/1987

40098 এ.এভ. ফুয়োদ োররভ এ. এভ. আব্দুয যরদ

মফগভ মজবুন মনছো

01/01/1988

40099 জর ভন্ডর রযসতোল ভন্ডর

ফুরভোরো ভন্ডর

28/12/1989
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40100 কোভরুর নোোয মভোাঃ নূরুর ইরোভ

নূযজোোন মফগভ

31/12/1993

40101 তনৄ োজযো রনভ ের োজযো

অরনতো

12/01/1991

40102 মভোাঃ রপউর ইরোভ মভোাঃ নজরুর ইরোভ

ভত রযপো মফগভ

28/07/1988

40103 কফযী ভন্ডর আনন্দ মভোন ভন্ডর

কভরো ভন্ডর

16/12/1988

40104 ভোভৄদো মভোাঃ ভরজবুয যভোন

মযোরকয়ো

01/01/1989

40105 মভোছোাঃ মযোনো সুরতোনো মভোাঃ যজফ আরী

োসজযো মফগভ

02/10/1982

40106 উভো ংকয ফভ েন ব্রজ মগোোর ফভ েন

সুররো যোনী যোয়

01/03/1990

40107 তৃরি যোনী যোয় সুধীয চন্দ্র ফভ েন

তৃষ্ণো যোনী যোয়

29/11/1988

40108 মভোাঃ পজসর যোব্বী মভোাঃ পরয যভোন

মভোছোাঃ নুযজোোন মফগভ

15/07/1990

40109 মভোছোাঃ ওয়োরভো আক্তোয মভোাঃ ওয়োসজদ আরী

মভোছোাঃ মযোজী আক্তোয

17/05/1990

40110 মভোাঃ আব্দুয যভোন মভোাঃ আব্দুর ফোকী যকোয

মভোছোাঃ রতো মফগভ

19/07/1987

40111 মভোছোাঃ রোইজু খোতুন ভত আরোউরদ্দন

মভোছোাঃ আসনোয়োযো মফগভ

19/11/1984

40112 অরর উল্যো মভোাঃ ভকবুর আসভদ

মভোছোাঃ খোয়যতন মনছো

03/02/1989

40113 এ. এভ. যোয়োন ফোবু মভোাঃ আব্দু ছোত্তোয প্রোং

রয়োযো মফগভ

01/12/1987

40114 ইভত আযো মোরনয়ো মভোাঃ ফোনী ইযোইর

তোসযো মফগভ রগরন

16/01/1988

40115 মভোছোাঃ আভোউর-হুনো ভত আপতোফ মোসন

মভোছোাঃ নোযরগ আক্তোয ফোনু

01/01/1989

40116 মভোাঃ আবুর ফোোয ভন্ডর মভোাঃ আব্দুয যোজ্জোক ভন্ডর

মভোছোাঃ ছফুযো মফগভ

15/08/1989

40117 মভোাঃ ভোইনুরদ্দন মভোাঃ আব্দুর ভোসরক রভয়ো

ভভতোজ

01/11/1987

40118 মভোাঃ কোভোর মোসন োনোর মখ

ভোরছপো খোতুন

10/08/1989

40119 রজয়োউরদ্দন আসভদ মভোাঃ রজল্লুয যভোন

মপোরী মফগভ

01/06/1991

40120 সুজোতো তফদ্য সূম ে কোন্ত তফদ্য

মোরভনী তফদ্য

04/03/1986

40121 মভোাঃ যোসর খোন মভোাঃ আব্দুয যরদ খোন

জোোনোযো মফগভ

25/09/1989

40122 মভোাঃ মভসদী োোন মভোাঃ যওন আরী

মভোছোাঃ মজবুন্নোোয

29/11/1988

40123 নোজভৄন নোোয মভোাঃ যীপ মোসন

রনলুপো মফগভ

10/11/1991

40124 উসম্ম োোরযন মভোাঃ আব্দুর করযভ

মভোছোাঃ মপরী মফগভ

03/02/1989

40125 এ. টি. এভ আযোপোত ররদ্দক মভোাঃ আবুজোয যভোন

মভোছোাঃ ছোসরভো খোতুন

25/05/1990

40126 মভোাঃ যোরকফ মোসন মভোাঃ পযোদ মোসন

মভোছোাঃ মযসফকো সুরতোনো

30/06/1991

40127 মভোাঃ আবু ফক্কয ররদ্দক ভত রফফয যভোন

মভোছোাঃ তোজসকযো মফগভ

03/11/1989

40128 এ. এভ. যরকফ আব্দুর জররর রভঞো

মররনো মফগভ

01/01/1986

40129 মভোাঃ জোোঙ্গীয আরভ মভোাঃ আাঃ আরজজ

মভোছোাঃ জহুযো মফগভ

29/05/1987

40130 মভোাঃ নুয আরভ মভোাঃ ভীন আরী

মভোছোাঃ আইভো মফগভ

27/11/1989

40131 মভোাঃ ভোভৄন অয যরদ মভোাঃ আব্দুর োররভ

আঞ্জুয়োযো

01/01/1993

40132 মভোাঃ আব্দুল্ল্ো আর ভোভৄন আক্কোচ আরী

মররনো মফগভ

01/01/1989
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40133 মভোাঃ জরভউর ইরোভ মভোাঃ যরপকুর ইরোভ

জুসরখো মফগভ

01/01/1993

40134 ভৄফোশ্বোয আসভদ ররংকন পরযদ উরদ্দন আসভদ

মোসনআযো মফগভ

01/03/1992

40135 জীফ মভোল্যো আরী আকযোভ মভোল্যো

ভরজেনো মফগভ

06/04/1991

40136 মভোাঃ কুদ্দু ভৄন্পী মভোাঃ মদসরোয়োয মোসন

যোোতুন মনছো

11/03/1989

40137 রড এভ োজোরোর মদওয়োন োোবুর আরভ

োরনো আকতোয

04/03/1991

40138 আর ভোভৄন যরদ ভূইয়ো

পরজরো মফগভ

28/11/1994

40139 মভোাঃ আবু যোয়োন মভোাঃ আব্দু ছোত্তোয আকন্দ

মভোছোাঃ আঙ্গুযী খোতুন

15/08/1988

40140 ভর উরদ্দন োোফ উরদ্দন

জোোনোযো মফগভ

01/01/1993

40141 ভোোবুবুয যভোন রযোজুর ইরোভ

পোসতভো জোন্নোত

05/10/1991

40142 তোরভনো আক্তোয রভরর মভোাঃ আব্দুর আউয়োর

ভত রয়োযো মফগভ

19/09/2017 


জন্ তোরযখ মথোমথ নয়40143 কৃষ্ণ চন্দ্র ীর যোধো যভন ীর

রভরন ীর

14/10/1993

40144 মভোাঃ ভরদুর ইরোভ মভোাঃ আব্দুর মভোতোসরফ

জোোনোযো মফগভ

08/11/1988

40145 মভোাঃ যোসদুর আরভন মভোাঃ আরভনুর ক যকোয

মভোছোাঃ মযোসকয়ো খোতুন

26/12/1989

40146 রযন রভয়ো যোপত আরী

রযো মফগভ

25/08/1984

40147 মভোাঃ রুহুর আরভন মভোাঃ আযোফুর আরভ

মভোছোাঃ যরদো মফগভ

02/10/1989

40148 মভোাঃ পোরুক মোসন আব্দুর োই

োরনো মফগভ

17/01/1990

40149 জোরোর মভোোম্মদ গোউছ মভোোম্মদ রদুজ্জোভোন

মোসন আযো জোভোন

23/10/1987

40150 মভোতোসয মোসন ভূ ূঁঞো আতোউয যভোন ভূ ূঁঞো

মজোযো মফগভ

17/10/1987

40151 মভোাঃ ভসনোয়োয মোসন মভোাঃ রুহুর আরভন রফশ্বো

জোোনোযো মফগভ

31/12/1993

40152 ইপরতয়োক মোোইন জররুর ক

কোভরুননোোয

02/07/1988

40153 মযসনো আক্তোয ভত জভসদ আরী

তহুযো খোতুন

24/11/1992

40154 মভোাঃ খোয়রুজ্জোভোন যকোয মভোাঃ আব্দুছ ছোত্তোয যকোয

মভোছোাঃ খোয়রুন নোোয মফগভ

07/01/1990

40155 মভোাঃ মভোজোসদুর ক মভোাঃ আব্দু ছোত্তোয

মভোছোাঃ ভসছনো মফগভ

20/10/1987

40156 মভোাঃ ইয়োরছন আরী মভোাঃ আব্দুর খোসরক ভরল্ল্ক

মভোোাঃ জসফদো খোতুন

18/08/1987

40157 অীভ রফক্রভ অরনর রফক্রভ

নরন েভো রফক্রভ

01/02/1991

40158 মভোাঃ কোভরুজ্জোভোন মভোাঃ আোদুর ইরোভ

মভোছোাঃ মভরযনো মফগভ

29/01/1992

40159 অজয় দো ক্ষীয মভোন দো

স্বপ্নো দো

13/02/1993

40160 পোরযয়ো তোরনভ তৃলো ততভৄয আোম্মদ

যওন আযো ইয়োরভন

29/04/1993

40161 মভোাঃ ভরউয যভোন মভোল্ল্ো মভোাঃ আবুর মোসন মভোল্ল্ো

নোজভো আক্তোয

30/12/1987

40162 মভোাঃ মররভ রভয়ো মভোাঃ োইদুয যভোন

মভোছোাঃ রউরী মফগভ

28/11/1992

40163 োইফুর আরভ ভত তপজ্জর মোসন

নুযজোোন মফগভ

28/11/1990

40164 উরখং প্রু ভোভ েো আসথোয়োই ভং ভোভ েো

মভনুরচং

06/11/1988

40165 কোজী পোসতভো সুরতোনো কোজী মভোাঃ পজলুর ক

যোসফয়ো মফগভ

07/05/1989
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40166 আরফদো সুরতোনো মভোাঃ আবুর মোসন

যোরদো আক্তোয

11/10/1998

40167 কোভরুন নোোয ভত আব্দুর ভোসজদ

মোসনয়োযো

10/08/1986

40168 মররভ ভোতুব্বয তোযো রভয়ো

রযরজয়ো

05/05/1992

40169 োরপজো খোতুন মভোাঃ োরফবুল্ল্ো

যোয়োনো মফগভ

01/01/1993

40170 ভরযয়ভ খোতুন ভত ভভতোজ আসভদ

জয়নফ মফগভ

10/06/1988

40171 অরজত ভন্ডর অভল্য কুভোয ভন্ডর

মস্দরতো ভন্ডর

11/07/1990

40172 ভরযয়ভ আক্তোয রতো মভোাঃ ভরতয়োয যভোন

মর মফগভ োরপয়ো

01/09/1989

40173 োযরভন খোতুন মভোাঃ আব্দুর আরজজ

মভোছোাঃ মজযোস্দো রফরফ

01/04/1991

40174 আসভনো খোতুন মভোোম্মদ মভোোযযপ মোসন

নোজভো মফগভ

31/12/1992

40175 মভোছোাঃ আজরভযো খোতুন মভোাঃ আজগয আরী

মভোছোাঃ োভীভো মফগভ

26/12/1993

40176 তোভোন্নো ক তভো এনোভৄর ক

ইয়োছভীন আক্তোয

02/02/1993

40177 রভনো আক্তোয মভোাঃ ভৄরভন যকোয

ভভতোজ মফগভ

20/01/1990

40178 যোজীফ োর চাঁন্দু োর

ভত রুফী োর

15/07/1990

40179 আরনসুয যভোন মভোল্যো মভোাঃ আকফয মোসন মভোল্যো

ভসনোয়োযো মফগভ

02/05/1989

40180 আব্দুর আোদ আব্দুয যরভ

আরোভো মফগভ

09/11/1990

40181 মভোাঃ যোরকফ মোসন মভোাঃ আযোপ আরী

মভোছোাঃ যওন আযো

20/12/1989

40182 অরচ ে দত্ত জয়ন্ত কুভোয দত্ত

জয়ন্তী দত্ত

30/11/1992

40183 মভোাঃ মভোরভনুর ইরোভ মভোাঃ মভোস্তোরপজুয যভোন

মভোছোাঃ আরজজো মফগভ

01/01/1992

40184 আোন োফীফ মভোাঃ মভোস্তোরপজুয যভোন

মভোছোাঃ মররনো খোতুন

10/07/1991

40185 মভোছোাঃ রুরভ খোতুন মভোাঃ আবুর কোসভ

মভোছোাঃ জোোনোযো খোতুন

13/01/1992

40186 মভোাঃ রভজোনুয যভোন মভোাঃ আরী আসভদ যদোয

ফকুর মফগভ

01/01/1990

40187 মভো: কোভরুজ্জোভোন মভোাঃ আব্দুয যরদ

ছোসরো মফগভ

08/01/1990

40188 মভোাঃ যোয়োন করফয মভোাঃ রপসযোজ করফয

রোয়রো রফররক জোোন

01/11/1994

40189 রতো তোছরভভ মভোাঃ ওকত আরী

ভোসুদো মফগভ

20/11/1994 


কসরোনী স্থোয়ী ঠিকোনো40190 মভোোম্মদ ভঈনুর ইরোভ ভত মভোোম্মদ ভরপজুর ইরোভ

োযবীন আকতোয

18/12/1991

40191 মভোাঃ আবু োোন মভোাঃ আব্দুয যভোন

আযরজনো মফগভ

10/01/1988

40192 মভোাঃ ইভযোন আরী মভোাঃ রোর রভয়ো

মভোছোাঃ মগোসরনুয মফগভ

08/03/1990

40193 মভোাঃ সুভন খোন মভোাঃ মভোোযযপ মোসন

রজন্নোতুন মফগভ

12/12/1988

40194 মভোাঃ আরী আমভ আকন্দ ভত ইব্রোীভ আরী আকন্দ

আসনোয়োযো মফগভ

01/06/1987

40195 কোজী মপোয়োযো ইপপোত কোজী কুদযত-ই-মখোদো

কোজী োরভো

01/01/1990

40196 পোসতভো মফগভ ভভতোজুর ক

নুয  জোোন

01/06/1987

40197 মভোছোাঃ ছোরভনো খোতুন মভোাঃ রদুর ইরোভ

মভোছোাঃ মোসন আযো মফগভ

06/01/1987

40198 মভোাঃ আনো মোসন মভোাঃ ফোকী মভোল্ল্ো

সুরপয়ো মফগভ

08/11/1992
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40199 রোবরী মফগভ মভোাঃ ভসয আরী

োসজযো খোতুন

30/10/1991

40200 মভোাঃ যোজীফ উরদ্দন মখ নোরয উরদ্দন

নোরভো মফগভ

12/08/1985

40201 মভোাঃ ইররয়ো রভয়ো মভোাঃ আব্দুর ভোন্নোন

ভত আসভনো খোতুন

11/01/1988

40202 মভোাঃ যোোত ভন্ডর মভোাঃ ীদুল্ল্ো ভন্ডর

যোসফয়ো মজরভন

20/09/1988

40203 মভোাঃ তরযকুর ইরোভ মভোাঃ ইব্রোরভ ঢোরী

মভোছোাঃ মযোসকয়ো খোতুন

15/02/1989

40204 রনলুপো ইয়োরভন মভোাঃ নূরুজ্জোভোন

কোভরুন্নোোয

12/12/1988

40205 মভোছোাঃ শ্রোফনী আক্তোয মভোাঃ আযোপ আরী

মভোছোাঃ যওন আযো

28/09/1991

40206 মভোাঃ যরকবুর োোন মভোাঃ আফদুর োন্নোন

মোসন আযো মফগভ

15/01/1990

40207 মভোোাঃ আরযফুয যভোন মভোছোাঃ রভজোনুয যভোন

মভোছোাঃ োোনোজ ইয়োছরভন

09/11/1987

40208 আবু মযজো মভোাঃ ভোবুবু যভোন মভোাঃ রগয়ো উরদ্দন

মভোছোাঃ ভোবুফো ফোযী

29/11/1989

40209 মভোাঃ োরফবুয যভোন মভোাঃ ভরপজুয যভোন

োরনো মফগভ

03/01/1988

40210 োরদয়ো খন্দকোয খন্দকোয োরদ  উরদ্দন

রভনো োযরবন

22/09/1988

40211 আপজোর মোসন আজোোয আরী

আসফদো রফরফ

02/03/1992

40212 মযজোউর করযভ মভোাঃ ভনসজর খোন

মভোছোাঃ ভভতোজ মফগভ

01/12/1988

40213 সুভোইয়ো খোতুন মভোাঃ রপকুর ইরোভ

োরফনো খোতুন

01/01/1992

40214 কোউোয আসভদ রজ এভ. মোযোফ উরদ্দন

মকোরনূয আক্তোয োযবীন

21/02/1992

40215 োরকরো নোছরযন মভোাঃ ওকত আরী

মভোছোাঃ যওন আযো

21/12/1991

40216 ররযন ইরোভ মভোাঃ রদুয ইরোভ

োরনুয খোনভ

26/10/1994

40217 মভোাঃ োোন ইভোভ ভত মভোাঃ ইফোইর মোসন

রররর মোসন

02/06/1988

40218 কোরনজ পোরতভো ভোজেোন মভোাঃ ইউনুছ আরী

সুযতোনো নোরগ ে

05/10/1987 


কসরোনী স্থোয়ী ঠিকোনো40219 মভোাঃ ভোসুভ মোসন মভোাঃ নুরুন নফী

পোসতভো মফগভ

24/04/1989

40220 যোরজয়ো সুরতোনো মভোোম্মদ মগোরোভ যসুর

চাঁন সুরপয়ো রফরফ

28/11/1994

40221 মভোাঃ োরদুর ইরোভ আব্দু োরোভ রকদোয

মপৌরজয়ো সুরতোনো

24/01/1988

40222 মভোাঃ মভোকসরছুয যভোন মভোাঃ মভোপোজ্জর  মোসন

মভোছোাঃ ভোসুদো খোতুন

30/06/1990

40223 মভোাঃ করনুয যভোন মভোাঃ মদসরোয়োয মোসন

আররয়ো মফগভ

13/07/1986

40224 মভোাঃ ফজলুয যভোন মভোাঃ পজলুয যভোন

কচোতন মফগভ

15/11/1987

40225 নোজভৄন নোোয মভোাঃ আবু োঈদ ভূঞো

োসপজো মফগভ

01/03/1991

40226 আপসযোজো আক্তোয োরফবুয যভোন

োরভদো মফগভ

21/10/1990

40227 আবু ছোসর যব্বোনী মভোাঃ ছোসদক রভয়ো

আসযপো আক্তোয

03/09/1988

40228 মভোাঃ জররুর ক মভোাঃ আাঃ যোজ্জোক 

সুরপয়ো খোতুন

15/03/1987

40229 নজয় োো আীল কুভোয োো

ররর োো

31/10/1995

40230 মভোাঃ োসদকুয যভোন মভোাঃ লুৎফুয যভোন

ছোরভো যভোন

11/12/1993

40231 ইযোত নোরযন ভযহুভ আবুর খোসয়য নুরুর ক

আক্তোয ফোনু

01/09/1984
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40232 খোসরদো আক্তোয মভোাঃ জরভ উদ্দীন

নূয জোোন

02/03/1992

40233 মভোাঃ নোজভৄর আরভ  মভোাঃ মখোযসদ আরভ

নোরছভো মফগভ

10/10/1991

40234 মভোাঃ োরকবুর োোন এ. আয. যোোগীয

ভোসুভো যোোগীয

০৩/10/1989

40235 ওয়োর োরকয োগয আবুর কোসভ রভয়ো

সুরপয়ো মফগভ

30/08/1990

40236 মভৌসুভী রফশ্বো সুোন্ত কুভোয রফশ্বো

তোী যোনী রফশ্বো

11/11/1990

40237 ভোভৄদো আখতোয মভোাঃ রুস্তভ আরী

মযোসকয়ো মফগভ

03/11/1990

40238 রযতো খোতুন মভোাঃ োভশুর ক

মভোছোাঃ নোরছভো রফরফ

04/12/1990

40239 ভোফুজুয যভোন মভোাঃ নুরুর ইরোভ

ভরযয়ভ মফগভ

10/11/1987

40240 মভোাঃ আব্দুর ররতপ মভোাঃ য অঃোরী

আসনোয়োযো খোতুন

25/09/1984

40241 মভোাঃ আর আরভন মভোাঃ জরয উরদ্দন

আসভনো মফগভ

17/07/1989

40242 আবুর পজর মভোাঃ সুরতোন 

আসম্মদ

মভোাঃ নজরুর ইরোভ

মভোছোাঃ োোনোযো মফগভ

10/05/1988

40243 মভোোম্মদ আবুর পজর মভোোম্মদ আবুর কোসভ

পরযদো ইয়োছরভন

05/10/1991

40244 মভোাঃ মযজুয়োন মোসন মভোাঃ আরভগীয মোসন

রভরর মফগভ

11/11/1992

40245 আজভৄন নোোয ভত নোজভৄর ক যকোয

যোসপজো মফগভ

31/12/199০

40246 এভ. মভোতোরভ রফল্ল্ো মভোাঃ আরজয়োয যভোন

ঝযনো যভোন

10/10/1988

40247 মভোাঃ আব্দুল্ল্ো আর ভোভৄদ ভত ইব্রোরভ মোসন

মভোছোাঃ মপযসদৌ আযো

31/12/1987

40248 রফশ্বরজৎ কুভোয যকোয যনরজৎ কুভোয যকোয

োফ েতী যোনী

25/05/1987

40249 জোরদুর ইরোভ ভোবুবুয যভোন

পরজরোতুন মনছো

01/12/1991

40250 আপসযোজো আকতোয োরনপ

জোরভরো

12/10/1989

40251 মভোাঃ জোরদুর ইরোভ মভোাঃ আাঃ খোসরক

মভোোাঃ বোসনছো মফগভ

10/02/1991

40252 আরতকুয যভোন মভোাঃ আবু ইউসুপ

রয়োযো মফগভ

27/05/1988

40253 মভোাঃ জুসয়র যোনো মভোাঃ আাঃ ফোরযক মভোল্যো

আরখসযোন মনছো

01/02/1994

40254 মভোাঃ আরভনুয যরদ মভোাঃ ফজলুয যরদ

নোরভো যরদ

09/08/1989

40255 মভোাঃ আরোউরদ্দন োওরোদোয আাঃ ছোত্তোয োওরোদোয

পরযদো মফগভ

25/05/1988

40256 মভোাঃ তোসযক মোসন ভত মভোফোযক মোসন

রুসভনো খোতুন

21/01/1989

40257 দুরোর চন্দ্র রফশ্বো পরনন্দ্র নোথ রফশ্বো

ভঞ্জু যোণী রফশ্বো

15/06/1983

40258 মভোাঃ ইউসুপ আরী মভোাঃ ভরনরুজ্জোভোন

োসজযো খোতুন

01/06/1987

40259 মভোাঃ ইভযোন আসভদ মভোাঃ জোরোর আসভদ

ইয়োরভন আক্তোয

01/11/1989

40260 উরভ ে আক্তোয মভোাঃ আজোদুর ক

রভস আপসযোজো মজরভন

17/06/1991

40261 পোযোনো ইয়োরভন রভতু মভোোম্মদ রদুয যভোন

আকররভো যোভোন

25/10/1992

40262 খোসরদো আক্তোয োজী মভোাঃ আব্দুর ভোন্নোন

োজী ভসনোয়োযো মফগভ

13/10/1988

40263 মভোাঃ আব্দুল্ল্ো আর মনোভোন মভোাঃ আব্দুর খোসরক

যরপকুসন্নছো

05/01/1993

40264 তোনরজয়ো মফগভ ভৄন্পী আব্দুর ক

তোছররভো খোনভ

09/08/1991
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40265 ইভযোত মোসন জরয উরদ্দন খররপো

আসফদো মফগভ

05/02/1988

40266 জোন্নোতুর মপযসদৌ‘ মভোাঃ ইউসুপ আরী‘

মভোছোাঃ নুরুন্নোোয মফগভ

25/12/1989

40267 ইররয়ো কোঞ্চন আযোপ আরী

এসরছো মফগভ

12/07/1992

40268 মভোোম্মদ রোফ মোসন মভোোম্মদ ওকত মোসন

মভোছোাঃ আভো মফগভ

10/05/1994

40269 অভত মোদ্দোয ভত ঞ্চোনন মোদ্দোয

মৌযবী মোদ্দোয

07/08/1988

40270 মভোাঃ আব্দুর ভৄরনভ মভোাঃ আব্দুর কোইয়ুভ

মভোছোাঃ নোরগ েছ ফোোয

04/07/1991

40271 মভোাঃ নজরুর ইরোভ মভোাঃ ছওয়োফ আরী

মভোছোাঃ মভসরুন মনছো

29/11/1987

40272 মভোাঃ মভোপোজ্জোর মোসন সুভন মভোাঃ মভোোযপ মোসন

মভোছোাঃ মপোয়োযো মফগভ

21/06/1989

40273 ভরনজো আক্তোয জনোফ মভোাঃ োজোোন োওরোদোয

জনোফো আসভনো মফগভ

15/09/1990

40274 মভোাঃ আরন যভোন মভোাঃ ফরয উরদ্দন

মভোছোাঃ আরভনো খোতুন

01/01/1991

40275 মভোছোাঃ ইযোত জোোন কনো মভোাঃ আয়নুর ক

মভোছোাঃ লুৎপো মফগভ

08/11/1993

40276 নীযফ চন্দ্র যোয় অরশ্বনী চন্দ্র যোয়

যনো যোনী যোয়

25/06/1991

40277 মভোছোাঃ আপসযোজো খোতুন মভোাঃ আসনোয়োয মোোইন

মভোছোাঃ ভসনোয়োযো মফগভ

06/09/1990

40278 পয়োর খোন আব্দুর ওয়োদুদ খোন

োনোযো মফগভ

10/12/1993

40279 মভোাঃ আরযপ মোসন মভোাঃ ফোরয উরদ্দন 

মভোছোাঃ আরভনো খোতুন

13/08/1989

40280 মভোাঃ একযোভৄর ক মভোাঃ এভযোন আরী

মভোোাঃ রয়োযো মফগভ

01/01/1990

40281 মভোাঃ যরফউর ইরোভ মভোাঃ ভকবুর মোসন ভধো

মভোছোাঃ আঙ্গুযী মফগভ

07/02/1987

40282 মভোছোাঃ ভোরুপো খোতুন মভোাঃ মভোতোসরফ মোসন

মভোছাঃ নোরগ েছ আক্তোয

10/11/1988

40283 তয়দ রুম্মোন ভৄস্তোরভভ তয়দো আরকদুর ইরোভ

তয়দো োরদো ইরোভ

06/07/1989

40284 যোজীফ রভয়ো আব্দুয যভোন

যোরজয়ো মফগভ

05/07/1986

40285 মভোাঃ মোসর যোনো মভোাঃ আব্দু ছোভোদ

মভোছোাঃ মপোরী খোতুন

23/10/1991

40286 মভোাঃ োইফুর ইরোভ মভোাঃ কোভরুর ইরোভ

আসভনো মফগভ

01/01/2017 


জন্ তোরযখ মথোমথ নয়40287 োরদয়ো আপরযন মভোনো মভোাঃ ভরতউয যভোন

লুৎফুন নোোয

10/06/1992

40288 মভোোম্মদ যরফউর আউয়োর মভোোম্মদ জয়নোর আসফদীন

ভোরনুয মফগভ

04/05/1988

40289 মভোাঃ যোসর আোন মভোাঃ তরভজ উরদ্দন

রভনো আক্তোয

07/03/1994

40290 নোজনীন নোোয আব্দুর ররতপ

মপোরী মফগভ

15/02/1992

40291 মভোাঃ োসজদুর ইরোভ মভোাঃ আকফয আরী

ছোসরো মফগভ

30/08/1987

40292 মভোাঃ এনোভৄর ক মভোাঃ ভযনোর ক

জরযনো মফগভ

14/09/1987

40293 মভোাঃ ইভন মোসন রফপ্লফ মভোাঃ োসকয আরী মখ

মভোছোাঃ োরপজো খোতুন

16/06/1988

40294 মভোাঃ আযোপোত  মোসন দুরোর খোন

জোোনোযো মফগভ

05/05/1988

40295 নোরদ সুরতোনো মভোাঃ রনজোভর ক

রদররুফো ক

25/11/1989

40296 মভোাঃ মজোদুর ইরোভ এ. মক. এভ. োভছুর আরভ

রভস রভনু আক্তোয

31/12/1991

40297 মযোভোনো আক্তোয মভোাঃ মদসরোয়োয মোসন

নূয ফোনু আক্তোয

12/11/1990
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40298 োরদকো সুরতোনো মভোাঃ ীদুল্ল্ো গোজী

নুরুন্নোোয

12/02/1988

40299 ভোভৄদো আক্তোয োোন ভোভৄদ

োযরবন আক্তোয

11/05/1989

40300 ভব্বত আরী রযোজুর ইরোভ

যোসরো মফগভ

16/07/1989

40301 তোরনয়ো খোতুন আাঃ ওরদ মভোল্ল্ো

নোজভো োযবীন

27/08/1989

40302 তোযক চন্দ্র রফশ্বো োধন কুভোয রফশ্বো

বোযতী যোনী রফশ্বো

18/07/1987

40303 রছদযোতুর ভৄনতো মকোন্দোয আরী যকোয

জোোনোযো মফগভ

06/10/1985

40304 মভোাঃ আরোরভন যকোয মভোাঃ আউয়োর যকোয

তোরভনো খোতুন

20/05/1991

40305 মভোাঃ আর-যোরপউর যকোয মভোাঃ কোভরুজ্জোভোন যকোয

রউরী মফগভ

01/01/1989

40306 মভোাঃ নোইভ রভয়ো মভোাঃ অরফদ রভয়ো

োসদকো মফগভ

15/12/1988

40307 োযরভন আক্তোয মখ মভোাঃ আসনোয়োয মোসন

মভোছোাঃ খোসরদো মফগভ

31/12/1993

40308 মভোাঃ োঈদ ভূ ূঁইয়ো মভোাঃ আাঃ রদ ভূ ূঁইয়ো

রভস োররভো ভূ ূঁইয়ো

31/12/1992

40309 দীন মভোোম্মদ মভোাঃ মোসন আরী রকদোয

ভভতোজ মফগভ

08/05/1988

40310 ররজো আক্তোয মভোাঃ ভৄররভ উরদ্দন

ভৄর েদো খোতুন

07/03/1990

40311 মভোাঃ যরফউর মোসন মভোাঃ আব্দুর গফুয

মভোছোাঃ ফুরছুযোত খোতুন

18/10/1992

40312 উজ্জ্বর মোসন আব্দুর করযভ

মযোরজনো

05/03/1990

40313 োধন ফোকচী ভন্য় ফোকচী

ধরী ফোকচী

02/02/1988

40314 রপ্রো চক্রফতী ভোখনরোর চক্রফতী

রক্ষী চক্রফতী

01/11/1994

40315 ঈো ভরন ভজুভদোয মখয চন্দ্র ভজুভদোয

ভীনো যোনী

11/12/1993

40316 মভোাঃ মভোক্তোদুর ইরোভ ভৄন্পী নুরুর ইরোভ

মভোছোাঃ রভনু মফগভ

03/07/1987

40317 যরফউর আরভ ভোইন উরদ্দন

মজোনো মফগভ

01/08/1988 


স্বোক্ষয নোই40318 মভোাঃ কোভরুজ্জোভোন মভোাঃ রভজোনুয যভোন

জোোনোযো মফগভ

27/04/1989

40319 আবু ফকয ররদ্দক মভোাঃ আফদুয যরদ

ভোসুদো মফগভ

30/12/1992

40320 নোরজয়ো পোযো ফন েো ভত নোরভ মভোল্যো

যোসরো মফগভ

03/05/1990

40321 এ. এভ. ইভরুর কোসয় মভোাঃ মভোয়োসজ্জভ মোসন

মকোরনুয মফগভ

02/05/1988

40322 ভসোয আরী এভ. এ. গরণ

আসনোয়োযো

01/03/1991

40323 আযোফুর ইরোভ খররলুয যভোন

োরপয়ো মফগভ

02/02/1994

40324 রফসফকোনন্দ ভন্ডর রফজয় কৃষ্ণ ভন্ডর

শ্রীভরত যোনী

09/11/1988

40325 ইভোভ োোন আব্দুর ভোথোন

রনলুপো

15/05/2017 


জন্ তোরযখ মথোমথ নয়40326 মভোাঃ যোয়োনুর ইরোভ মভোাঃ আব্দুর ওোফ

মভোছোাঃ রযনো মফগভ

04/07/1992

40327 মভোাঃ ইভযোন োোন এ. রফ. এভ. জহুরুর ইরোভ

যোসফয়ো মফগভ

12/12/1987

40328 মভোোাঃ নোজনীন আকতোয তোজ মভোোম্মদ

মভোোাঃ পোওরজয়ো মফগভ

30/12/1990

40329 মভোাঃ আরতোপ মোসন োসপজ ভোদফয

োোয ফোনু

15/05/1990

40330 মভোাঃ যরকবুর ইরোভ মভোাঃ ইয়োরছন আরী

মভোছোাঃ যওন আযো মফগভ

12/12/1987
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40331 পোসভতো মফগভ মভোাঃ আফদুর গরন

তয়দী মফগভ

01/06/1987

40332 রভঞো মভোাঃ ইয়োরয আযোপোত মভোাঃ ফজলুয যীদ রভঞো

মভোোাঃ োরভদো মফগভ

23/09/1990

40333 মভোাঃ জোভোর  উরদ্দন মভোাঃ মতোতো রভয়ো

ছুসরভো মফগভ

01/03/1981

40334 মভোাঃ োসয়ভ উর আরভ মভোাঃ োজোোন মভোল্ল্ো

আপসযোজো আক্তোয

10/11/1992

40335 আবু তোসরফ ভত য আরী

রনোয মফগভ

10/11/1987

40336 রফ. এভ. ভরনরুজ্জোভোন রফ. এভ. ভরতয়োয যভোন

োযরবন নোোয

05/07/1989

40337 মভোোাঃ নোছরযন আক্তোয মভোাঃ আব্দুয যফ

মভোোাঃ মদসরোয়োযো মফগভ

15/01/1991

40338 মভোাঃ োজ্জোদুয যভোন মভোাঃ একযোভৄর ক

োসজদো মফগভ

31/12/1992

40339 নূযজোোন খোতুন ভত নজরুর ইরোভ

ভসনোয়োযো মফগভ

02/10/1990

40340 মভোাঃ কোভরুজ্জোভোন রফ. এভ. ভরতয়োয যভোন

োযরবন আক্তোয

03/04/1991

40341 মভোাঃ তুযজোউন মভোাঃ আরোউরদ্দন

করনুয মফগভ

10/12/1995

40342 নোজরভন সুরতোনো মভোাঃ আবুর কোরোভ আজোদ

মপযসদৌর মফগভ

01/03/1995

40343 সুভন কুভোয োজযো জীফ কুভোয োজযো

মজযোৎস্দো যোনী োজযো

10/05/1988

40344 োযসবজ আসম্মদ মভোাঃ োজ্জোদ মোসন

মভোছোাঃ মযখসছোনো খোতুন

28/12/1990

40345 মভোাঃ রযফুর ইরোভ মভোাঃ শুকচাঁদ যদোয

মভোছোাঃ োোযফোনু

05/03/1992

40346 মভোাঃ বুজ মচৌধুযী আব্দুর ভোন্নোন মচৌধুযী

মভসযো খোতুন

16/11/1990

40347 মভোছোাঃ রোফণী খোতুন মভোাঃ করছয উদ্দীন

মভোছোাঃ রপসযোজো মফগভ

13/11/1991

40348 মভোাঃ মভোোযযপ মোোইন ভত আব্দুর ফোরযক

যোরভো খোতুন

01/02/1985

40349 যরভো খোতুন আব্দুয যরভ

রুফীয়ো মফগভ

04/03/1993

40350 োরভো আক্তোয মভোাঃ ো আরভ গোজী

যোরদো মফগভ

03/03/1989

40351 যসভ চন্দ্র ভন্ডর সন্তোল কুভোয ভন্ডর

প্ররভরো যোনী

30/07/1989

40352 মভোছোাঃ োোনোজ োযবীন মভোাঃ আবুর মোসন

আসনোয়োযো মফগভ

20/03/1988

40353 রযক্ষীত কুভোয ভন্ডর ভূরত ভুলন ভন্ডর

সুরচত্রো যোনী

10/05/1988

40354 যরপকুর ইরোভ মভোাঃ োসভ উরদ্দন

মভোছোাঃ োরপয়ো মফগভ

01/01/1988

40355 মভোাঃ মভোরভনুর ইরোভ মভোাঃ মগোরজোয মোসন

মভোছোাঃ ভোসজদো খোতুন

03/09/1988

40356 মভোাঃ োজ্জোদ মোসন মভোাঃ রদুর ইরোভ

মভোছোাঃ তোছররভো খোতুন

21/08/1989

40357 মভোাঃ নজরুর ইরোভ মভোাঃ যরভ রভয়ো

ভত ছোসযো মফগভ

17/10/1991

40358 মভোাঃ োসনয়োয মোসন মভোাঃ মগোরোভ মোসন

রউরী মফগভ

30/12/1990

40359 মভোাঃ রযফুর ইরোভ মভোাঃ আসনোয়োয মোসন

জোোনোযো মফগভ

10/12/1989

40360 তোরয়ো তোভোন্নো মভোাঃ এজোজ মোসন

োরনভো

19/11/1988

40361 মীনোতুন মনছো মভোাঃ আব্দু োত্তোয

মোরকয়োতুন মনছো

08/01/1994

40362 মভোাঃ জোসকয উল্ল্ো োয়দোয আরী

পোসতভো মফগভ

10/01/1989

40363 মভোাঃ আর আরভন মভোাঃ মকোন্দোয আরী োওরোদোয 

নূযজোোন মফগভ

01/01/1990
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40364 োরদয়ো সুরতোনো োজোোন ভীয 

যরভো মফগভ

20/01/1989

40365 ভোভৄদুর োোন মভোাঃ রুছভত আরী 

যোরজয়ো খোতুন

01/10/1991

40366 মভোাঃ নোজভৄর োোন মভোাঃ নূয ইরোভ 

মভোছোাঃ আনজুয়োযো মফগভ

12/08/1987

40367 মভোাঃ ভোসুদ আরভ মভোাঃ নুরুর আরভন 

ভরযয়ভ মফগভ

26/06/1987

40368 মভোাঃ ইব্রোীভ ভত মভোাঃ রুস্তভ আরী 

ভত মকোরনুয মফগভ

08/10/1989

40369 োভীভো যরদ রুভো মভোাঃ োরুন অয যরদ 

ভোকসুদো যরদ

21/10/1988

40370 মভোাঃ আব্দুর ফোসযক মভোাঃ আবু ফক্কয 

কুরসুভ মফগভ

19/09/1988

40371 ভীয মভোোম্মদ োভীভ ভীয মভোোযপ মোসন 

োসযো মফগভ

11/01/1989

40372 ইযোত জোোন মভোাঃ ইউনু 

োভসুন নোোয

25/12/1992

40373 মভোাঃ রুসফর রভয়ো মভোাঃ নুরুর ক 

জুসফদো খোতুন

01/01/1988

40374 যোভ কুভোয োো প্রদী কুভোয োো 

নরভতো যোনী োো

05/01/1989

40375 অসল কুভোয যকোয দ্বোরযকোনোথ ে যকোয  

মযথো যোনী যকোয

21/01/1987

40376 কুঞ্জ মভোন রতোম্বয যকোয 

মোবো যোনী

25/04/1988

40377 োইফুর ইরোভ আাঃ ফোসতন 

ভররো মফগভ

06/05/1991 


স্বোক্ষয নোই40378 মভোাঃ নোরদ সুরতোন মভোাঃ ওভোন মখ 

মভোছোাঃ রছয়োযন মনছো

30/07/1987

40379 মভোাঃ ভোফুজুয যভোন মভোাঃ ভরতউয যভোন 

রোইরী ইয়োরভন

01/01/1992

40380 মভোাঃ আরজজুয করযভ মগোরোভ দোইয়যোন 

তয়দো আছভো মফগভ

08/11/1993

40381 সুজন চন্দ্র দো স্বন চন্দ্র দো 

কোজর যোনী দো

31/12/1987

40382 মভোাঃ জহুরুর ক মভোাঃ ফক্স মফোযী 

জরভনো খোতুন

30/12/1987

40383 মভোাঃ নূরুজ্জোভোন মচৌধুযী মভোাঃ আোদুজ্জোভোন মচৌধুযী 

নোরভো মচৌধুযী

20/11/1982

40384 খন্দকোয ভোভৄদুর োোন খন্দকোয আসনোয়োয মোসন  

বুলু আক্তোয

27/11/1991

40385 নুরুন্নোোয  আক্তোয মভোাঃ আোদুল্ল্ো 

রযনো মফগভ

19/02/1990

40386 মভোাঃ ভোইদুর করফয মভোাঃ আসনোয়োরুর করফয 

মভোছোাঃ নোজরভন নোোয ভৄক্তো

31/12/1991

40387 মভোাঃ এভদোদুর ক মভোাঃ আরজজোয যভোন 

মভোছোাঃ মফরী রফরফ

24/07/1987

40388 মক,এভ, মদসরোয়োয মোোইন মক,এভ আব্দুর জররর 

মদসরোয়োযো খোতুন

03/04/1988

40389 তয়দো তোরভনো মভোস্তপো তয়দ আবু মনো  

তয়দো আযজুভন আযো

27/06/1991

40390 নোরজয়ো ভভতো মনো পযভৄজুর ক 

সুরতোনো জোোন

28/11/1988

40391 আবু োরনপো মভোাঃ রদুল্ল্ো 

ছোসরো মফগভ

15/06/1990

40392 মযোকোনো খোতুন মভোাঃ ভরপজুর ইরোভ 

সুরপয়ো খোতুন

01/02/1989

40393 মভোোাঃ তোরনজো ভৄরন্ন ভত মভোাঃ নোসজভ আরী ভধো 

মভোোাঃ োোনোযো মফগভ

10/09/1987

40394 মভোাঃ আোনুয যভোন মভোাঃ নওসয আরী 

আসনোয়োযো মফগভ

21/11/1990

40395 কোজী জরভ উদ্দীন ভত কোজী রুহুর আরভন  

নোরগ ে মফগভ

10/08/1991

40396 মোসর যোনো মভোকোসদ্দছ আরী 

জরভরো মফগভ

14/03/1989
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40397 মভোাঃ নোরয উরদ্দন মভোাঃ ভরপজুয যভোন 

পোসতভো

01/01/1993

40398 ভৄক্তো আক্তোয ভত মভোাঃ মগোরোভ মভোস্তপো 

োরনো মফগভ

07/12/1988 


কসরোনী স্থোয়ী ঠিকোনো40399 পোযজোনো আক্তোয  কুভকুভ োরুন-অয-যরদ 

মভোছোাঃ নোযরগ মফগভ

28/12/1993

40400 কোওোয আরী আকফোয 

োসজদো মফগভ

10/12/1993

40401 মদফোীল ভজুভদোয অীভ ভজুভদোয 

করফতো যোনী

31/12/1991

40402 োযরভন আক্তোয মভোাঃ মভোতোোয প্রধোন 

পোসতভো মফগভ

03/04/1994

40403 মভোাঃ রপসযোজ ভোভৄদ ভতাঃ মভোাঃ আরতমোয যভোন 

পোরভো মফগভ

23/08/1990

40404 মভোাঃ োইফুর ইরোভ মভোাঃ রযয়োজ উরদ্দন 

ফোতোী মফগভ

20/02/1989

40405 মভোাঃ জোোঙ্গীয আরভ মভোাঃ আরোউরদ্দন 

মভোছোাঃ মোসনয়োযো মফগভ

30/10/1991

40406 মভোাঃ জোরদুর ইরোভ মভোাঃ আবুজর 

ভোসজদো

10/12/1987

40407 অংকন কোরন্ত োর চোন ফদর োর 

তটিনী কভ েকোয

01/01/1994

40408 মভোাঃ মভসদী োোন মভোাঃ মভোসরভ উরদ্দন 

মযোকোনো আক্তোয

15/01/1994

40409 মযোকোনো খোনভ মভোাঃ যরপকুজ্জোভোন খোন 

ররযনো খোতুন

01/03/1991

40410 োভীভ ইরোভ মভোাঃ োীনুর ইরোভ 

নোজভীন সুরতোনো

20/10/1990

40411 মভোাঃ জয়নোর আসফদীন মভোাঃ আব্দুর ফোসতন 

রভস োভসুন নোোয

05/01/1989

40412 মভোছোাঃ রুরফনো আক্তোয রভভ মভোাঃ মযপোতুল্ল্ো প্রোং

মভোছোাঃ খোসদজো মফগভ

28/12/1990

40413 মভোাঃ মোোগ ফোবু মভোাঃ আব্দু োত্তোয 

রফররক মফগভ

05/12/1991

40414 জুসয়র োযবীন রুরফ আাঃ জররর

ররযনো  আক্তোয

23/11/1989

40415 মভোাঃ োরপজুয যভোন মভোাঃ ভনছুয যভোন 

ভইকুর

31/12/1990

40416 মভোাঃ মভোন আরী মভোাঃ মোরজোয প্রোভোরনক 

নসভছো মফগভ

07/09/1988

40417 মভোাঃ ইব্রোীভ ভধো মভোাঃ োজোোন ভধো 

মভোছোাঃ রোবরী খোতুন

14/07/1993

40418 মভোাঃ আরপকুর ইরোভ মভোাঃ আাঃ োত্তোয 

মভোোাঃ মযৌসুনোযো মফগভ

11/12/1989

40419 রফশ্বরজৎ ফোড়ৈ ভধুসূধন ফোড়ৈ 

যোধো যোনী

20/12/1993

40420 পোযোনো আক্তোয মভোাঃ ররয়োকত আরী 

নূরুন্নোোয খোনভ

22/10/1988

40421 মভোাঃ আব্দুর ফোরযক ইরোভ মভোাঃ আব্দুর ভরজদ ভন্ডর 

মভোছোাঃ রোইরী মফগভ

03/01/1988

40422 োনোজ আক্তোয ভৄক্তো ভতাঃ মভোকসছদ আরী োওরোদোয  

রপয়ো মফগভ

03/08/1988

40423 মভোাঃ আসক আর ভোরুপ মভোাঃ মগোরোভ োরুয়োয 

োরপজো মফগভ

15/11/1990

40424 আরজজুন নোোয মভোাঃ আরভনুর ইরোভ 

আরছয়ো খোতুন

01/01/1989

40425 মভোাঃ মখোযসদ আরভ মভোাঃ আব্দুর আরজজ 

মখোসজদো খোতুন

08/09/1988

40426 রফল্ল্োর মোসন মভোাঃ কোছভ আরী 

সুরপয়ো মফগভ

01/11/1990

40427 জোোনোযো আক্তোয ভতাঃ মভোাঃ ইব্রোীভ রভয়ো 

ভীযজোোন মফগভ

23/05/1992

40428 োরজয়ো আপরযন মভোাঃ আরজজুর ক 

পোরভদো মজরফন

05/02/1991

40429 যরন আসভদ মভোাঃ আব্দুর ফোযী 

মভোছোাঃ জোোনোযো মফগভ

07/01/1992
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40430 মজরভন আক্তোয মভোাঃ ভরনয মোসন 

োসদো খোতুন

12/12/1990

40431 মভোাঃ আবুর কোরোভ আজোদ মভোাঃ আব্দুয যভোন 

নূরুন্নোোয খোতুন

01/06/1989

40432 সুফন েো আক্তোয রপকুর ইরোভ 

োযবীন

25/10/1990

40433 োযরভন ইয়োরভন মভোাঃ আব্দু োভোদ 

যোরজয়ো সুরোতোনো

30/11/1990

40434 োযরভন আক্তোয মদোরন মভোাঃ দুরোর রভয়ো 

রযনো মফগভ

16/06/1988

40435 মজরভন আকতোয মভোাঃ আজোোয উরদ্দন 

মযভো আকতোয

04/05/1988

40436 নুযোত জোোন মভোাঃ আরোউরদ্দন 

পরযদো োযবীন

01/01/1993

40437 আবুর ফোোয কোসভ োওরোদোয 

যওন আযো

03/05/1988

40438 মভোাঃ নূসয আরভ রছরদ্দক মভোাঃ আরভরুর ইরোভ 

মযোরজনো মফগভ

10/03/1988

40439 োরফো মফগভ মভোাঃ আবুর কোসভ 

োসরো খোতুন

25/09/1991

40440 োরযয়োয শুব মভোাঃ আবু জোসয 

পোরভো মফগভ

16/09/1990

40441 মভোাঃ োফনুয রফশ্বো রকযন মভোাঃ রপউরদ্দন রফশ্বো 

মভোছোাঃ ছোসয়যো মফগভ

22/06/1987

40442 স্বপ্নো োরদোয রনতোই োরদোয 

ভোয়ো যোনী োরদোয

20/04/1992

40443 মভোাঃ ভরভনুর ইরোভ মভোাঃ মভোোযপ মোসন 

মভোছোাঃ ভোসজদো খোতুন

07/01/1989

40444 তোনরজরো আক্তোয রুো মভোাঃ আবুর কোরোভ 

োরুর মফগভ

01/01/1991

40445 রনলুপোয ইয়োরভন রভজেো লুতপয যভোন 

জরভরো খোতুন

21/10/1989

40446 ীয মভোোম্মদ যরপকুর ইরোভ খন্দকোয 

যরভো মফগভ

31/12/1991

40447 আরভনুর ইরোভ মপোযকোন মভোল্ল্ো 

োরদো মফগভ

02/06/1992

40448 মভোাঃ ইউসুপ আরী মভোাঃ আব্দু োভোদ 

মভোছোাঃ োভসুন নোোয

05/09/1987

40449 এ, মক, এভ পজলুর ক মভোাঃ োভসুর ক 

ঝৈনো আক্তোয

25/09/1988

40450 সুভী আক্তোয মভোাঃ োরোউদ্দীন আসভদ 

রনলুপোয ইয়োরভন

12/12/1987

40451 মভোোাঃ োযওয়োয জোোন মভোোাঃ আজোয আরী 

মভোোাঃ সুযরভ মফগভ

31/12/1987

40452 মভোৰ মযোকনুজ্জোভোন মভো: যজফ আরী                    আসয়ো 

মফগভ

১৪/১০/৮৭

40453 মভোাঃ রপসযোজ আরভ আফদুর ফোসযক 

মভোোাঃ মপোযসকছ মফগভ

11/09/1989

40454 নোরভো মফগভ মভোাঃ যরপক উল্ল্ো 

োসজযো মফগভ

25/05/1989

40455 মভোাঃ োয়দোয আরী মভোাঃ মগোরোভ নফী 

োরভদো রফশ্বো

28/11/1984

40456 আবু জোপয আরভরুর ইরোভ 

ফুরভরত

07/11/1991

40457 মভোাঃ োজ্জোদুর করযভ মভোাঃ আফদুয যভোন 

োসরো মফগভ

21/07/1989

40458 ইব্রোরভ খররর ইরি আরী 

যোয়ো মফগভ

02/01/1988

40459 ওফোয়দুল্ল্ো যকোয রপকুয যভোন 

আসরয়ো মফগভ

11/06/1988

40460 মভোাঃ োয়োভ মোসন মভোাঃ মোযোফ মোসন 

লুৎপো আক্তোয  

29/05/1989

40461 মোবন কুভোয দত্ত নফীন কুভোয দত্ত

ররনো দত্ত

01/02/1992

40462 মভোছোাঃ রযরভ খোতুন মভোাঃ আব্দুর ররতপ 

মভোছোাঃ োসজদো মফগভ

12/06/1989
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40463 মভোাঃ আজোদুর ইরোভ মভোাঃ ইউনুছ আরী 

আযরজনো মফগভ

01/01/1989

40464 মতু আক্তোয মভোাঃ নূরুর আভীন 

োরদো মফগভ

26/10/1988

40465 মভোাঃ োরভউর ইরোভ মভোাঃ োদো রভয়ো

মভোছোাঃ োযবীন মফগভ

01/02/1991

40466 মভোাঃ মভসদী োোন মভোাঃ রদ উল্যো

ভোভৄদো মফগভ

01/01/1988

40467 ভীয চন্দ্র যকোয ভনীন্দ্র নোথ যকোয

রভঠন যোনী যকোয

07/03/1993

40468 মভোাঃ ভোইদুর ইরোভ মভোাঃ নরজয মোসন

মভোছোাঃ ভসনোয়োযো মফগভ

30/10/1989

40469 নোরদো আক্তোয এ.মক.এভ. নুরুন্নফী

রপসযোজো মফগভ

12/09/1991

40470 োরপয়ো খোতুন মভোাঃ ো আরভ

মভোছোাঃ আরছয়ো মফগভ

10/08/1990

40471 রল্পী যোনী আচোর্য্ে ভত যজত কোরন্ত আচোর্য্ে

মজোৎস্দো যোনী আচোর্য্ে

18/10/1995

40472 মভোাঃ যোসদুর ক মচৌধুযী মভোাঃ রপউল্যো

ভোসুদো আক্তোয মচৌধুযী

12/12/1990

40473 মভোছোাঃ যরন খোতুন মভোাঃ মোরোয়ভোন আরী

মভোছোাঃ রুোরী মফগভ

06/10/1991

40474 মভোাঃ রুহুর আরভন ভত রনয়োভত আরী

রখনো খোতুন

15/08/1984

40475 মভোাঃ যোসর রভয়ো মভোাঃ ভজলু রভয়ো

মনো আক্তোয

01/12/1988

40476 মভোাঃ মোোগ োোন মভোাঃ আরভনুর ক

মভোছোাঃ নূরুন্নোোয

11/07/1988

40477 মভোোাঃ রুরজনো আক্তোয মভোাঃ মভোক্তর মোসন

ভোরপয়ো আক্তোয

30/12/1990

40478 মভোস্তোরপজুয যভোন োইফুর ইরোভ

ভসনোয়োযো খোতুন

01/01/1993

40479 মভোাঃ ইউসুপ আরী মভোছোাঃ নূযী োযবীন

মভোাঃ কররভ আজোদ

04/02/1991

40480 যোসর আসভদ আভজোদ মোসন

যোসফয়ো খোতুন

11/08/1988

40481 মভোাঃ আব্দুর কোসদয ভসয আরী

ছরকনো মফগভ

10/02/1988

40482 োইফুয যভোন ভত মভোাঃ লুৎপয যভোন

মপযসদৌী োযবীন

12/10/1993

40483 মভোাঃ আরযফুর ক মভোাঃ পজলুর ক

ররনো ক

21/02/1990

40484 মভোাঃ ভোসুদ যোনো ভত লুৎপয যভোন

মভোছোাঃ মযোসভরো মফগভ

15/10/1988

40485 এনোসয়ত মোোইন মভোাঃ রগয়ো উরদ্দন

োসজদো মফগভ

20/03/1987

40486 মভোাঃ আরযপ মোসন মভোাঃ রদলু রভয়ো

ওকত আযো মফগভ

12/05/1987

40487 সুভন কুভোয দো মগৌয মভোন দো

কোনন ফোরো দো

23/06/1991

40488 মভোাঃ আরোভ খাঁন মভোাঃ জোপয আরী খাঁন

রুসনো খোনভ

16/10/1993

40489 মখ ইব্রোরভ মোসন ইনছোয আরী মখ

ভোসুদো মফগভ

21/11/1990

40490 খোসরদো আক্তোয আব্দুয যরদ োওরোদোয 

ফকুর মফগভ

21/01/1988

40491 ভরনরুর ইরোভ মভোাঃ ফজলুয যভোন

োোনোজ

15/07/1987

40492 রযয়োজ ভোভৄদ আব্দু োরোভ

োোযো োরোভ

03/09/1989

40493 যোজীফ চোকভো ংক যতন চোকভো

নণ েসদফী চোকভো

28/08/1983

40494 মভোাঃ োরন মোসন োভছুর ক

পোসতভো মফগভ

13/03/1989

40495 মভোাঃ আবু োঈদ মভোাঃ আব্দুয যরভ

রয়োযো মফগভ

25/01/1988
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40496 মভোাঃ জোরদ োোন মভোাঃ আব্দুর ভরজদ

মজোসফদো মফগভ

21/05/1993

40497 মভোোাঃ তোরযনো ইয়োরভন ইউনু আরী

ফনভ মফগভ

22/07/1992

40498 মভোাঃ মভোস্তোরপজুয যভোন মভোাঃ মভোজোসম্মর ক যীপ

পরযদো ইয়োরভন

01/01/1986

40499 মভোাঃ যরপকুর ইরোভ ভত মোফোন মখ

মভোছোাঃ সুরপয়ো মফগভ

07/07/1989

40500 মভোাঃ মোসর আরভ মভোাঃ ইয়োকুফ আরী

মভোোাঃ জুসফদো খোতুন

11/09/1988

40501 ক.এভ. তোরযকুর ইরোভ ফোরি ক.এভ. ভৄযোদ মোসন

ইসভোতোযো মফগভ

26/12/1992

40502 মভোাঃ মোসর যোনো মভোাঃ আকতোয আরী

রররর মফগভ

11/01/1988

40503 ভোসুদো আখতোয মভোাঃ মভোজোফ্পয মোসন

ঝযনো মোসন

28/09/1989

40504 মভোোাঃ মদরওয়োয মোোইন দুরুর মোদো

রোইরী মফগভ

01/01/1993

40505 আসনোয়োয মোসন মগোরোভ যোব্বোনী

রপসযোজো মফগভ

30/12/1988

40506 মভোাঃ মযজোউর করযভ মভোাঃ হুভোয়ুন কফীয

জোোনোযো মফগভ

01/02/1990

40507 রররনসয়ন্ট চোকভো প্রদী কুভোয চোকভো

স্বপ্নো যোনী চোকভো

02/01/1988

40508 সুরতোন ভোভৄদ মভোাঃ মভোসর উরদ্দন

পরযদো মফগভ

30/06/1989

40509 মভোাঃ মোসন আরী মভোাঃ সুরুজজোভোন

মভোছোাঃ পোসতভো মফগভ

15/09/1987

40510 পোযোনো আক্তোয োভছুর ক

োসযো মফগভ

08/04/1993

40511 মভোাঃ আোদুজ্জোভোন এ.এভ. মভোস্তপো কোভোর

জোোনোযো মফগভ

01/04/1988

40512 বোস্কয রফশ্বো োধন রফশ্বো

মফরো রফশ্বো

18/12/1991

40513 আভোউর হুনো আরনছুয যভোন

ভসনোয়োযো রফরফ

03/03/1990

40514 মভোাঃ োসদ আরী মভোাঃ ছোভোদ রভয়ো

মভোছোাঃ ভভতো মফগভ

18/12/1988

40515 মভোাঃ রভজোনুয যভোন মভোাঃ ভরপজুর ইরোভ

োররভো মফগভ

20/11/1988

40516 পোরভদো ইরোভ মভোাঃ পখরুর ইরোভ

মযোকোনো ক

12/07/1994

40517 োয়রো আসরোজ ঋতু মভোাঃ আব্দুর আউয়োর

নোরদ পোযজোনো

07/03/199৪

40518 মভোাঃ মররভ মযজো মভোাঃ মভোতোোয মোসন

ছোসরো মফগভ

15/01/1990

40519 মভোাঃ আর আরভন আভোনুল্ল্ো

যরদো মফগভ

06/09/1991

40520 ভোরুপো আকতোয আব্দুর ওয়োদুদ তোলুকদোয

ররতপো মফগভ

07/03/1988

40521 মভোছোাঃ খোসরদো মপযসদৌ মভোাঃ ওকোত মোসন

মভোছোাঃ মযোসকয়ো মফগভ

06/10/1993

40522 ওফোয়দুর ইরোভ রযয়োজ উরদ্দন

রখনো মফগভ

15/09/1988

40523 মভোাঃ রপকুজ্জোভোন মভোাঃ রদুজ্জোভোন

যোরদো মফগভ

30/12/1990

40524 মপযসদৌ আসভদ মভোাঃ োভসুর ক

পরযদো মফগভ

30/11/1992

40525 মভোোম্মদ আবু ফকয োসটোয়োযী মভোোম্মদ ইউসুপ োসটোয়োযী

রভস পোসতভো মফগভ

27/12/1987

40526 তোসযক যভোন আফদুর োই োটওয়োযী

জয়তসনয মনছো

15/02/1988

40527 মভোাঃ হুভোয়ুন যীদ োরুনুয যরদ

নোজভো আকতোয

01/11/1987

40528 োনোজ খোনভ আাঃ খোসরক

োভসুন নোোয

01/03/1989
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40529 পোযোনো আক্তোয তয়দ আসভদ

োযরভন আক্তোয

23/12/1991

40530 মভোাঃ আরতক োোন মভোাঃ দরফয উরদ্দন

মভোছোাঃ ভোরুপো মফগভ

01/01/1990

40531 মভোোম্মত পোসতভো রফনসত 

পোরুক

মভোাঃ পোরুক খোন

ভভতোজ মফগভ

11/11/1987

40532 আোন োফীফ োফীবুয যভোন

োীনো আক্তোয

30/10/1992

40533 মভোাঃ আরযফুয যভোন মভোাঃ ফজলুয যভোন

মভোোাঃ জোোনোযো মফগভ

14/08/1988

40534 এভ.এভ. োীদুয যভোন ভত মভজোত আরী মভোল্ল্ো

মভোছোাঃ জোসদো মফগভ

05/07/1987

40535 তোনবীয আসভদ পরযদ উরদ্দন

আপরুজো আক্তোয

10/10/1988

40536 মভোাঃ মযত আরী ভত মভোাঃ মভোক্রভ আরী

মফগভ োসজদো খোতুন

01/01/1993

40537 মভোাঃ ফোকীবুল্ল্ো ভত মভোাঃ োনু যদোয

মভোোাঃ করনুয মফগভ

21/10/1988

40538 মভোোম্মদ জোভোর মোসন ভূ ূঁঞো মভোোম্মদ মছোসরভোন ভূ ূঁঞো

জোরভরো খোতুন

12/10/1987

40539 মভোাঃ নজরুর ইরোভ মভোাঃ োভসুর ক

মোসন আযো

28/12/1987

40540 আপসযোজো োযরভন আো এভদোদ করফয

নোজনীন জোোন

20/04/1990

40541 মভোাঃ রজোন আভোদ মভোাঃ আব্দুর ভরতন

োজসদো

05/01/1988

40542 এভ.এভ. আযোফুজ্জোভোন ভত আাঃ গরন মভোল্যো

মভোোাঃ মফগভ নোোয

13/11/1987

40543 রস্দগ্ধো ঢোরী চীন্দ্র নোথ ঢোরী

রফতো যোনী ঢোরী

10/07/1988

40544 মতোপোসয়র আসভদ মভোাঃ ইউনুছ আরী

মপযসদৌর আক্তোয

05/10/1993

40545 মভোাঃ জুসয়র মোসন মভোাঃ রযফুর ইরোভ

রফউটি মফগভ

13/05/1991

40546 মভোাঃ ভোরনক োোন মভোাঃ োসদ আরী

ভসনজো মফগভ

16/06/1992

40547 মক.এভ.ভোসুদজ্জোভোন মক.ঈভোনুদ্দীন

সুরপয়ো মফগভ

01/06/1988

40548 মভোাঃ মররভ মোসন মভোাঃ আাঃ কুদ্দু

মভোছোাঃ কসভরো খোতুন

01/08/1988

40549 এ.এভ. ভরজফয যভোন মভোাঃ োসছন আরী

মভোছোাঃ পরযতন মফগভ

31/12/1987

40550 তয়দ জুফোইদুর ক তয়দ ভোসুদুর ক

জোোনোযো ক

10/12/1989

40551 মভোোাঃ রোইজু মফগভ আবুর কোসভ

মভোোাঃ পরযদো মফগভ

16/04/1991

40552 শুভ্রো যোয় যোভ নোযোয়ন যোয়

ভরনকো যোয়

08/06/1991

40553 পয়োর মোসন মভোাঃ আব্দুর খোসরক

মররনো আক্তোয

18/12/1988

40554 কোভরুন নোোয রুভো ভত মভোাঃ রুহুর আরভন

ভত োযবীন আরভন

06/12/1989

40555 মপযসদৌী যভোন মভোোাঃ পরযদ মখ

মভোোাঃ আভো মফগভ

18/01/1992

40556 োইদুয যভোন ভোভৄনুয যরদ

োসযো খোতুন

12/05/1990

40557 োোদোত মোসন আরভয আরর

োন্তনো

23/08/1992

40558 মভোাঃ মভোোসফফরুর মভোাঃ আব্দুর ররতপ

োরফনো

15/10/1989

40559 মোসন আযো ভীয মভোোযোপ মোসন

তোছররভো খোতুন

23/07/1991 


কসরোনী স্থোয়ী ঠিকোনো40560 মভোোাঃ ভৄনসচসযো মফগভ মভোোাঃ ভরনরুর ইরোভ

মভোোাঃ নোযরগ মফগভ

11/02/1991

40561 মভোাঃ োইফুর ইরোভ আফদুর ফোসযক

লুৎফুসন্নছো

25/01/1990
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40562 মভো: ইয়োরন ভুইয়ো মভো: ইভোইর ভূইয়ো

তোছররভো মফগভ

21/08/1993

40563 নফী মোসন ইভোইর মোসন

তোছররভো মফগভ

03/01/1992

40564 মভো: রনয়োজ মভোস েদ মভো: রগয়ো উরদ্দন

ভোকসুদো আক্তোয

30/12/1992

40565 মভো: তোরযকুর ইরোভ মভো: আবু ফক্কয রদ্দীক

মভোছো: তোরভনো মফগভ

07/01/1991

40566 মভো: আোদুজ্জোভোন ভত পজলুয যভোন রভয়ো

োজোদী মফগভ

18/10/1993

40567 মভোো: রযপোত জোোন সুভী মভো: পজলুয যভোন

মভোো: োজোদী মফগভ

11/12/1988

40568 মভো: মভসদী োোন মভো: আসনোয়োয মোসন

ভোসজদো মফগভ

19/11/1990

40569 মভো: োরকফ মোসন ভত. বুয খোন

োসজদো মফগভ

10/10/1991

40570 আভো খোনভ মভো: আব্দুর োরভদ খাঁন

আসরয়ো মফগভ

01/07/1984

40571 তয়দো মভো: রজফ আরভ ভীয কোঞ্চন  আরী

ভরযয়ভ

15/06/1987

40572 মভো: োভ উদ্দীন নূয মভোোম্মদ

োযবীন আক্তোয

15/01/1988

40573 মভো: নুরুর মভোরভন মভো: মররভ রভয়ো

আসনোয়োযো মফগভ

01/03/1989

40574 আরফদুয যভোন এ.রফ. এভ আোদুজ্জোভোন

আয়ো ররদ্দকো

20/05/1989

40575 স্বোধীন ফোকচী মপ্রভচাঁদ ফোকচী

রফন্দু যোনী ফোকচী

10/06/1987

40576 এ.রফ. এভ োোনুজ্জোভোন 

তোলুকদোয

মভো: ভরতয়োয যভোন তোলুকদোয

রভস কোভরুন নোোয

30/08/1985

40577 রযন কুভোয মঘোল ভনীন্দ্র নোথ মঘোল

অচ েনো যোণী মঘোল

05/09/1987

40578 মভো: পযোদ যকোয মভো: পজরোয যভোন

মভোছো: জহুযো রফরফ

18/06/1987

40579 তো কুভোয যোয় রচত্তযঞ্জন যোয়

গীতো যোয়

15/08/1987

40580 মভোছো: আরভনো মফগভ মভো: আরজজোয যভোন

মভোছো: সুরপয়ো মফগভ

18/08/1991

40581 মভো: ভজভৄর ক ভত: আ: জররর

মভোছো: আরজতন মনছো

25/11/1987

40582 মভো: োযসবজ মভো: ইয়োরছন ভোতোব্বয

োযরবন মফগভ

13/06/1988

40583 মভো: এনোভৄর ক মভো: আব্দুর ভোসরক

োোনুয মফগভ

10/02/1989

40584 তুলোয আসভদ মভো: আসতোয়োয যভোন

মভোছো: রভনো খোতুন

05/11/1988

40585 মভো: আরভোন মকোযোন মভো: ইউসুপ আরী

সুরপয়ো

01/11/1991

40586 যীভো যকোয নুরুর ইরোভ যকোয

আরভনো খোতুন

01/07/1987

40587 ফদরুন্নোোয আব্দুর ফোযী আকন্দ

আকররভো খোতুন

30/06/1990

40588 মভো: গোরজউর ইরোভ ভত আ: যউপ

ভত আসনোয়োযো মফগভ

22/12/1987

40589 মভো: জররুর ইরোভ মভো: ইব্রোীভ

যোসফয়ো

01/02/1989

40590 মভোো: যোসফয়ো সুরতোনো মভো: োরপজুয যভোন

মভোছো: মযোরজনো মফগভ

20/01/1989

40591 মভো: আব্বোছ উরদ্দন আব্দুর কোসদয ভোস্টোয

করনুয মফগভ

03/07/1987

40592 মভো: নুরুর আপোয মভো: মভোস্তোরপজুয যভোন

মভোোম্মৎ আরভরুন মনো

30/12/1992

40593 মভো: মোসন ভত: রুহুর আরভন

ভত: রফরফ পোসতভো

01/02/1984

40594 ন কুভোয সুরনর কুভোয

তকোল্ল্ী যোনী

01/02/1989
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40595 মভো: ভোোবুবুয যভোন মভো: মভোতোোয মোসন

মভোোম্মদ ছসরভো খোতুন

01/01/1989

40596 রপসযোজ আরভ ভত সুরতোন আোম্মদ

মোসনয়োযো মফগভ

20/12/1987

40597 মভো: ভোভৄনুয যভোন ভত মভো; মখোযসদ আরভ

রয়োযো মফগভ

07/11/1983

40598 মভো: োনোইন আফদুর ভোন্নোন

োরদো মফগভ

13/12/1987

40599 মভো: মোসর মভো: চন্দন রভয়ো

মভোোম্মদ পরজরোতুনসনছো

31/12/1993

40600 মভো: আফদুর কোসদয রয়ো মভো: আফদুর মগোফুয

আয়ো আক্তোয

01/01/1993

40601 মভো: করফরুর ইরোভ মভো: ভসরভ উরদ্দন

জোোনোযো খোতুন

12/10/1988

40602 মভো: োীনুয যভোন মভো: মভোোযযপ মোসন

মভোছো: মভযোজন নোোয

25/05/1990

40603 মভো: োোনুর করফয মভো: আতোউয যভোন

মভোছো: োরছনো মফগভ

02/10/1989

40604 মভো: ভোসুদ যোনো মভো: আফদোয মোসন

মভোছো: ভসনোয়োযো মফগভ

23/09/1991

40605 মভো: ভোোদী োোন ভযহুভ মভোোম্মদ ভৄছো

োনোজ মফগভ

18/03/1994

40606 ওভয পোরুখ োওন মভো: আব্দুর ভোন্নোন

মররনো আকতোয

04/01/1993

40607 মভো: রভজোনুয যভোন মোোগ মভো: জোপয আোম্মদ

মখোযসদো মফগভ

10/04/1991

40608 মভো: আবু োঈদ ভত আব্দু োত্তোয

মভোছো: সুরপয়ো মফগভ

05/06/1989

40609 সুদী কুভোয মচৌধুযী সুভোন্ত কুভোয মচৌধুযী

চম্পো যোনী মচৌধুযী

02/03/1991

40610 মনোভোন মভোল্ল্ো মনছোয উদ্দীন

পোসতভো খোতুন

01/11/1987

40611 মভোোম্মদ পরযদ উদ্দীন খোন মভোোম্মদ ভৄছসর উরদ্দন খোন

ভোভৄদো মফগভ

08/07/1993

40612 মভোস েদুজ্জোভোন আযোফুজ্জোভোন

ভভতোজ মফগভ

31/12/1988

40613 মভো: ভরউরদ্দন ররদ্দকী ভত মভো: আব্দুর খোসরক

আসনোয়োযো মফগভ

10/12/1989

40614 মভো: রজু রভয়ো ভত নুরুর ইরোভ যকোয

মররনো খোতুন

12/02/1988

40615 মভো: ভোভৄদ োোন ফোফয মভো: ফজলুয যভোন

মভোছো: আসনোয়োযো মফগভ

01/01/1986

40616 মভো: মফরোর রভয়ো মভো: রদরদোয মোসন

মফরী মফগভ

25/06/2017

40617 মভো: আবু ফক্কয ররদ্দক মভো: তরভজ উরদ্দন

মভোছো: পোসতভো মফগভ

05/07/1987

40618 মযোনো আক্তোয ভত: মভো: এরয়োয আরী

আররভো মফগভ

23/10/1991

40619 মভো: ইউনু আরী মভো: ফোোয উরদ্দন

মভোছো: মদরজোন মফগভ

15/06/1987

40620 মভো: খোয়রুর ক মভো: একযোভৄর ক

মভোছো: মখোযরদো মফগভ

18/07/1989

40621 োদ্দোভ মোসন জোরোভ ভন্ডর

মযোসকয়ো মফগভ

22/01/1994

40622 নজরুর করফয হুভোয়ুন করফয

নোরগ ে করফয

20/07/1989

40623 োফরযনো আক্তোয আভজোদ মোসন তোলুকদোয

মসরনো মফগভ

15/05/1990

40624 মভোোম্মদ জররুর ইরোভ মভোোম্মদ আকফয মোসন

জহুযো মফগভ

01/01/1988

40625 োযরভন আক্তোয ভত: মদসরোয়োয মোসন

মভোছো: োসরো মফগভ

01/05/1989

40626 মভো: মোসয়ফ ভোভৄন মভো: পজলুর ক

মভোছো: োভসুন্নোোয মফগভ

25/12/1989

40627 মভোনতোরয আসভদ মভো: ভন জু রভয়ো

মভোছো: নুরুন্নোোয মফগভ

11/03/1989
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40628 মভো: ভোকছুদুয যভোন মভো: গওছুর ক

মভোছো: ভোভৄদো মফগভ

30/01/1989

40629 মভো: রজয়োউর ফোরয রুভ ভত োখোওয়োত মোসন

মভোছো: মজবুন মনছো

25/10/1988

40630 োগয যকোয ভরতরোর দো

তুরী যোনী যকোয

20/01/1992

40631 ভৄোাঃ কোইয়ুভ মোসন মভোাঃ মরোকভোন মোসন

জোসভনো মফগভ

15/04/1987

40632 মভো: আরভনুর ইরোভ মভো: মভোন্তোজ আরী

আছভো মফগভ

31/10/1989

40633 মভো: তোরো রফন ইরোভ মভো: নুরুর ইরোভ

তোরভনো ইরোভ

13/12/1990

40634 মভো: রনজোভ উরদ্দন মভো: জোভতুল্ল্ো

জোসরো মফগভ

04/01/1986

40635 জোভোর মোসন ভত তসপর ভোতুব্বয

রপসযোজো মফগভ

15/09/1991

40636 এভ.এভ. ভৄজোরদুর ইরোভ মভো: োঈদুয যভোন

মভোছো: ভোসজদো মফগভ

01/01/1989

40637 রযপোত জোোন এভ এ ওোফ ভধো

রভস ভোকসুদো মফগভ

24/12/1990

40638 রুসভর আভদ খররর আভদ

আসনোয়োযো মফগভ

13/06/1987

40639 তোরভনো আক্তোয ফজলুয যভোন

রভনো আক্তোয

25/11/1994

40640 মভো: ভোভৄন মোসন এরোী ফক্স

মযোসকয়ো মফগভ

10/03/1987

40641 আব্দুর ফোকী আব্দুর ভোসজদ

যওন আযো রফরফ

18/01/1989

40642 ভৄোম্মদ মফরোসয়ত মোসন ভৄোম্মদ আবুর ফোোয

রফররকছ মফগভ

01/02/1988

40643 মভো: আরনসুর ইরোভ তোলুকদোয মভো: আযসদ আরী তোলুকদোয

মোসনয়োযো মফগভ

01/03/1992

40644 োরকর মোসন ভত আপজোর মোসন

মযসনো মফগভ

10/10/1990

40645 মভো: রদুর ইরোভ মগোরোভ মভোস্তপো

মভোছো: রোইরী মফগভ

12/12/1988

40646 মভো: সুভন রভয়ো মভো: মোনো রভয়ো

োোনোজ মফগভ

05/01/1991

40647 মভো: মোোগ মোসন মভো: োআরভ োওরোদোয

যীনো মফগভ

01/02/1991

40648 মভো: রভরন োওরোদোয মভো: োরফবুয যভোন োওরোদোয

যোরভো মফগভ

15/11/1987

40649 আরভোভৄন ইরি আরী খোন

োসজদো মফগভ

15/01/1988

40650 রযয়োজুর ইরোভ মভো: রুস্তভ আরী

আকররভো মফগভ

05/02/1988

40651 মভো: মভসদী োোন আফদুয যীদ োওরোদোয

মভোো: জোোনোযো মফগভ

31/03/1989

40652 মভো: ফজলুয যীদ মভো: মভোসরভ উরদ্দন

মভোো: োসরো মফগভ

01/02/1989

40653 মভো: নওসযোজ আযোপ মভো: আব্দুর ভোন্নোন মচৌধুযী

মভোছো: যওনোযো মফগভ

29/09/1991

40654 মভো: ভরযদুর ইরোভ 


ভত আবু ততয়ফ রভয়ো               মভোছো: 

ভসনোয়োয মফগভ

২৫/0২/19৮৭

40655 মভো: মতোপোজ্জর মোসন মভো: এযোদ আরী

তোসযো রফরফ

01/01/1989

40656 মভো: তোররভৄর ক মভো: এযোদ আরী

মভোছো তোসযো রফরফ

03/02/1986

40657 মভো: োইফুল্যো মভো: োরফফোয যভোন

মভোছো: ভসনোয়োযো মফগভ

18/06/1989

40658 মভো: ভরভনুর ইরোভ মভো: োরফবুয যভোন

মভোছো: আঞ্জুয়োযো মফগভ

02/06/1994

40659 মভো: আরভনুর ইরোভ মভো: োরফবুয যভোন

মভোছো: আঞ্জুয়োযো মফগভ

07/10/1992

40660 মভো: আোদুজ্জোভোন মভো: ভোরনক খন্দকোয

ভভতোজ মফগভ

10/12/1992
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40661 আব্দুল্ল্ো আর ভোভৄন মভো: আক্তোয মোসন

পোসতভো মফগভ

10/02/1993

40662 ভোভৄদুর োোন আব্দুয যরভ

আপসযোজো মফগভ

28/02/1990

40663 মভোছো: যওন আযো মফগভ মভো: নজরুর ইরোভ

োভসুন রনোয ফোনু

31/12/1992

40664 মভো: োইফুর ইরোভ মভো: আপোজ উদ্দীন

মভোছো: ছোসরো মফগভ

19/09/1985

40665 কোনু যোভ যরফদো ভত নসয চন্দ্র যরফদো

শ্রীভরত ফুরফোী

21/02/1982

40666 মভো: আব্দুর োরভদ মভো: আব্দুর োরকভ

জরযনো খোতুন

08/09/1990

40667 আব্দুর জোব্বোয আব্দুয যফ োসটোয়োযী

জোোনোযো মফগভ

05/03/1988

40668 কোইউভ মোসন োওরোদোয আরভগীয মোসন োওরোদোয

মযোনো মফগভ

10/02/1991

40669 মভো: নোজভৄর ইরোভ মভো: নজরুর ইরোভ

তফুযো মফগভ

01/11/1992

40670 োইফুর ইরোভ আব্দুছ মছোফোন

মভসরুন মনছো

01/01/1988

40671 ছুযোইয়ো ভত আব্দুয মযজোক

আসনোয়োযো

01/01/1990

40672 মভো: ভরজদুর আকো ভত পজরোয যভোন

মভোছো: চম্পো ফকুর

23/10/1990

40673 মভো: আবু োঈদ মভো: জজু রভয়ো

োররভো আক্তোয

13/02/1989

40674 োরদয়ো নওরযন োন্তো মভো: োজোোন আরী রকদোয

তোররভো মফগভ

14/09/1993

40675 মভো: জোরদ োোন মভো: আবুর কোরোভ আজোদ

ভোকসুদো মফগভ

10/12/1992

40676 বজন কুভোয ীর কল্যোণ কুভোয ীর

ভত ভভতো যোনী ীর

15/07/1984

40677 মভো: রুসফর মজোভোদ্দোয আব্দুর ক মজোভোদ্দোয

মতোযো মফগভ

01/01/1990

40678 আছভো আক্তোয মভো: ভরনয মোসন

মভোসভনো মফগভ

14/12/1991

40679 রুরভ আক্তোয ভত মভো: আবুর মোসন          পোসতভো 

মফগভ

03/01/1991

40680 রোসভয়ো আক্তোয মভৌ মভো: আক্তোয উরদ্দন

জোোনোযো আক্তোয

28/12/1992

40681 ভৄরনয মোোইন োরপজুয যভোন

আসরয়ো মফগভ

03/04/1993

40682 মভোাঃ ভোসুভ রভয়ো ভযহুভ োভচুর মচোদোয

ভভতোজ

28/08/1990

40683 মভোাঃ কোভোর আসভদ মভোাঃ ররদ্দক ভোদফয

মযনু মফগভ

02/09/1992

40684 মভোোম্মদ আপজোর মোোইন মভোাঃ নুরুরদ্দন মভোল্যো

সুরপয়ো মফগভ

28/02/1992

40685 মভোাঃ যরপকুর ইরোভ মভোাঃ আব্দুর আরজজ গোজী

োররভো মফগভ

05/05/1989

40686 উসম্ম োরভো তোভোন্নো মভোাঃ আরনসুয জোভোন

নোজভো জোভোন

25/08/1994

40687 মতোপোজ্জর মোসন জয়নোর আসফদীন

তোরভনো মফগভ

16/06/1988

40688 আফদুর োরকভ আব্দুর জব্বোয পরকয

আকররভো মফগভ

05/01/1992

40689 আয়ো আক্তোয সুরতোন আসভদ

োসজযো আসভদ

01/01/1987

40690 আব্দুল্ল্ো আর ভোভৄন ভযহুভ োভচুর আরভ

ভভতোজ মফগভ

01/03/1991

40691 মভোাঃ আসনোয়োরুর ইরোভ মভোোম্মদ আরী

োনো খোতুন

01/01/1990

40692 রপকুর ইরোভ মভোাঃ আবুর ফোোয

রভো োযরবন

28/12/1990

40693 মভোাঃ আব্দুয যোজ্জোক মভোাঃ আরজজুয যভোন

আসনোয়োযো মফগভ

01/0৪/1991
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40694 োয়রো যভোন মভোাঃ আরজজুয যভোন

আসনোয়োযো মফগভ

30/08/1988

40695 মভোাঃ মযজোউর করযভ মভোাঃ আোনউল্যো মফোযী

যোরভো মফগভ

31/12/1992

40696 মভোাঃ কোওছোয আসভদ মভোাঃ আবুর মোসন

নূযোজোোন মফগভ

01/01/1991

40697 মভোাঃ োভীভ আরভ মভোাঃ আরভনুর ইরোভ

মভোছোাঃ রযপো রফফ

22/10/1993

40698 মভোাঃ আফদুয যভোন মভোাঃ আফদুয যফ

রযনো মফগভ

10/10/1988

40699 নজয় দো ভত. ভসন্দ্র চন্দ্র দো

রপ্রয় ফোরো দো

01/05/1992

40700 মভোছোাঃ মযোসকয়ো খোতুন মভোাঃ নুযনফী যকোয

মভোছোাঃ মগোসরনুয মফগভ

28/05/1989

40701 রজোদ ভধো পোরুক ভধো

োযো ভধো

12/12/1987

40702 আরভরুর ইরোভ নুরুর ইরোভ

ভভতোজ মফগভ

10/05/1989

40703 মভোাঃ োযসবজ ভৄন্পী মভোাঃ আয়ুফ আরী ভৄন্পী

মভোছোাঃ খোরদজো আক্তোয

01/01/1986

40704 কোভোর আরভনুর ইরোভ

নুযজোোন

13/12/1990

40705 ভোরপ্রয়ো োযবীন রুহুর আরভন যকোয

মফগভ মযোসকয়ো খোনভ

10/09/1989

40706 মভোছোাঃ রোইজু আক্তোয মভোাঃ খরতবুয যভোন

মভোছোাঃ ওসদো মফগভ

10/06/1991

40707 মভরতো যোনী যোয় অতুর চন্দ্র যোয়

োরফত্রী যোনী যোয়

12/09/1987

40708 মভোাঃ কোভরুজ্জোভোন ভত মভোজোসম্মর ক

উসম্ম কুরসুভ

27/02/1991

40709 মভোাঃ ভৄন্নোপ-উদ-মদৌরো খোন মভোাঃ মসকন্দোয আরী খোন

মভোছোাঃ মভোস েদো খোনভ

06/12/1991

40710 এভ ো-আদ ইফসন োইপ এ. মক.এভ োইফুর ইরোভ

আজরভনো আক্তোয

31/12/1988

40711 পোরভদো আক্তোয মভোাঃ োভছুর ক (ভত)

আসরয়ো মফগভ

01/07/1990

40712 মভোাঃ পোরুক মোসন মভোাঃ োসদকুর ইরোভ

রজন্নোতুন মনো

21/05/1989

40713 আপসযোজো ইরোভ মভোাঃ নুরুর ইরোভ

ভভতোজ মফগভ

06/07/1993

40714 মভোাঃ মযোকুনুজ্জোভোন জীফ মভোাঃ যরপকুর ইরোভ

মভোছোাঃ মযোসকয়ো মফগভ

08/10/1989

40715 মভোছোাঃ োনরজদো সুরতোনো মভোাঃ মভোজোসম্মর ক

মভোছোাঃ োোনো মফগভ

11/11/1992

40716 আভো আক্তোয  ফরদউজ্জোভোন

ররতপো মফগভ

30/03/1993

40717 মভোাঃ আব্দুর ভরতন মভোাঃ আবুর মোসন

ভরযয়ভ মফগভ

13/07/1987

40718 মভোাঃ যোরজফ তোলুকদোয নূয আরভ তোলুকদোয

যোরজয়ো মফগভ

03/04/1992

40719 োপোয়োত মোসন এ এভ মসকন্দোয আরী

োফোনো ইয়োরভন

10/08/1989

40720 রপকুর ইরোভ মভোাঃ আব্দুর আউয়োর

মভোছোাঃ সুরপয়ো মফগভ

01/01/1990

40721 মভোাঃ আবুর কোরোভ আজোদ মভোাঃ আাঃ োরোভ

যরভো মফগভ

01/01/1991

40722 সুরর কোন্ত দো ভত. রনস চন্দ্র দো

ভঞ্জু যোনী দো

01/05/1991

40723 মভোাঃ ভোফুজুয যভোন মভোাঃ আরোউরদ্দন মভোল্ল্ো 

োরভদো মফগভ

05/07/1988

40724 মভোাঃ এভদোদুয যভোন মভোাঃ ইভোইর রভয়ো

মখরো মফগভ

15/02/1990

40725 মভোাঃ মযজওয়োনুর আরভ মভোাঃ মপযসদৌ আরভ

মভোছোাঃ রুরফনো মফগভ

24/11/1991

40726 আপসযোজো খোতুন আব্দুর কুদ্দু

মযোসকয়ো খোতুন

21/11/1992
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40727 মভোাঃ আব্দুর কোসদয মভোাঃ োভছুর ক

পরযদো মফগভ

01/02/1989

40728 মভোাঃ পয়োর আসভদ মভোাঃ আব্দুর খোসরক

ভসনোয়োযো মফগভ

01/08/1987

40729 ফোরযক মোসন মভোসরভ আরী ভন্ডর

ভোোভৄদো মফগভ

28/02/1986

40730 ভীয ভোোভৄদো খোতুন ভীয ভোোবুবুয যভোন

মররনো ভোোবুফ

01/01/1990

40731 মভোাঃ আবুর কোরোভ ভত. আব্দুর ছোভোদ ভন্ডর

আরছয়ো খোতুন

15/11/1984

40732 মভোাঃ আখরোকুয যভোন মভোাঃ আইয়ুফ ো

মজোনোযো মফগভ

19/12/1988

40733 মভসদী োোন আাঃ করযভ রভয়ো

োনোজ মফগভ

10/10/1988

40734 মভোাঃ কোভরুর োোন (রডউক) মভোাঃ জয়নুর আসফরদন

রযকতো আসফরদন

20/12/1987

40735 োরয়ো োযবীন মভোাঃ য আরী কোজী

ভোসরকো মফগভ

25/02/1989

40736 রদররুফো খোনভ মভোাঃ রযোজ উরদ্দন

নোজভো খোতুন

26/01/1990

40737 মভোাঃ ররটন যকোয মভোাঃ আব্দুর ভোন্নোন

আসরপনুযো মফগভ

15/09/1990

40738 আকরীভো আক্তোয মভোাঃ আপছোয আরী

জোোনোযো মফগভ

01/05/1988

40739 মভোাঃ োরফফ উল্ল্ো মভোাঃ ফযকত উল্ল্ো

মনকসরছ মফগভ

31/12/1991

40740 মভোাঃ োসযোয়োয জোোন মভোাঃ আব্দুয যউপ

োভছুনন্নোোয

01/01/1992

40741 সুব্রত রভস্ত্রী আন নয়ন যঞ্জন রভস্ত্রী

সুলভো যোনী

12/01/1988

40742 আব্দুল্ল্ো আর ভোভৄন মোযোফ মোসন

রভনোযো মফগভ

09/12/1990

40743 জোরকয়ো মপযসদৌর ভত. মভোাঃ আব্দুর কুদ্দুছ ভূঞাঁ

ভোসজদো মফগভ

06/07/1988

40744 আসয়ো আক্তোয রুভরক মভোাঃ মভোসয়ত মোসন োন্নো

ভোসজদো মফগভ

13/10/1986

40745 মভোাঃ আয়োতুল্ল্ো পোরুকী আবুর কোসভ

রযীনো মফগভ

11/11/1989

40746 মভোাঃ আরোউদ্দীন ভত. মভোাঃ আফদুর মভোনোপ

মভোসভনো খোতুন

15/01/1991

40747 মভোাঃ ওভোন গরন গুযো রভয়ো

কভরু মফগভ

27/03/1992

40748 মভোাঃ তোজুর ইরোভ মভোাঃ পয়জুয যভোন

মভোছোাঃ যোসফয়ো মফগভ

26/02/1990

40749 মভোাঃ আব্দুর মভোসভন মভোাঃ আব্দুর ভোসরক

আসনোয়োযো মফগভ

05/05/1990

40750 মভোাঃ ভোোবুফ মযজো মভোল্যো ইরি আরী

মভোছোাঃ ইযোনী খোতুন মযসনো

25/07/1989

40751 কোকরী যোনী দো রফসনোদ রফোযী দো

কোজর যোনী দো

03/08/1989

40752 সুকভ চোকভো প্রবোত কুভোয চোকভো

সুখী মদফী চোকভো

05/10/19৮8

40753 রদংকয োো অভর কৃষ্ণ োো

োনু যোনী োো

22/11/1992

40754 মভোাঃ নোরছয উরদ্দন মভোাঃ ভরপজুয যভোন

পোসতভো মফগভ

01/01/1993

40755 মভোাঃ মোসর যোনো মভোাঃ আব্দুর খোসরক

মভোছোাঃ ভভতোজ মফগভ

17/07/1989

40756 মজর রফশ্বো রভরন রফশ্বো

োরয়ো রফশ্বো

30/11/1990

40757 মভোাঃ ভসনোয়োয মোসন মভোাঃ োরপজোয যভোন

ছসরভো মফগভ

25/11/1984

40758 মভোাঃ োরজদুয যভোন ভূ ূঁইয়ো মভোাঃ আবু ফকয ভূ ূঁইয়ো

োভসুন নোোয

04/11/1987

40759 রতো যোয় ধনঞ্জয় যোয়

বগফতী যোয়

04/02/1991
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40760 মভোাঃ আরতকুয যভোন রজয়োউর ক

রোয়রো মফগভ

01/04/1992

40761 মভোাঃ জোভোর উরদ্দন মভোাঃ নুরুর ইরোভ

োভরত মফগভ

11/03/1988

40762 আবু োইদ আব্দুয যভোন গোজী

আসয়ো মফগভ

07/09/1989

40763 মোভো খোতুন মভোাঃ ভোসজদুর ক

মভোছোাঃ রোয়রো আযজুভোন মফগভ

25/05/1987

40764 মভোাঃ োনোউল্ল্ো খোন আভোনত উল্ল্ো খোন

মররনো আক্তোয

25/01/1993

40765 োরফো খোতুন োভসুর আরভ

োভসুয নোোয

03/10/1985

40766 মভোোম্মদ ভোবুবুর ক আফদুর োররভ

নুয নোোয

30/06/1989

40767 রযন দো সুনীর চন্দ্র দো

চন্দনো যোনী দো

04/10/1987

40768 মভোাঃ জুসয়র যোনো মভোাঃ োরফবুয যভোন

মভোছোাঃ জয়নফ মফগভ

05/10/1992

40769 মভোাঃ রুসফর  রভয়ো মভোাঃ ফজরোয যভোন

মোোয়দো মফগভ

28/02/1991

40770 কৃষ্ণদ যকোয মগোরফন্দ যকোয

ভত. মদফকী যকোয

20/03/1987

40771 মভোাঃ মভোসয়ত উরদ্দন মভোাঃ ো আরভ খোন

োইদো মফগভ

05/03/1989

40772 মভোাঃ আোন োফীফ ভত. মভোাঃ নোরজভ উদ্দীন

োরফফো আক্তোয

31/12/1987

40773 ভোফুজো খোনভ মভোাঃ ভরনরুজ্জোভোন খোন

ভোভৄদো আক্তোয

01/01/1992

40774 োরয়ো মদফী সয চন্দ্র নোথ

অচ েনো যোণী মদফী

16/06/1990

40775 মভোাঃ মযজোউর করযভ মভোাঃ নুরুর ইরোভ মভোল্ল্ো

মভোছোাঃ জহুযো মফগভ

25/12/1991

40776 সুরতোনো োযবীন ভত. ধলু রভয়ো

ভভতোজ মফগভ

24/01/1988

40777 পযোদ রভয়ো মভসয উল্ল্ো

ভভতোজ মফগভ

02/06/1989

40778 মভোাঃ োীন রভয়ো মভোাঃ মভোখসরছুয যভোন

রয়োযো মফগভ

01/10/1989

40779 মভোাঃ আরনসুজ্জোভোন মভোাঃ নুরুজ্জোভোন

রভস: রফউটি মফগভ

10/08/1988

40780 ভৄভতোরনো আকতোয গোজী মভোতোোয মোসন

মোসনয়োযো মফগভ

16/12/1991

40781 মভোাঃ আজোদ মোসন মভোাঃ োরপজুয যভোন

আসনোয়োযো মফগভ

16/09/1989

40782 মভোাঃ তরযকুর ইরোভ মভোাঃ আব্দুর ভরভন

ভত োভছুন নোোয

25/05/1988

40783 মভোাঃ যোসদুয  ইরোভ মভোাঃ নুরুর ইরোভ

মভোছোাঃ মযরভনো আকতোয

23/10/1991

40784 আকররভো মফগভ মভোাঃ ইউসুপ তোলুকদোয

সুরপয়ো মফগভ

30/11/1987

40785 মফরী যোনী বরগযথ চন্দ্র যোয়

োরুর যোনী

05/01/1990

40786 মভোাঃ ভোসুদ রভয়ো মভোাঃ মভোপোজ্জর মোসন

মভোছোাঃ োসছনো মফগভ

30/07/1989

40787 মভোাঃ ভইনুর ইরোভ রভৄর মভোাঃ রপকুর ইরোভ

মভোোাঃ ভসনোয়োযো মফগভ

22/11/1990

40788 মভোাঃ কুতুফ উরদ্দন মভোাঃ োভসুর ইরোভ

রখনো মফগভ

20/10/1987

40789 ভোফুজুর ক আবুর ফোোয মভোাঃ জুররপকোয আরী

ভোবুফো খঅনভ

31/12/1991

40790 মভোোাঃ োপো মভোাঃ আসনোয়োয মোসন

মভোোাঃ আপসযোজো

01/01/1988

40791 মভোাঃ োইফুর ইরোভ মভোাঃ আব্দু োত্তোয

মপযসদৌী মফগভ

13/06/1991

40792 খন্দকোয মভোাঃ আব্দুল্ল্ো আর 

ভোভৄন

খন্দকোয মভোাঃ আসনোয়োরুর ইরোভ

রফররক মফগভ

06/03/1984
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40793 নোরযন জোোন মভোাঃ োরনপ

োরনো মফগভ

05/07/1990

40794 আ. ন. ভ. োরভউয যভোন ভত রভজোনুয যভোন

ভত সুরতোনো যভোন

01/11/1991

40795 মযসদোওয়োন আসভদ মভোাঃ মভোতোরয রভয়ো

ময়োযো মফগভ

25/04/1993

40796 ইযোত জোোন এইচ, এভ, আফদুর োই

মকোরনূয মফগভ

28/11/1989

40797 মভোাঃ রদুর ইরোভ এ. রফ. এভ. নূয মভোোম্মদ

ররযন আক্তোয

01/09/1987

40798 মভোাঃ মোসর যোনো মভোাঃ আব্দুর খোসরক ভন্ডর

মভোনোক্কো খোতুন

20/07/1990

40799 মভোাঃ যোসদুর ইরোভ ভত মভোাঃ জহুরুর ইরোভ

মভোছোাঃ যরদো আফোতোয

31/12/1988

40800 ভোসুদ মভোাঃ োোদোত মোসন

যরভো মফগভ

07/03/1994

40801 আরভনো মফগভ মভোাঃ নূরুর ইরোভ

যওন আযো মফগভ

25/08/1989

40802 আরক যভোন আব্দুয যভোন

ররযন যভোন

15/12/1992

40803 মভোাঃ ভরনয মোসন ভত মভোাঃ জোরোর উরদ্দন

োসজযো মফগভ

31/05/1989

40804 মভোাঃ আযোফুর করফয মভোাঃ আবুর োসভ

আছভো আক্তোয

06/01/1991

40805 মভোাঃ আব্দুর ররতপ মভোাঃ আব্দু োভোদ

রোইরী খোতুন

20/05/1982

40806 মভোাঃ যোরকফ মোসন মভোাঃ আব্দুর ফোসযক মভোল্ল্ো

মভোছোাঃ আঞ্জুয়োযো খোতুন

10/01/1991

40807 মভোাঃ োভীভ মযজো মভোাঃ রপকুর আরভ

োসরো মফগভ

15/08/1992

40808 মভোাঃ োরভউর ইরোভ মভোাঃ ছোসনোয়োয মোসন

ভত সুরপয়ো মফগভ

31/12/1992

40809 রযভন কুভোয োো রযভর কৃষ্ণ োো

যীতো োো

03/05/1989

40810 জোরদুর ইরোভ আবুর ফোোয

রপসযোজো মফগভ

01/11/1992

40811 ইভত আযো মফগভ কোভরুর আরভ মচৌধুযী

নূয জোোন মফগভ

20/01/1991

40812 মভোাঃ োইফুর ইরোভ মভোাঃ আসফদ আরী

মভোোাঃ রভনোযো মফগভ

01/01/1992

40813 মভোাঃ আরজজুর ক মভোাঃ আব্দুর জররর

মভোছোাঃ আসভনো মফগভ

20/12/2017 


জন্ তোরযখ মথোমথ নয়40814 মোরনয়ো আক্তোয আব্দুর ররতপ

োভসুন্নোোয

10/10/1988

40815 অরত কুভোয রফশ্বো োরচন্দ্রনোথ রফশ্বো

দুরী যোনী রফশ্বো

29/12/1981

40816 ভরতউয যভোন ভরজফয যভোন

ভৄর েদো মফগভ

01/01/1989

40817 োরভো আক্তোয ভত আব্দুর জররর ঢোরী 

ভসনোয়োযো মফগভ

10/06/1991

40818 ভোপরুদো আক্তোয ভরউয যভোন

পরযদো আক্তোয

30/09/1993

40819 মভোাঃ আর-আরভন খোন মভোাঃ আনছোয আরী খোন

তোররভো মফগভ

22/08/1989

40820 মভোাঃ োইফুর ইরোভ মভোাঃ এনোভৄর ক

মভোোাঃ পরযদো মফগভ

15/12/1988

40821 মভোাঃ আসনোয়োরুর ক মভোাঃ ওয়োরপজ উরদ্দন

মযোসকয়ো আক্তোয

06/02/1988

40822 মভোাঃ োরফবুয যভোন মভোাঃ ররু রভয়ো

সুরপয়ো মফগভ

12/08/1987

40823 মভোাঃ ইররয়ো খাঁন মভোাঃ আইয়ুফ খাঁন

ইয়োরুন মনছো

12/06/1988

40824 নোজভো খোতুন মভোাঃ ইরিছ আরী

আরভনো খোতুন

24/12/1987

40825 মভোোম্মদ মোসর ভূইয়াঁ ভত ভোসুভ ভূইয়াঁ

সুরপয়ো মফগভ

07/11/1990
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40826 মভোাঃ জোরদুয যভোন মভোাঃ ভরতয়োয যভোন

জোোনোযো যভোন

26/12/1993

40827 মভোছোাঃ রভৄ খোতুন মভোাঃ নরজয উরদ্দন

মভোছোাঃ মপযসদৌী খোতুন

15/08/1990

40828 মভোাঃ ভোোবুফ োোন মভোাঃ আব্দু বুয খোন

নুযজোোন

07/09/1988

40829 মভোাঃ জোোঙ্গীয মোসন মভোাঃ যরফউর ইরোভ

রখনো খোতুন

15/10/1987

40830 মভোাঃ নোজভৄর োোন মগোরোভ কুদ্দু পরকয

জোসদো খোনভ

02/09/1988

40831 মভোাঃ মভসদী োোন মভোাঃ আবুর কোরোভ আজোদ

ভঞ্জুয়োযো খোনভ

01/01/1992

40832 োভীভো ইরোভ মভোাঃ নজরুর ইরোভ

োসরো মফগভ

16/11/1993

40833 যরফউর ইরোভ ভসরভ আরী

আরখরুন মনো

02/02/1993

40834 মভোোম্মদ তয়দুজ্জোভোন ভত ো মনওয়োজ

ভত ভসনোয়োযো মফগভ

01/03/1989

40835 মভোাঃ আরযফুয যভোন আফদুর ফোসযক

মভোোাঃ লুৎপো মফগভ

01/05/1992

40836 ওভয পোরুক চোন্দু রভয়ো

োরপয়ো মফগভ

03/02/1990

40837 ভোবুফ আরভ এসছয মভোল্ল্ো

কসভরো মফগভ

10/11/1984

40838 মভোাঃ যরফউর ইরোভ মভোাঃ মকভত আরী

মযোসকয়ো মফগভ

29/11/1987

40839 তন কুভোয মচৌধুযী রফভর কৃষ্ণ মচৌধুযী

রদোরী মচৌধুযী

01/08/1986

40840 মভোাঃ আরতকুর আরভ মভোাঃ আব্দুর জব্বোয খোন

রভস পরযদো মফগভ

01/01/1988

40841 এ. এইচ. এভ. মযোকনুজ্জোভোন মভোাঃ মভোতোহুরুর ভন্ডর

মভোস েদো মফগভ

29/07/1987

40842 মভোাঃ মতৌরপকুর আরভ মভোাঃ আব্দুর জব্বোয খোন

রভস পরযদো মফগভ

05/05/1988

40843 মভোাঃ ভোবুফ োোন মভোাঃ আবুর কোরোভ

োরফকুন নোোয

14/11/1991

40844 োযবীন আক্তোয ইব্রোীভ মোসন

োরফনো রফরফ

03/04/1988

40845 আরভয োভজো ভত ভভযজ রভয়ো

মভোযো মফগভ

05/04/২০১৭ 


জন্ তোরযখ মথোমথ নয়40846 োরদুয যভোন আওযঙ্গসজফ যদোয

ভরজেনো খোতুন

15/07/1987

40847 মভোাঃ ওভোন গরণ মভোাঃ আব্দুর োররভ

মভোছোাঃ মগোরসনয়োযো মফগভ

11/11/1986

40848 মভোাঃ মভোস্তোরপজুয যভোন মভোাঃ ভনসুয যভোন

জুসরখো

01/07/1988

40849 মভোাঃ নোঈভ মোসন মভোাঃ রজঞ্জীয আরী

মভোছোাঃ মযোসকয়ো খোতুন

15/12/1992

40850 মভোাঃ ভোভনুয যরদ মভোাঃ আব্দুয যোজ্জোক মভোল্ল্ো

যরদো মফগভ

03/01/1992

40851 মভোছোাঃ মররনো আকতোয মভোাঃ মসকন্দোয আরী

মভোছোাঃ োীনুয মফগভ

05/02/1990

40852 মভোাঃ মগোরোভ যফফোনী মভো: ভরপজ উরদ্দন

মভোো: যরদো মফগভ

22/09/1987

40853 মভোাঃ আখতোরুজ্জোভোন ভত ভরজফয যভোন

মভোছোাঃ যোরজয়ো মফগভ

28/07/1984

40854 মভোাঃ মমোফোসয়য মোসন মভোাঃ মযজোউর ক

মভোছোাঃ কোভরুন নোোয

14/04/1989

40855 মভোাঃ োরপউর ইরোভ মভোাঃ ভীন আরী

মভোছোাঃ সুযোইয়ো ইয়োরভন

01/01/1990

40856 মভোাঃ রযফুর োোন যতন মভোস্তোরকভ

মপযসদৌী

15/07/1989

40857 আরপ আক্তোয মভোাঃ আরকুয যভোন

এ মভোতোযো মফগভ

05/04/1994

40858 মভোাঃ কোওছোয আরী মভোাঃ ভৄনছুয যভোন

সুরপয়ো

25/11/1987
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40859 োরপয়ো আক্তোয ম্পো মভোাঃ আরতোপ মোসন

নোযরগ তোনজুভো

01/01/1994

40860 মভোাঃ আরভগীয কফীয মভোাঃ শুকুয আরী

মভোছোাঃ আসরভো খোতুন

16/10/1991 


স্বোক্ষয নোই40861 অভয কুভোয যকোয সযন্দ্র নোথ যকোয

মতু যোনী যকোয

02/01/1986

40862 আযোফুর ইরোভ আব্দুয যরভ

আরছয়ো মফগভ

02/10/1990

40863 তয়দো ভৄযোত জোোন মভোাঃ আোদুজ্জোভোন

োীদো জোভোন

28/06/1987

40864 মভোাঃ আরভয োভজো মভোাঃ আরতয়োয যভোন

মভোছোাঃ োরনো মফগভ

31/12/1993

40865 মভোাঃ ভোরুপ খোন মভোাঃ আবু ফক্কোয খোন

মভোসভনো োযবীন

09/10/1995

40866 মভোোাঃ োরপজো খোতুন মভোাঃ আরজজুয যভোন

খোসরদো মফগভ

10/10/1987

40867 মভোাঃ মতোরদুর ইরোভ মভোাঃ োরদকুর ইরোভ

োনোযো মফগভ

08/06/1991

40868 মভোাঃ আব্দুর ভোসরক মভোাঃ আবু জোপয

ছোরভো খোতুন

05/06/1989

40869 আরছয়ো খোতুন আবুর মোসন

আয়ো খোতুন

20/01/1989

40870 োসয়খ মভোোম্মদ রযপোত রজয়ো উরদ্দন

মভোসভনো খোতুন

07/10/1993

40871 মভোাঃ মপযসদৌ-আর-মোসন মভোাঃ মফরোর মোসন

মপযসদৌী নূযন্নোোয

31/12/1990

40872 মভোাঃ ভরভনুয ইরোভ মভোাঃ ছররভ উরদ্দন

মভোছোাঃ ভভতো মফগভ

02/02/1991

40873 ভোদী মভোোভভদ মভোাঃ আব্দু-ছোরোভ

মভোছোাঃ ভসনোয়োযো মফগভ

15/08/1989

40874 মভোাঃ োরফবুয যভোন মভোাঃ আব্দু োরোভ ভন্ডর

মভোসভনো খোতুন

14/04/1990

40875 মফল্ল্োর মোসন ইরি আরী

রপসযোজো খোনভ

03/04/1987

40876 নোযজু সুরতোনো মভোাঃ আব্দুয যরদ

তোরভনো আক্তোয

12/01/1990

40877 মভোাঃ ভরনরুর ইরোভ আাঃ আসযক

নুযজোোন

01/01/1992

40878 তোভোন্নো আক্তোয আাঃ জররর মভোল্ল্ো

খোরদজো মফগভ

08/02/1992

40879 সন্তোল কুভোয দো সুদ েন দো

যস্বতী যোনী দো

09/07/1987

40880 যোজীফ যোয় রযোধন যোয়

বোযতী যোয়

02/10/1988 


স্বোক্ষয নোই40881 আছোদুজ্জোভোন আব্দুর ওয়োসদ মভোল্ল্ো

যসভছো খোনভ

15/04/1988

40882 মভোাঃ পজসর এরোী মভোাঃ ইউনুছ আরী

োরনো মফগভ

23/12/1987

40883 তোরভনো সুরতোনো মভোাঃ োরুন-অয যরদ

মরীনো আক্তোয

15/12/1987

40884 মভোাঃ রযোজুভ ভৄরনয মভোাঃ োরোউরদ্দন

মপযসদৌী মফগভ

05/01/1993

40885 মভোাঃ োরফবুয যভোন মভোাঃ আতোউয যভোন

োযবীন

27/05/1987

40886 ওয়োরভ আসভদ চোন রভয়ো

মজোনো মফগভ

18/02/1990

40887 মভোাঃ ফরদউজ্জোভোন মভোাঃ োজোোন রভয়ো

রোইরী মফগভ

31/03/1991

40888 মভোাঃ আব্দু োত্তোয ভত নুয ইরোভ

মভোছোাঃ োভসুন নোোয মফগভ

06/06/1987

40889 রফররক আক্তোয আকতোয উদ্দীন

আয়ো খোতুন

15/02/1988

40890 মভোাঃ োভসুজ্জোভোন ভযহুভ আব্দুছ ছোরোভ মচৌধুযী

রোইরী মফগভ মযখো

01/03/1992

40891 মভোাঃ আবুর মোসন মভোাঃ ইউনু রভয়ো

মযোনোযো মফগভ

06/06/1988
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40892 োফোনো মফগভ োফো মভোাঃ সূরুজ আরী

মভোছোাঃ ভসনোয়োযো মফগভ

18/10/1990

40893 মভোাঃ যরফউর ইরোভ মভোাঃ জররুর ইরোভ

মভোছোাঃ লুৎপো মফগভ

01/12/1987

40894 মভোাঃ মযোকনুজ্জোভোন মভোাঃ আরভয আরী

মভোছোাঃ যরদো মফগভ

02/04/1988

40895 মভোাঃ রযফুর ইরোভ মভোাঃ োইদুয যভোন

মভোছোাঃ োরপজো মফগভ

21/12/1989

40896 মভোাঃ নোরছয উরদ্দন ভত মভোাঃ আফদুয যফ রভয়ো

ভরযয়ভ মফগভ

10/08/1987

40897 োভীভো আক্তোয োসযোয়োয জোোন

আরম্বয়ো খোতুন

01/01/199২

40898 োহ নোজ আক্তোয োন্তো মভোাঃ োহ  আরভ

রফররক মফগভ

10/06/1989

40899 মর আক্তোয মভোাঃ োজোোন

ভোভৄদো আক্তোয

01/01/1989

40900 ফন্দনো যোয় ভত অীভ যোয়

প্রবোরলনী যোয়

15/05/1989

40901 খোয়রুন নোোয শুব রুহুর আভীন যোজু

োভীভো আক্তোয

10/11/1990

40902 তোওীদুজ্জোভোন রদুর ক

রুরফয়ো মফগভ

22/09/1993

40903 মভোাঃ আশ্রোপ উল্যো মভোাঃ আব্দুর মভোতোসরফ

আসয়ো মফগভ

15/12/1991

40904 োরযনো সুরতোনো মভোাঃ ভরজবুর ক

কোউছোয আক্তোয রোবলু

0২/0১/1988

40905 সুরতোনো যোরজয়ো ভৄনো মভোোম্মদ মভোস্তপো

োরুর

10/01/1993

40906 জোরভর মোসন মভোাঃ মরোকভোন মোসন

ভভতোজ মফগভ

30/12/1984

40907 নোজভো মজরফন রফ, এভ, রুহুর আরভন

কুরসুভ নোোয

01/01/1989

40908 রযয়োজ উরদ্দন আসভদ ফরয আসভদ

সুরপয়ো মফগভ

10/12/1991

40909 মভোোম্মদ োছোন মভোোম্মদ রপউল্ল্ো

পোসতভো মফগভ

01/01/1992

40910 আপসযোজো আক্তোয আব্দুর ভোওরো ভূইয়ো

নুযজোোন মফগভ

05/02/1992

40911 মভোাঃ পোরুক মোসন ভত মভোাঃ নুরুর ইরোভ

মভোোাঃ আসরয়ো মফগভ

10/10/1987

40912 মভোাঃ অরর উল্যো মভোাঃ রুহুর আরভন

আসভনো খোতুন

04/05/1989

40913 রভৄর চন্দ্র মবৌরভক স্বন চন্দ্র মবৌরভক

প্ররতভো যোনী মবৌরভক

08/12/1992

40914 ভোবুফো ইয়োরভন মভোাঃ আব্দুর ভোন্নপ মচৌধুযী

মকয়ো মচৌধুযী

22/10/1989

40915 োরনুয আক্তোয মভোাঃ পোরুক রভয়ো

নুযজোোন মফগভ

01/11/1989

40916 মভোাঃ মোসফ আসম্মদ মভোাঃ রদুল্ল্ো

োররভো মফগভ

02/02/1988

40917 রপ উরদ্দন আসভদ যফুরদ্দন আসভদ

যোররো খোতুন

01/01/1992

40918 মভোোম্মদ এভদোদুর ক মভোোম্মদ আব্দুর করযভ

জহুযো খোতুন

25/02/1987

40919 অঞ্জনো মদফী ভন্টু কুভোয নোথ

রভনু নোথ

04/06/1991

40920 নীররভো ক মভোাঃ নূরুর ক

পরযদো ক

17/08/1987

40921 মভোোাঃ ইযোত জোোন মভোাঃ আফদুয যজ্জোক আকন

যোরদো মফগভ

30/06/1992

40922 সুীর ভন্ডর ভত-পটিক ভন্ডর

ভোরতী ভন্ডর

20/12/1991

40923 এ, এভ, োরভোন োঈপ মভোাঃ খুযরদ যীপ

মররনো মফগভ

27/10/1992

40924 রযজবী োোন োোন ভূ ূঁইয়ো

খোসরদো োোন

02/06/1991
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40925 মভোাঃ ইভন আরী মগোরোভ মভোোম্মোদ

রখনো মফগভ

25/11/1988

40926 মভোাঃ জরভ উরদ্দন মভোাঃ রযোজ উরদ্দন পরকয

মভোছোাঃ ভোবুফো রছরদ্দকো

02/01/1995

40927 মভোাঃ ওভয পোরুক মভোাঃ আব্দুর োরভ

পরজরোতুসন্নছো

28/11/1991

40928 মভোোম্মদ রযোজুর ক মভোাঃ রুস্তভ আরী

রযোভন মফগভ

05/10/1987

40929 আবু োনোত ভৄন্জজুযযোী মভোাঃ আখতোরুজ্জোভোন

োরছনো আক্তোয

01/06/1988

40930 খোরদজো সুরতোনো মভোাঃ আাঃ খোসরক রভয়ো

তোহ রভনো সুরতোনো

14/03/1991

40931 মভোাঃ জীভ উদ্দীন মভোাঃ জহুয মভোল্যো

ছোসযো মফগভ

05/02/1989

40932 মভোাঃ মতৌরকয আসভদ মভোাঃ মভোযোদুজ্জোভোন আনছোযী

োনোজ মফগভ

31/12/1992

40933 যোনো যোয় কোন্ত যোয়

অঞ্চরর যোয়

15/11/1987

40934 রনসক চন্দ্র দো সুর্য্েরোর দো

সুপ্রবো যোনী দো

06/09/1989

40935 মভোোাঃ রদররুফো সুরতোনো মভোাঃ মদসরোয়োয মোসন ভূইয়ো

নোছরযন মফগভ

30/10/1990

40936 মভোাঃ মজোফোসয়য োরকভ মভোাঃ তোইজুর ইরোভ

মভোছোাঃ পোরভো মফগভ

15/07/1991

40937 উসম্ম োরফফো ইয়োরভন মভোাঃ আগয আরী

মভোছোাঃ মযসনো মফগভ

20/09/1993

40938 মভোাঃ আপীপ যভোন মভোাঃ মভোজোফ পরুয যভোন

মভোছোাঃ আঞ্জুভোনয়োযো মফগভ

20/02/1993

40939 ররকভ বট্টোচোম ে ঝণ েো বট্টোচোর্য্ে                       মগৌযোঙ্গ 

বট্টোচোর্য্ে

00/01/1900

40940 রউরী আক্তোয ভত-রছরদ্দকুয যভোন

তফুযো মফগভ

15/10/1987

40941 রপ্রতভ ফভ েন নরণ েভো যোনী ফভ েন                   স্বগীয় 

যফীন্দ্রনোথ ফভ েন

0১/0৭/19৮৭

40942 মভোাঃ ইব্রোীভ আফদুয যরদ

যোরভো

01/01/1992

40943 রদংকয যোয় গসন চন্দ্র যোয়                      ভভতো 

যোণী

১৪/১২/19৮৯

40944 ভৄরপকুয যভোন কোভোর উরদ্দন

রভনো আক্তোয

20/০৬/1993

40945 মভোাঃ যরদুর ইরোভ মভোাঃ আয়তুল্যো মখ

মভোছোাঃ রযফুর রফরফ

19/09/1988

40946 মভোাঃ জোরদ আকতোয খোন মভোাঃ জোকোরযয়ো খোন

মররনো আক্তোয

16/12/1989

40947 নুযোত জোোন মভোাঃ মফরোর উরদ্দন

রুনো রোয়রো

10/07/1988

40948 মভোাঃ রযয়োজুর ইরোভ মভোাঃ আবু ফকয ররদ্দক

মযোসকয়ো মফগভ

02/12/1988

40949 পোসতভো নোরযন সুরভ মভোাঃ মোরোইভোন

ভসনোয়োযো মফগভ

20/05/1990

40950 কোজর চন্দ্র মঘোল ধীসযন্দ্র চন্দ্র মঘোঘ

যোনী মঘোল

25/01/1988

40951 মভোাঃ রুসফর মভোাঃ আফদুর আরজজ

রয়োযো মফগভ

09/11/1987

40952 নোযীন আক্তোয রুভো মভোাঃ োরুন-অয-যীদ

মভোছোাঃ যওন-আযো-খোতুন

30/05/1988

40953 োরদয়ো আপরযন মভোাঃ মফোযোন উরদ্দন

ভরযয়ভ মফগভ

31/12/1989

40954 মভোস েদ আরভ তুপোজ্জর মোসন

খুী মফগভ

08/12/1990

40955 মভোাঃ রনজোভ উদ্দীন আবুর োসভ

ওয়োরদো মফগভ

01/01/1990

40956 রদরত যোনী প্রতো চন্দ্র মদফনোথ

নীররভো মদফনোথ

01/01/1990

40957 মভোাঃ রপউল্ল্ো মভোাঃ ফজলুয যভোন

ভত. োসরো মফগভ

20/11/1987
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40958 মভোাঃ মখ পরযদ মভোোযপ মোসন

মোসনয়োযো মফগভ

01/01/1992

40959 মভোাঃ োজ্জোদুয যভোন মভোাঃ আপোজ উরদ্দন

রউরী মফগভ

23/02/1990

40960 মভোাঃ োরফবুয যভোন মভোাঃ নরকয উরদ্দন

ভোোন্নোয

07/10/1990

40961 অরচন্ত কুভোয যোয় ভত. োন্ত যোভ যোয় 

মগোরোী যোনী যোয়

25/05/1987

40962 ভরনকো সুরতোনো মভোোযপ মোসন

আভো মফগভ

29/06/1987

40963 মভোাঃ আব্দুর মভোরভন মভোাঃ রপকুর আরভ

ভোনুয়োযো খোতুন

10/01/1992

40964 আযোফুর আরভ ভত. োোবুদ্দীন ঠোকুয

ভোফুজো

01/03/1987

40965 মভোাঃ আবু োরনপো মভোাঃ মছনু রভয়ো

যোোনো মফগভ

23/10/1988

40966 মযসফকো ভরযয়ভ মভোাঃ মভোজোরুর োন্নোন

মভোছোাঃ নোজভৄন নোোয মফগভ

30/12/1991

40967 মভোাঃ ভধু রভয়ো মভোাঃ খররলুয যভোন

ভভতো মফগভ

15/10/1990

40968 কোজর মযখো মভোাঃ আব্দুর জররর যকোয

কুরসুভ রফরফ

06/06/1991 


কসরোনী স্থোয়ী ঠিকোনো40969 মযসফকো োযবীন মভোাঃ ছসফদ আরী

ভরজেনো খোতুন

01/04/1989

40970 সুরভতো যোনী মদফ নোথ রদরী চন্দ্র মদফ নোথ

অরনতো যোনী নোথ

04/01/1991

40971 রফপ্লফ কুভোয ভঙ্গর চন্দ্র প্রোভোরনক

ভভতো যোনী

16/10/1990

40972 োরনুয আরভ করর মভোাঃ োহ আরভ যদোয

োরদো আরভ

09/01/1989

40973 মভোাঃ সুজোউয যভোন মভোাঃ আাঃ আরজজ

মদসরোয়োযো খোতুন

20/11/1991

40974 আযোফুর জোন্নোত মভোাঃ োভসুর ক

ভোভৄদো মফগভ

01/03/1991

40975 মভোছোাঃ জরী খোতুন মভোাঃ োোন আরী

রোইরর খোতুন

14/06/1988

40976 আবুর খোসয়য রযোজুর ইরোভ

োসযো মফগভ

22/12/1987

40977 আভদ মোোইন মভোোম্মদ নুরুর আরভ

লুৎফুন নোোয

25/11/1987

40978 মভোাঃ আসনোয়োরুর ইরোভ মভোাঃ আরজজুর ইরোভ

মভোছোাঃ োরদো খোতুন

10/05/1990

40979 ইযোত জোোন এযোরন মভোসর উরদ্দন

োযবীন আক্তোয

31/12/1993

40980 মভোাঃ আরকভউরদ্দন আইনউরদ্দন আসভদ

আসভনো খোতুন

01/02/1983

40981 োইরজয়ো  ইয়োছরভন খোনভ মভোাঃ মভোছসরভ উরদ্দন খোন

তোরভনো খোনভ

01/11/1987

40982 মভোাঃ োরুন-অয-যরদ মভোাঃ োোজউরদ্দন

মভোছোাঃ োররভো মফগভ

10/06/1985

40983 মভোাঃ জোরকয মোসন মভোাঃ রদসরোয়োয মোসন

মররন মফগভ

10/11/1990

40984 োরফবুয যভোন রযোজ উরদ্দন

মজোনো

05/01/1988

40985 তোনবীয োোন মভোাঃ লুৎপয যভোন

আভো যভোন

09/09/1990

40986 মভোাঃ আসনোয়োরুর করফয মভোোম্মোদ আরী

আনজুয়োযো খোতুন

01/02/1990

40987 ভোসুদুজ্জোভোন আব্দুর জোসদ ভৄন্পী 

যোসফয়ো খোতুন

10/11/1989

40988 ভৄরনরুর ইরোভ মভোাঃ নূরুর ইরোভ ভধো

মভরযনো মফগভ

28/12/1988

40989 মভোাঃ আনোপ োরকর মভোাঃ রভজোনুয যভোন

োরদো মফগভ

09/11/1990

40990 মভোাঃ োইফুর ইরোভ মভোাঃ রোবুর করযভ

যওনোযো মফগভ

01/10/1993
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40991 োরজয়ো সুরতোনো মভোাঃ আফদুর ক 

রোইরী মফগভ

17/08/1986

40992 মভোাঃ ভরজদ আোসম্মদ মভোাঃ আভোনত আরী

মভোছোাঃ যসদো মফগভ

01/02/1992

40993 মভোাঃ মোোনুয যভোন মভোাঃ হুভোয়ুন করফয

মভোছোাঃ ছোসদকো মফগভ

01/02/1988

40994 মোরনয়ো সুরতোনো এ. এভ. এ োত্তোয

যোরদো খোনভ

18/11/1991

40995 পসয়জ আোসম্মদ আনছোয উরদ্দন মখ

মযোসকয়ো মফগভ

17/10/1988

40996 োভীভো সুরতোনো ভত. োহ নূয নফী

োভসুননোোয

30/11/1988

40997 আর আরভন আব্দু মছোফোোন

নুযজোোন

21/03/1988

40998 যোজীফ কুভোয দো ভতাঃ নসযন্দ্র চন্দ্র দো

নৄতুর যোনী দো

25/12/1987

40999 মভোাঃ মভোস্তোরপজুয যভোন মভোাঃ রদুল্যো ক

মভোছোাঃ মভোসযপো মফগভ

05/08/1992

41000 চম্পো ভরল্ল্ক ংকয ভরল্ল্ক

ফন্ধনো ভরল্ল্ক

05/02/1991

41001 মভোাঃ মভোস্তোরকভ মোোইন মভোাঃ ভতলুফয যভোন

মভোছোাঃ মভৌলুদো মফগভ

30/01/1989

41002 মভোাঃ ভোছুদ োযসবজ মভোাঃ আফদুয যরভ

মভোোাঃ মগোর যোয়োন

25/01/1993

41003 মভোাঃ োজ্জোদ মোসন এভদোদুর ক

যোরজয়ো সুরতোনো

27/10/1991

41004 মগৌযোঙ্গূঁ ভন্ডর স্মোযন ভন্ডর

মযখো যোনী

14/11/1994

41005 সুব্রত কুভোয মগোরফন্দ কুভোয ঘযোভী

রফতো যোণী ঘযোভী

18/09/1990

41006 মোসর খোন মভোাঃ ইজ্জত খোন

রখনো খোতুন

06/07/1986

41007 মভোছোাঃ োনরজদো আকতোয ফোনু মভোাঃ আব্দুর োররভ যকোয

মভোছোাঃ উসম্ম ররদ্দকো মফগভ

15/12/1988

41008 োভীভো সুরতোনো মভোাঃ রযোজুর ইরোভ

নোযরগছ আক্তোয

03/11/1990

41009 মভোছোাঃ পোরতভো রজন্নো মভোাঃ মখোফয আরী

মভোছোাঃ োরকরো মফগভ

07/06/1988

41010 মভোাঃ রযফুর ইরোভ মভোাঃ মখোফয আরী

মভোছোাঃ োরকরো মফগভ

01/06/1993

41011 মভোাঃ ররোদুর আরভ মভোাঃ োরফবুয যভোন

ভভতোজ মফগভ

03/01/1994

41012 োযরভন সুরতোনো মভোাঃ োোন োযসবজ

োোনোযো

31/12/1990

41013 োহ মভোাঃ মযপোজুর ইরোভ োহ মভোাঃ ওভোন আরী স্বণ েকোয

মফগভ যওন আযো

31/12/1983

41014 ফনোনী দো যঞ্জন কুভোয দো

ন্ধযো দো

02/01/1900 


জন্ তোরযখ মথোমথ নয়41015 মভোাঃ োীরুর কফীয নূয মভোোম্মদ

রযোজুর নোোয

03/09/1990

41016 মভোাঃ নূয ইরোভ মভোাঃ দুরোর যকোয

মভোোাঃ নূয জোোন মফগভ

16/06/1991

41017 আছভো খোতুন মভোাঃ মভোক্তোয মোোইন মভোল্ল্যো

মোনোবোন রফরফ

21/01/1987

41018 আোদুজ্জোভোন ভরতয়োয যভোন

খোসরদো মফগভ

01/01/1989

41019 মভোাঃ যরপকুর ইরোভ মভোাঃ যরভ উরদ্দন

বুরবুরর মফগভ

02/06/1991

41020 মভোাঃ রযন মোসন আাঃ গরন োওরোদোয

োররভো মফগভ

03/01/1989

41021 মভোাঃ আরযফুয যভোন মভোাঃ আব্দুর ভরজদ

জরযনো মফগভ

04/08/1986

41022 মভোছোাঃ ভোরুপো মভোস্তোযীভো মভোাঃ ভসয়ন উদ্দীন

মভোছোাঃ চোয়নো খোতুন

31/12/1991

41023 মভোাঃ রভরন রভঞো মভোোাঃ রভন্টু রভঞো

ভতাঃ মভোোাঃ মপোরী মফগভ

17/11/1990
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41024 মভোাঃ রযফুর ইরোভ মভোাঃ আপছোয আরী

মভোছোাঃ আয়ো মফগভ

25/12/1987

41025 তভোররকো আক্তোয জোসফদ আরী

নোরফয়ো মফগভ

27/12/1991

41026 মভোাঃ যরজবুর ইরোভ মভোাঃ আছোদুজ্জোভোন

োরপয়ো খোনভ

10/06/1991

41027 ভীয োরব্বয আরী ভীয সুযভত আরী

োভচুন নোোয

01/11/1990

41028 মভোাঃ রদুর ইরোভ মভোাঃ োভছু উরদ্দন

মভোছোাঃ ফুয়োযো মফগভ

15/03/1986

41029 মভোাঃ যরপকুর ইরোভ মভোাঃ মভোপোজ্জর মোসন

অরফযন মফগভ

10/11/1987

41030 খুযরদো জোোন তোরনয়ো আব্দুর খোসরক রফশ্বো

জোোনোযো মফগভ

31/12/1989

41031 তোররভো ভীয আব্দুয যীদ

ফুয়োযো

25/01/1990

41032 মভোাঃ রুহুর আরভন মভোাঃ মোযোফ আরী

মযোসকয়ো মফগভ

17/11/1987

41033 মভোাঃ রুসফর মোসন খোন মভোাঃ নয়োন উরদ্দন খোন

মভোছোাঃ রখনো খোতুন

18/05/1992

41034 মভোাঃ যওন আরভ মভোাঃ ওভয আরী

মভোাঃ যোরভো খোতুন

02/01/1992

41035 মভোাঃ মভোস্তোরপজুয যভোন আাঃ যরদ খোন

মজরভন মফগভ

03/04/1993

41036 মভোাঃ োদ্দোভ মভোাঃ জোোঙ্গীয মোসন

মভোোাঃ আপসযোজো মফগভ

05/07/1990

41037 মভোাঃ জুসয়র আসম্মদ মভোাঃ আউয়োর মোসন

রযনো মফগভ

05/11/1992

41038 আরযফুর ইরোভ ইউনু আরী

আসনোয়োযো মফগভ

02/02/1991

41039 মভোাঃ রপকুর ইরোভ মভোাঃ মসকন্দোয মভোল্যো

োরুর মফগভ

11/11/1989

41040 মভোাঃ োরো উরদ্দন মভোাঃ ভকসরছুয যভোন

মভোোাঃ োররভো

03/01/1989

41041 কুভকুভ ইয়োযো আব্দুয যোজ্জোক

োরন আক্তোয

01/12/1990

41042 মভোাঃ জুসয়র োোন মভোাঃ আরতয়োয যভোন

মভোোাঃ োরনো খোনভ

15/10/1992

41043 মভোাঃ কোভরুর োোন মভোাঃ আব্দুর ভরজদ খোন

মভোোাঃ রযনো মফগভ

27/06/1987

41044  মভোাঃ আরভগীয মভোাঃ কুদ্দু

ভভতোজ

01/11/1992

41045 রদিী রতো রভস্ত্রী ভরনন্ত্র নোথ রভস্ত্রী

সুধো যোনী

18/10/1991

41046 সুকোন্ত কুভোয রফশ্বো োংক কুভোয রফশ্বো

সুরতো যোনী রফশ্বো

06/08/1989

41047 রভতু মভোাঃ ভরজফয যভোন

ভোসজদো মফগভ

01/01/1989

41048 মভোাঃ এনোভৄর ক মভোাঃ ো আরভ

রফররকছ আরভ

11/01/1992

41049 মভোাঃ ভোসুদ যোনো মভোাঃ আভজোদ মোসন প্রোভোরনক

মভোছোাঃ মপোরী রফরফ

25/10/1990

41050 মভোাঃ ইকফোর মোোইন োসটোয়োযী মভোাঃ মভোজোফ্পয মোোইন োসটোয়োযী

পোসতভো

20/01/1990

41051 মভোাঃ োজোোন আরী মভোাঃ আপোয আরী

মভোছোাঃ োোযো রফরফ

25/12/1992

41052 ভৄাঃ জোভোর উরদ্দন ভৄাঃ আব্দুয োত্তোয

মভোোাঃ আসনোয়োযো মফগভ

17/09/1983

41053 মভোাঃ রুহুর আরভন মভোাঃ নূরুর ইরোভ

মভোছোাঃ োসজদো মফগভ

05/05/1989

41054 মভোাঃ জোোঙ্গীয আরভ মভোাঃ োোদোৎ মোসন

জোোনোযো মফগভ

24/10/1989

41055 মভোাঃ ইউসুপ আরী মভোাঃ নজরুর ইরোভ

জোোনোযো মফগভ

10/12/1993

41056 আবু নোঈভ আবু ততয়ফ মভোল্ল্ো

আসভনো মফগভ

01/07/1987
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41057 রযসতোল ভন্ডর শ্রীভন্ত চন্দ্র ভন্ডর

তুরী যোনী ভন্ডর

12/07/1990

41058 মভোাঃ মভোোযপ মোসন আব্দুয যরভ ভূইয়ো

ভীনো আক্তোয

29/10/1989

41059 মভোাঃ যোসউর োোন মভোাঃ লুৎপয যভোন

মভোছোাঃ যোসদো মফগভ

17/07/1985

41060 মভোাঃ ভোভৄদুর োোন মভোাঃ আব্দুর োরকভ

ভসনোয়োযো খোতুন

03/01/1988

41061 সুখন তোলুকদোয জ্ঞোনভয় তোলুকদোয

সুরনকো চোকভো

1/1/0001 


জন্ তোরযখ মথোমথ নয়41062 সুব্রত কুভোয রফশ্বো নৃসন্দনোথ রফশ্বো

মযখো যোনী রফশ্বো

23/08/1987

41063 রপসযোজ পরকয মভোাঃ আপছোয পরকয

আসছোযো মফগভ

29/07/1990

41064 মভোাঃ োসজদুয যভোন মভোাঃ ওকত আকফয

বুরবুরর মফগভ

30/03/1990

41065 ওভয পোরুক খয়ফয আরী

নোরছভো মফগভ

08/01/1988

41066 মভোাঃ আব্দুয যফ মভোাঃ মগোরোভ মগোরছয

মভোসভনো মফগভ

06/11/1987

41067 মভোাঃ োরভউর ইরোভ মভোাঃ আব্দুয যোজ্জোক

মভোছোাঃ োরফো সুরতোনো

01/01/1995

41068 মভোাঃ মযোকন উরদ্দন মভোাঃ একযোভৄর মোসন

মভোছোাঃ রুরফয়ো খোতুন

04/06/1987

41069 নোজভৄর করযভ আবুর কোসভ

যোরজয়ো মফগভ

02/08/1988

41070 মভোছোাঃ পোসতভো খোতুন মভোাঃ জীভ উদ্দীন

মভোছোাঃ যোসফয়ো খোতুন

21/12/1987

41071 ভৄরনয়ো আক্তোয মভোাঃ আাঃ মভোতোসরফ ভৄরন্প

তরভনো আক্তোয

04/04/1990

41072 মভোোম্মদ োইখ ইফসন আনোয মভোাঃ আনোয উরদ্দন

োভসুন নোোয

01/09/1988

41073 মভোাঃ আভজোদ মোসন ভত. মভোাঃ আফদুয যরদ

তফুযো মফগভ

10/07/1984

41074 মভোছোাঃ আযজুভোন সুরতোনো মভোাঃ আরজজোয যভোন

োরভো সুরতোনো

25/05/1987

41075 মভোাঃ ওয়োরদুজ্জোভোন ভত অরয়োয যভোন

মভোছোাঃ রুোরী মফগভ

13/07/1989

41076 োরনো ফোনু ভত. যোফ উরদ্দন

রদো মফগভ

25/03/1990

41077 মভোাঃ যোরদুর ইরোভ মভোাঃ আবু ফকয ররদ্দক

মভোছোাঃ যোসফয়ো ররদ্দকী

31/12/1988

41078 মখ ভোসুদুয যভোন মখ ভরউয যভোন

মযোনো মফগভ

19/05/1990

41079 মভোাঃ ভৄফীন মনওয়োজ মভোাঃ আরী মনওয়োজ

জোরভরো মফগভ

22/11/1992

41080 মযোভোনো আপসযোজ মদলুয়োয মোসন

আরম্বয়ো খোতুন

15/02/1991

41081 োভসুন নোোয মজুরত মভোাঃ আরোউরদ্দন মভোল্ল্ো

নোরগ ে আসভদ

15/04/1989

41082 মভোাঃ মোসর যোনো মভোাঃ ফোদো রভয়ো

মভোছোাঃ োোয ফোনু মফগভ

21/10/1988

41083 আব্বো আরী খোন জোরোর উরদ্দন খোন

রয়োযো মফগভ

31/12/1992

41084 োীন আরভ আব্দুয যরভ

কভরো মফগভ

14/09/1988

41085 রতথী যোনী োো দুরোর চন্দ্র োো

সুরচত্রো যোনী োো

01/01/1992

41086 মভোাঃ রজয়োউর ক ভত. মভোাঃ োসফয আরী

মভোোাঃ নোজভো মফগভ

20/12/1989

41087 মভোাঃ োরনুয যভোন মভোাঃ ওভোন গরন

জোোনোযো মফগভ

13/12/1988

41088 মভোাঃ নূয আরভ মভোাঃ আব্দুর আরজজ রভয়ো

নূযজোোন মফগভ

06/12/1989

41089 রফজয়ো ভন্ডর উসন্দ্রনোথ ভন্ডর

অরুনো যোনী ভন্ডর

25/11/1988
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41090 মভোাঃ তরদুয যভোন মভোাঃ জয়নোর আসফদীন 

মররনো খোতুন

01/11/1988

41091 জোন্নোতুর মপযসদৌ ভৄত. মভোাঃ যরপজ উরদ্দন

মজযোৎস্দো মফগভ

০6/10/1991

41092 অ েনো ফম্মেন অরনর চন্দ্র ফম্মেন

মযখো যোনী ফম্মেন

18/04/1989

41093 মভোাঃ োোদোত মোসন মভোাঃ োোফ উদ্দীন

মভোোাঃ যোসরো মফগভ

01/01/1990

41094 মভোাঃ ভসনোয়োয মোসন ভত. ছরভয উদ্দীন আসম্মদ

মভোছোাঃ ভসনোয়োযো মফওয়ো

31/12/1981

41095 মভোাঃ োরুন-অয-যরদ মভোাঃ মভোজোসম্মর ক

খোরদজো মফগভ

19/07/1989

41096 নয়ন কুভোয মরোধ নোযোয়ন চন্দ্র মরোধ

রখো যোনী মরোধ

01/01/1988

41097 নুযোত জোোন মভোাঃ যরভজ উরদ্দন

ভোছনুন রযো

20/11/1988

41098 সুভন মদফ স্বন মদফ

মজযোৎস্দো যোনী মদফ

07/07/1987

41099 তোনরজনো খোনভ মতোপোজ্জর মোসন খোন

আয়ো যোনী

10/03/1989

41100 দীরি যোনী অরধকোযী ভত. রফন চন্দ্র অরধকোযী

ভত. কথুযী যোনী অরধকোযী

10/08/1992

41101 রযরভ মযজো মভোাঃ মভোজোসম্মর ক

পরযদো ইয়োরভন

16/05/1992

41102 তুনোরজজনো ভোোসজরফন মভোাঃ োসদকুর ইরোভ যকোয

োসযোফোনু

01/07/1993

41103 মভোাঃ ভোভৄদুর োোন মভোাঃ ভনজুরুর আোন

ভোসুদো মফগভ

21/12/1993

41104 মভোাঃ জোরদুর ইরোভ মভোাঃ ছত্তোয মভোল্ল্ো

রুনু খোনভ

05/07/1987

41105 মভোাঃ ইভযোন মোোইন  মভোাঃ মফরোসয়ত মোোইন

মযোনোযো মফগভ

10/01/1991

41106 আরজজুর ক ভত. ফোোদুয রভয়ো

ররযন মফগভ

23/08/1990

41107 মভোাঃ কোওছোয উরদ্দন মভোাঃ োোফ উরদ্দন

রোয়রো োযবীন

01/01/1990

41108 োভীভো ইয়োছভীন আ ক ভ োভসুদ্দীন

আরভনো মোসন

15/08/1987

41109 মভোাঃ নোরছভৄর ইরোভ ভযহুভ মভোাঃ নুরুর ইরোভ

মোসন আযো মফগভ

01/01/1986

41110 তোছররভো খোতুন আাঃ মছোফোন মখ

ভোফুজো মফগভ

10/12/1989

41111 মভোাঃ আযোফুজ্জোভোন রোফ এ.এভ জোরদুর ইরোভ

মভোছোাঃ ভোোভৄদো নোছরযন

20/06/1993

41112 মভোাঃ মোোইন আসভদ োরকর মভোাঃ ছরপয়ুজ্জোভোন

মভোছোাঃ মোসনয়োযো মফগভ

07/10/1988

41113 আরফদো সুরতোনো মভোাঃ আব্দুর োই খোন

কোভরুন নোোয

17/09/1990

41114 আোন উল্ল্ো আরী আকফয পরকয

মভোাঃ মযনু মফগভ

08/05/1992

41115 মভোাঃ ভোফুজুয যভোন মভোাঃ আবুর কোসছভ মখ

মভোোাঃ োরপয়ো খোতুন

10/12/1994

41116 তোভোন্নো ক তভো মভোাঃ ভইনুর ক

মভোছোাঃ মযোখোনো ক

07/11/1994

41117 ো মনওয়োজ মচৌধুযী মভোাঃ আব্দুয যউপ মচৌধুযী

যীপো খোতুন মচৌধুযী

21/07/1987

41118 ভরউরদ্দন ভজুভদোয রনজোভ উরদ্দন ভজুভদোয

রুরফনো আক্তোয

15/04/2017 


জন্ তোরযখ মথোমথ নয়41119 রপকুজ্জোভোন মখ আব্দুর োরভদ

য ফোনু

10/04/1989

41120 মভোাঃ ভরনরুজ্জোভোন মভোাঃ োরপজুর ইরোভ

মভোস েদো মফগভ

06/11/1991

41121 কোভোর মোসন ভত. যরভজ উরদ্দন

ভোরপয়ো খোতুন

07/06/1986

41122 মভোাঃ োরবুর োোন মভোাঃ ইযোইর খোন

মভোছোাঃ োসয়স্তো মফগভ

01/10/1989
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41123 মোরনয়ো তোনীভ মতোপোসয়র আসভদ

কোভরুন নোোয

02/03/1988

41124 সুভন দো রফভর দো

রভনু দো

18/12/1989

41125 জরভ উরদ্দন নুরুর ইরোভ

পরযদো মফগভ

16/08/2017 


জন্ তোরযখ মথোমথ নয়41126 রফতো যোনী দো অরনর চন্দ্র দো

প্রনতী যোনী দো

01/01/1990

41127 মভো: রনজোভ উদ্দীন ভত আবুর ফয

ভরযয়ভ

27/12/1983

41128 মভো: ভজনু রভয়ো মভো: আব্দুর কুদ্দুছ

ভরজেনো মফগভ

01/01/1985

41129 ইপপোত আযো ভোবুবুর ইরোভ

যওন আযো

19/01/1991

41130 মভো: োইফুর মক মভো: আকতোয মক

োফোনো মফগভ

30/01/1989

41131 তোররভো নোরযন মভো: রগয়ো উদ্দীন

যোসদো মফগভ

28/12/1989

41132 ীদুর ইরোভ আব্দু োত্তোয

ভসত্তজো মফগভ

16/04/1990

41133 মজরভন আক্তোয আবুর কোরোভ আজোদ

ভভতোজ মফগভ

28/08/1991

41134 যরফউর ইরোভ ভত ফজলুয ইরোভ

জোসভনো

11/11/1990

41135 রর আক্তোয মভো: রকোন্দোয আরী

ভসনোয়োযো মফগভ

17/12/1984

41136 কুরছুভ খোতুন মভো: নূরুর ইরোভ

যোসফয়ো খোতুন

12/02/1990

41137 নুয মভোোম্মদ আরী মভো: আব্দু োত্তোয

রোইরী মফগভ

01/01/1988

41138 মভো: আরক এরোী মভো: মরোকভোন মোোইন

ওয়ো আক্তোয

01/01/1995

41139 মভো: আব্দুর আোদ মভো: মফরোর মোসন

মভোছো: মযসনো খোতুন

18/01/1990

41140 পোসতভো আক্তোয মভো: আসনোয়োয মোসন

মযোরজ আক্তোয

28/11/1988

41141 মভো: মনোভোন ভত মভো: আরোউরদ্দন রভনো

মররনো মফগভ

06/08/1987

41142 যরন ফভ েন সতযন ফভ েন

অঘনী যোনী

11/11/1993

41143 আভো আক্তোয মভো: আফদুয যভোন

মভসরুন মনো মভযী

12/02/1990

41144 মভো: জোরকয মোসন মভো: ফোচ্চু ভূ ূঁইয়ো

মভোো: োসনয়োযো মফগভ

15/06/1988

41145 জোরদুর ইরোভ আব্দুর ররতপ

জোসদো মফগভ

06/01/1990

41146 পোরভদো আক্তোয তন্বী ভোভৄদুয যভোন খোন

মপোরী ভোভৄদ

20/06/1993

41147 মভো: মোসর যোনো মভো: আব্দুর জররর

মভোছো: োসজদো মফগভ

19/07/1988

41148 ইভোভ জোপয োসদক মভো: নুরুজ্জোভোন

যোরদো খোতুন

25/10/1988

41149 মভোো: আসয়ো মফগভ ভত: মভো: মভোতোোয উদ্দীন রকদোয

ভত: মভোো: নৄষ্প নোোয

01/01/1989

41150 মভোছো: নোইছ আকতোয মভো: নোন্নু রভয়ো

মভোছো: মসরনো মফগভ

27/10/1988

41151 মভোছো: লুফনো ইয়োরভন মভো: আব্দুর মজোব্বোয

মভোছো: যওনোযো মফগভ

06/03/1990

41152 আব্দুর কোরদয আব্দু োভোদ

ভোসরকো মফওয়ো

28/06/1987

41153 মভো: জুফোইদুয যভোন মভো: আব্দু ছোরোভ

মভোছো: রররর মফগভ

10/01/1991

41154 ো আরভ মভো: যভজোন আরী

ফজোন মফগভ

05/05/1988

41155 মভোোম্মদ োইফুর আরভ রভরন মভোোম্মদ এনোসয়ত মোসন

মকোরনুয মফগভ

12/01/1990
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41156 মোসর োযসবজ আরোউরদ্দন মভোল্ল্ো

যরভো মফগভ

17/08/2017 


জন্ তোরযখ মথোমথ নয়41157 মভো: আবু ভনছুয ভত ভরপজুয যভোন

জোোনোযো মফগভ

11/07/1990

41158 তয়দ মফরোসয়ত মোসন তয়দ আম্মদ মোসন

মফরর মফগভ

20/10/1988

41159 তয মগোোর যকোয নীসযন্দ্র কুভোয যকোয

রভনরত যোনী যকোয

31/12/1988

41160 মভো: আব্দুয যরভ মভো: আবুর মোসন

আরছয়ো খোতুন

08/12/1991

41161 ফকুর যোয় রনভোই যোয় (ভত)

োরন্ত যোয়

04/12/1987

41162 মভো: ভোভৄন মোসন মভো: ই্উসুপ আরী

যরভো মফগভ

17/04/1993

41163 মভো: ফোরত উজ জোভোন রন মভো: আব্দুর জররর

মভোছো: ভরযয়ভ

23/12/1988

41164 তন চন্দ্র মফোযী প্রফুল্ল্ চন্দ্র মফোযী

মযফো যোন মফোযী

06/08/1990

41165 োযরভন সুরতোনো ভত: মভো: আবু তোসয যকোয

নূযজোোন মফগভ

08/08/1986

41166 আপসযোজো  সুরতোনো টুম্পো মভো: োজোোন

োরভো মফগভ

07/11/1990

41167 মভোোম্মদ ভরনরুর োোন মভোোম্মদ আবুর োসভ

তয়দো ভরযয়ভ মফগভ

17/07/1989

41168 ভরতরোর দো নরজৎ দো

অরনভো দো

15/07/1990

41169 খোরদজো আক্তোয আব্দুর ভরতন উরকর

োপছো মফগভ

01/06/1988

41170 মভোছো: নোজভো আক্তোয ভত: আপতোফ উরদ্দন

মভোছো: রনোযো

15/01/1990

41171 জুসয়র রভয়ো মভো: রনজোভৄর ক রভয়ো

কুরসুভ মফগভ

15/09/1987

41172 মভো: রোরচাঁদ আরী মভো: গফুয যদোয

মভোছো: মপোরী খোতুন

05/11/1994

41173 মভো: ভরনরুর ইরোভ মভো: ভোফুজুর ক

মভরযনো মফগভ

01/12/1994

41174 সুব্রত সূত্রধয সুীর সূত্রধয

অঞ্জনো সূত্রধয

05/01/1991

41175 মভো: নোরয উদ্দীন আফদুয যভোন

ভসনোয়োযো

10/06/1987

41176 মভো: রযফুজ্জোভোন মভো: মোরোয়ভোন মোসন

োররভো খোতুন

05/04/1991

41177 যনজু আসভদ খোন মভো: ফোসযক খোন

মোসনয়োযো খোনভ

09/05/1990

41178 আপযীন জোোন মভো: োভছুর আসযরপন

পয়জুসন্নছো আক্তোয

31/01/1992

41179 মভো: জুসয়র আকন মভো: আরজজ আকন

পোসতভো মফগভ

15/02/1989

41180 মভোো: োথী মভো: আ: করযভ োওরোদোয

মভোো: নোজভো মফগভ

15/04/1989

41181 তোররভো সুরতোনো মভো: রজয়ো উরদ্দন তোলুকদোয

আউররয়ো মফগভ

05/03/1990

41182 আফদুর মভোোইরভন আফদুর ফোরছয রভয়ো

আরযজো মফগভ

03/12/1991

41183 মভোোম্মদ তোজুর ইরোভ খোন মভো: ভরদুয যভোন খোন

তোসজনুয মফগভ

10/02/1988

41184 োরদুর ইরোভ মভোসরভ মখ

বুসযোনসনছো

11/12/1993

41185 মভোো: পোরভদো আক্তোয ভত. পোযোজুর ইরোভ তযপদোয

মভোছো: ছোভছুন নোোয

01/01/1986

41186 মভো: ভোফুজোয যভোন মভো: রজল্লুয যভোন

ভোভৄদো মফগভ

22/09/1992

41187 োরনয়ো সুরতোনো োইফুর ইরোভ

ভরযয়ভ মফগভ

01/12/1988

41188 োরভভো আখতোয ভত. ীদুর ইরোভ

রউরী ইরোভ

27/06/1987
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41189 এইচ এভ আরযপ আসভদ মভো: আসনোয়োয ভরল্ল্ক

পোসতভো মফগভ

30/06/1987

41190 আর ভোভৄন রভয়ো ভত: আযোপ রভয়ো

মররনো মফগভ

10/05/1989

41191 যীপ মোসন মভো: মভোস্তপো মোসন

োীদো মোসন

31/12/1986

41192 োভীভ আসভদ মভো: মজোনোফ আরী

মভোছো: োোনোযো মফগভ

31/12/1985

41193 মভোছো: আকতোরুন মনছো মভো: আপোজ উরদ্দন

মভোছো: মযখো

20/02/1990

41194 ভীয মভো: মতৌরদুজ্জোভোন ভীয মভো: ফরদউজ্জোভোন

ছোসরভো জোভোন

01/01/1988

41195 আফদু োরোভ আফদুর ফোসযক আকন

আরভতোজ মফগভ

15/09/1987

41196 তরুন কুভোয ভন্ডর আশুসতোল ভন্ডর

অরনভো যোনী

31/12/1989

41197 মভো: আরজজুর ক মভো: আবুর কোসভ

মভোছো: আসজদো খোতুন

03/04/1992

41198 মভো: োইদুয যভোন ভীয মভো: মরোকভোন ভীয

তোছররভো মফগভ

28/12/1989

41199 তোররভো আক্তোয ভত মভোাঃ চাঁন রভয়ো

জোরভরো মফগভ

05/06/1987

41200 মভো: ভনজুরুর ইরোভ মভো; আনছোয উরদ্দন মভোল্যো

মভোছো: োরপয়ো মফগভ

26/03/1990

41201 মভো: আরীউজ্জোভোন মভো: আরজজুর ক

মভোছো: আপসযোজো মফগভ

31/03/1988

41202 মখ রদুজ্জোভোন এ.এভ আব্দুর ভরজদ

মররনো মফগভ

09/01/1992

41203 সুজন তোলুকদোয ভীযন তোলুকদোয

ভোয়ো যোনী তোলুকদোয

10/09/1989

41204 এইচ.এভ. রভরন রপসযোজ আরভ োওরোদোয

জয়নফ মফগভ

20/04/1988

41205 মভো: কোভরুর োোন মভো: নজরুর ইরোভ

মভোো: োরদো সুরতোনো

15/08/1989

41206 পোযজোনো আক্তোয আঁরখ ভত: রুস্তভ আরী

নুযজোোন মফগভ

11/09/1989

41207 আবু োঈদ আবুর োরভ

অরুনো মফগভ

15/12/1990

41208 মভোো: রররচ মফগভ মভো: রভযর রভয়ো

মভোো: রনলুপো মফগভ

04/01/1992

41209 মভো: জয়নোর মভো: নোরয

যোরদো

05/10/1987

41210 মভোো: নোজভৄন্নোোয মভো: রুহুর আরভন রফশ্বো

জোোনোযো মফগভ

05/07/1988

41211 এভ.এ ফোযী যকোয মভো: আব্দুর গফুয যকোয

জরভরো যকোয

25/10/1987

41212 রফরফ পোসতভো ভৄনভৄন মভো: জুররপকোয আরী

আইনুন নোোয

01/12/1987

41213 রভঠুন মচৌধুযী ফোবুর মচৌধুযী

নরভতো মচৌধুযী

24/10/1991

41214 মভোছো: ভরযয়ভ আক্তোয মভো: আব্দুর ভরতন

মভোছো: নোছরযন আক্তোয

05/10/1991

41215 ভসনোয়োয মোসন মভো: দরফয উরদ্দন

মভোছো: খোসরকুন মনছো

05/12/1989

41216 মভোছো: রযোজুভ ভরনযো মভো: োভছুর ক 

মরযনো মফগভ

10/10/1989

41217 মযসফকো ইরোভ এভ.রড নূরুর ইরোভ খোন

মযোসকয়ো মফগভ

20/07/1917 


জন্ তোরযখ মথোমথ নয়41218 উসম্ম োরফো মভো: োরপজুয যভোন

খোরদজো

15/06/1990

41219 োরনো আক্তোয মভো: সুরতোন আসভদ 

ররযন সুরতোনো

29/06/1995

41220 রতরথ খোনভ মভো: অররয়োয যভোন যীপ 0১/01/19৮৯

41221 োন্তো ইরোভ মচৌধুযী ভত োভশুর ইরোভ মচৌধুযী

োরফনো ইয়োছরভন

27/05/1987
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41222 উসম্ম োরভো োথী মভো: আব্দু ছোভোদ

োসজদো খোতুন

08/11/1991

41223 মভো: মসকন্দোয ফোদো মভো: ভরপজ উরদ্দন

মভোছো: োভশুন নোোয

09/10/1991

41224 সুোইর রভয়ো ভত আব্দুর জব্বোয

োসজদো মফগভ

19/09/1989

41225 মদফোীল োর রদরী চন্দ্র োর

গোয়ত্রী যোনী োর

27/09/1990

41226 মভো: নূরুর ইরোভ মভো: মভোতোোয মোসন

নোরছভো মফগভ

01/09/1988

41227 অীভ কুভোয মন রযভর কুভোয মন

ঝণ েো মন

15/05/1984

41228 মভো: ভোবুবুয যভোন ভত মভো: পজলুল্ল্ো

মপযসদৌী নোজভো

21/04/1993

41229 মভো: রভজোনুয যভোন োরন মভো: রদুর ইরোভ

নোজভো খোতুন

22/12/1987

41230 মভো: আরনছুয যভোন মভো: ফোদো রভয়ো

আঞ্জুয়োযো মফগভ

15/03/1992

41231 পোযোনো ইয়োরভন মভো: আব্দুর ওয়োদুদ

নোরছভো আক্তোয

19/05/1991

41232 মভো: োোন আরী মভো: সরভোন আরী

ভরভনো মফগভ

07/05/1987

41233 মভো: নোজভৄর হুদো মভো: োভসুর ক

মভোস েদো মফগভ

15/03/1993

41234 মভো: আবু ফকয ররদ্দক মভো: োভসুর ক োওরোদোয 

োয়তুনসনছো

12/09/1988

41235 আযজু মতোযোরন রফনসত 

রকফরযয়ো

মগোরোভ রকফরযয়ো

নুযোন মনোয

02/07/1987

41236 মভোছো: মপযসদৌী মফগভ মভো: ফরছয উরদ্দন

মভোছো: োরনো মফগভ

01/01/1991

41237 ভোকুৈো ইয়োরভন মভো: ওকত আরী

মভোছো: যওন আযো

28/12/1988

41238 মভো: ভরতউয যভোন মভো: ছোসদক আরী

মভোছো: ভভতোজ মফগভ

10/11/1988

41239 মভোছো: োযরভন আক্তোয মভো: আব্দুর গফুয রভয়ো

মভোছো: ছোসরো মফগভ

10/10/1989

41240 রুসফর মখ আব্দুর োরভদ

যোসদো

01/01/1992

41241 ভীয রফশ্বো মগৌযোঙ্গ রফশ্বো

যভো রফশ্বো

17/06/1990

41242 মভো: মোসর যোনো মভো: আ: আরজজ

মভোছো: োসযো মফগভ

09/09/1990

41243 োভীভো নোছযীন ো মভো: আরতোপ ভোভৄদ

রভনোযো মফগভ

06/05/1989

41244 হুভোয়ুন করফয মভো: জহুয আরী মভোৈর

আরফসযোসন্নছো মফগভ

06/09/1987

41245 োরভভো আক্তোয মভো: আরভয মোসন

উসম্ম োরফফো

10/01/1993

41246 মভো: ইব্রোীভ খররর মভো: আব্দুয যরভ প্রোভোরনক

মভোছো: রপসযোজো খোতুন

03/02/1990

41247 কোভরুন্নোোয মভো: আবুর কোরোভ আজোদ

আসনোয়োযো মফগভ

10/11/1986

41248 মভো: আব্দুয যফ মভো: জরয উদ্দীন ভন্ডর

যোসফয়ো খোতুন

18/12/1986

41249 ভোসুভো সুরতোনো মভো: কোভোর উরদ্দন

আসরয়ো মফগভ

21/01/1989

41250 এ. নোজনীন মোোইন এ.এভ. জোরকয মোোইন

রভস োরদো জোরকয

07/08/1987

41251 মভোছো: নুযোত জোোন মভো: মভোছোসদ্দক মোসন

রভস মজোহুযো মোসন

08/04/1989

41252 মভো: আর ভোভৄন মভো; আবুর কোসভ

নোরভো োযবীন

31/12/1988

41253 মভোছো: নুযোত জোোন মভো: ওয়োরজর ক

মভোছো: নুযতন মফগভ

28/12/1990

41254 মভো: আরযফুর ইরোভ মভো: আরনছুয যভোন

মভোো: রররর মফগভ

30/12/1990
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41255 মভো: কোভোর মোসন মভো: আরভন উদ্দীন মখ

আরভনো মফগভ

17/05/1988

41256 োরদয়ো মভনোজ দীনো মভো: োরভদুজ্জোভোন

োোনো মফগভ

15/12/1991

41257 ইয়োরছন আর ভোভৄন মভো: মদসরোয়োয মোসন

োযবীন আক্তোয

28/02/1990

41258 মভো: কোভোর মোোইন মভো: ভরপজুর ইরোভ

মভোো: রফরফ আসয়ো

01/01/1990

41259 তোরনয়ো আক্তোয মভো: আফদু োত্তোয

আসনোয়োযো মফগভ

02/12/1990

41260 ভোভৄদো যভোন ভত মভো: ভৄরজফয যভোন

কোভরুন্নোোয

31/10/1987

41261 প্রসভোদ চন্দ্র কভ েকোয ধনীযোভ কভ েকোয

ভোধফী রতো কভ েকোয

21/10/198৫

41262 এভদোদুর ক আব্দুয যরপক

আরম্বয়ো মফগভ

15/08/1992

41263 মভো: ওভয পোরুক মভো: আবুর কোসভ

ভত রযপো খোতুন

26/08/1987

41264 ভোকসুদো আপসযোজ মভো: োোদোৎ মোসন মভোল্ল্ো

ভভতোজ মফগভ

02/07/1990

41265 আভো আক্তোয আক্তোরুজ্জোভোন

ভোসজদো মফগভ

25/10/1989

41266 মভো: জোোঙ্গীয আরভ মভো: আব্দুর োরভদ

মভোো: নুপো মফগভ

01/01/1983

41267 অরুন োো অরজত োো

মোবো যোনী োো

30/12/1985

41268 রজন্নোত আযরভন মভো: আরভনুয যভোন ভু ূঁইয়ো

পোরভো আখতোয

25/06/1988

41269 কোরনজ আপোনো আবুর কোসভ

আভো মফগভ

15/12/1990

41270 োনোজ োযবীন রযোজুর ক

মযোনো

01/01/1992

41271 পখয উরদ্দন কসয় গুরজোয আভদ

োসরো মফগভ

19/04/1991

41272 প্রোন্ত কুভোয দো ভতাঃ দীসন কুভোয দো

ভতাঃ ভরন যোণী দো

05/10/1988

41273 তোী যোনী ভত মদসফ চন্দ

যস্বতী যোনী

23/06/1988

41274 আর ভোভৄন অয যরদ মভো: োরুন অয যরদ

োরভো খোতুন

08/09/1991

41275 মভো: ভরপজুর ইরোভ মভো: আরজজুর ইরোভ

মপোরী মফগভ

17/02/1994

41276 রদি রফশ্বো রদরর কুভোয রফশ্বো

অচ েনো রফশ্বো

01/02/1990

41277 উসম্ম মজোো তোরনয়ো রুহুর আরভন আসভদ

কোজী তোভোন্নো

09/10/1986

41278 মভো: এনোভৄর ক আব্দুর মভোতোসরফ

আসনোয়োযো মফগভ

30/08/1992

41279 মভো: ইকফোর মোসন ভত নোসদযত জোভোন

ভরজেনো মফওয়ো

20/12/1991

41280 মভো: ওভয োনী মভো: পসয়জ উরদ্দন

োরভো মফগভ

26/09/1991

41281 মভোোম্মদ নোজভৄর ক মভোোম্মদ োভছুর ক

খুযরদো মফগভ

01/03/1986

41282 মভো: আোন োফীফ খোন মভো: আ: োরভদ খোন

মভোছ; আপরুজো মফগভ

01/01/1990

41283 মভো: ভোবুফ যভোন ভত ওছভোন আরী

ভোজফুজয মফগভ

16/10/1989

41284 যোরজফ চন্দ্র যকোয অরখর চন্দ্র যকোয

রখো যোনী যকোয

06/01/1988

41285 আরখ নূয আখতুরুজ্জোভোন

মযোজী আখতোয

11/11/1991

41286 মভো: মোরোইভোন রভয়ো মভো: মযত আরী

সুযোইয়ো মফগভ

15/02/1988

41287 মভোোম্মৎ মযোনো মদওয়োন মভো: ফোচ্চু মদওয়োন

নোরছভো মফগভ

31/12/1992

Page 39 of 45



র োল নং প্রোর্থী  নোম পিতো নোম ও মোতো  নোম জন্ম তোপ খ মন্তব্য

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

বোিোউববোবড ে স্মো ক নং-৪৪৩; তোপ খঃ ২০/০৪/২০১৭ এ  পবজ্ঞপি রমোতোববক উচ্চমোন 

সহকো ী িবে পলপখত ি ীক্ষো  জন্য র োগ্য ১৪৭৮ জন প্রোর্থী  তোপলকোঃ

41288 োয়রো আক্তোয মভো: আবু োীন

খুযীদ আযো খোতুন

31/12/1989

41289 ভোবুবুয যভোন মভো: ভরতয়োয যভোন

োভছুন্নোোয যভোন

20/04/1986

41290 মভো: ইস্রোরপর মোসন মভো: মযজোউর করযভ

আকররভো খোতুন

08/09/1987

41291 তোরনয়ো মফগভ মভো: রুহুর আরভন ভধো

নোরছভো মফগভ

30/05/1989

41292 মভোো: আরতয়ো সুরতোনো মভো: আতোোয আরী

মভোো: আরছয়ো মফগভ

26/12/1990

41293 মভোাঃ ভরনরুজ্জোভোন মভৌরবী মভোজোসম্মর মোোইন

মতোযো মফগভ

05/09/1988

41294 তোনীভ সুরতোনো আরী আজভ

আসভনো আরী

02/10/1989

41295 মভোছোাঃ নোযীন নোোয মভোাঃ আবু োরনপ

মভোছোাঃ োররভো মফগভ

22/07/1989

41296 মভোাঃ রপসযোজ মোসন মভোাঃ ফোবুর মোসন

োসরো মফগভ

16/04/1989

41297 মভোাঃ যোসর রভয়ো  মভোাঃ মভোসরভ উরদ্দন

মভোছোাঃ ভরজেনো মফগভ

01/10/1993

41298 মখয চন্দ্র হৃদয় চন্দ্র ভন্ডর

অঞ্জরর যোনী

11/10/1988

41299 মভোাঃ ইভরুর োোন ভত আব্দুয করযভ

মভোছোাঃ জোোনোযো খোতুন

07/01/1989

41300 রউরী চক্রফতী োধন চক্রফতী

শুক্লো চক্রফতী

01/01/1989

41301 মভোাঃ যোসর মভোল্ল্ো মভোাঃ ওয়োসজদ মভোল্ল্ো

োরুর মফগভ

01/06/1987

41302 ইসরোযো নোরদ মভোাঃ আব্দুয যোজ্জোক

মভোররভো মফগভ

24/05/1990

41303 মভোোম্মদ খোয়রুর োোন খোন এ. এপ. এভ. জোপয উল্ল্ো খোন

গুরোন আযো মফগভ

07/10/1992

41304 মভোোম্মদ মপযসদৌ ভৄপতী মভোোম্মদ পযোদ মোসন ভৄপতী

আরছয়ো মফগভ

01/05/1991

41305 মভোাঃ আযোফুর োোন মভোাঃ আবুর ভনসুয

আযোফুন্নোোয

25/06/1989

41306 োসজদো োযবীন  আব্দুর খোসরক রভয়ো

আসভনো মফগভ

05/03/1989

41307 পরযদো আক্তোয ভত আজোোয আরর রভয়ো

রখনো মফগভ

25/11/1993

41308 মভোাঃ োভীভ ইরোভ মভোাঃ যসয়জ উদ্দীন

তহুযো খোতুন

03/11/1989

41309 জোন্নোতুর মপযসদৌ মভোাঃ রভজোনুয যভোন

মভোছোাঃ োরনুয

01/08/1993

41310 ভৄাঃ নোরুল্ল্ো আর ভোরুপ মভোাঃ োজোোন

পরযদো আক্তোয

06/01/1995

41311 মভোাঃ  মভোয়োসজ্জভ মোসন মভোাঃ ভৄনছুয আরী

ভরযয়ভ রফরফ

20/11/1991

41312 মভোাঃ নোরয উরদ্দন মভোাঃ আাঃ যরভ

মভোছোাঃ নোরছভো মফগভ

05/12/1992

41313 কোজী মভোাঃ মফরোর মোোইন কোজী মভোাঃ আবু ভৄছো

ভরনো মফগভ

30/12/1992

41314 মভোাঃ মভোস্তোরপজুয যভোন মভোাঃ ভরজবুয যভোন

ভরো খোতুন

25/09/1985

41315 নুরুর ইরোভ োভসুর আরভ

আরছয়ো মফগভ

01/06/1991

41316 পোরভনো নোজনীন নজরুর ইরোভ

জোোনোযো মফগভ

25/04/1992

41317 ইভত আযো মভোাঃ আব্দুর ভোসরক

রভস রযনো

01/01/1989

41318 োরফকুন নোোয আরজজুর ক ভৄন্পী

রপসযোজো মফগভ

01/10/1991

41319 ভোভৄন অয যরদ মভোাঃ আসনোয়োয মোসন ভধো

মভোোাঃ সুরতোনো মফগভ

02/01/1993

41320 মভোাঃ জুসয়র আব্দুর ফোরযক

োনো মনো

27/04/1989
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41321 মভোাঃ ভোসুভ মভোাঃ আবুর কোরোভ

মযোসকয়ো মফগভ

02/08/1990

41322 মভোাঃ আফদুর ভোন্নোন ভরনয আসভদ

যোসফয়ো মফগভ

01/10/1992

41323 মভোাঃ নোরজভৄর ইরোভ মভোাঃ আপতোফ উরদ্দন

মভোছোাঃ নুযজোোন মফগভ

07/08/1988

41324 মভোোম্মদ মরোকভোন  মোসন আফদুর ররতপ

োোনজ মফগভ

01/01/1989

41325 মভোাঃ আবু োসর োগয মভোাঃ আফদুর খোসরক আকন

রভস যোরজয়ো মফগভ

01/02/1989

41326 োগয ভোভৄদ আবুর মোসন

যোরদো মফগভ

30/12/1989

41327 এ.টি. এভ. কোভরুজ্জোভোন ভত আবুর কোসভ

উসম্ম কুরছুভ

25/05/1987

41328 নোযোয়ন চন্দ্র ফভ েন রতরোর ফভ েন

ননী ফোরো যোয়

29/11/1991

41329 মভোাঃ জোরভরুর ইরোভ মভোাঃ ভকসছদ আরী

ভত মভোসভনো রফরফ

01/06/1987

41330 মভোছোাঃ মযোনো োযবীন মভোাঃ নজরুর ইরোভ

মভোছোাঃ োভসুন রনোয

18/10/1990

41331 ভোঈনুর ইরোভ তুরন মভোাঃ নুরুর ইরোভ

নুরুন্নোোয

10/06/1989

41332 ভোরুপ মোসন োইফুর ইরোভ

খোরদজো মফগভ

20/06/1992

41333 রজ. এভ. ভৄযীদ আরভ মভোাঃ ভয়নুয যভোন

মভোছোাঃ খোসরদো মফগভ

31/12/1987

41334 নয়ন যোয় নোযোয়ন যোয়

ভোরো যোয়

06/04/1989

41335 রুরদো রফশ্বো যনরজৎ রফশ্বো

সূম েরতো রফশ্বো

24/04/2017 


জন্ তোরযখ মথোমথ নয়41336 যথীন্দ্র নোথ রফশ্বো যফীন্দ নোথ রফশ্বো

মভৄনো রফশ্বো

05/06/1987

41337 পোযজোনো নোরযন ছন্দো মভোাঃ মগোরোভ ভোওরো

যোওোন আক্তোয মফফী

10/04/1993

41338 জরভ উরদ্দন আব্দুয যভোন

পরযদো

05/01/1989

41339 মভোাঃ োজ্জোদ মোসন ভত মভোাঃ মভোোযপ মোসন

ভত োরনো মফগভ

02/01/1986

41340 মভোাঃ োরপজুয যভোন মভোাঃ আব্দু োত্তোয

যোসফয়ো খোতুন

05/12/1989

41341 মভসদী োোন আাঃ ভোসরক মভোল্যো

মভোছোাঃ রয়োযী মফগভ

13/10/1987

41342 মভোাঃ রজয়োউয যভোন মভোাঃ যতন মখ

পোসতভো মফগভ

16/07/1988

41343 রযন কুভোয োো অভর চন্দ্র োো

রযক্তো যোনী োো

21/04/1988

41344 হুভোয়ুন করফয নূরুর আরভ

ছরকনো মফগভ

27/05/1989

41345 কোজী জোরকরুর ক কোজী নূরুর ক

জোোনোযো ক রুনু

11/11/1991

41346 মভোাঃ আরভনুর ক রছরদ্দকুয যভোন

মভোছোাঃ সুরপয়ো খোতুন

02/12/1989

41347 মভোাঃ আব্দুয যোজ্জোক মভোাঃ ইরিছ আরী

মভোছোাঃ ভয়নো রফরফ

20/05/1994

41348 রযজওয়োনুর রফন মভসবুফ মভসবুফ মোসন ভোন্নোন

রুখোন মফগভ

19/09/1990

41349 মভোাঃ জোসদ মচৌধুযী মভোাঃ আবুর োসভ

আযোপো মফগভ

27/10/1988

41350 মপৌরজয়ো োভ রপদো মক. এভ. পজলুর ক

োনোজ আকতোয

30/12/1993

41351 মভোাঃ নূরুর হুদো ভত ভোফবুবুর আরজজ

রফরফ যরভো

20/03/1988

41352 মভোোাঃ রফউটি ফোনু মভোাঃ আব্দু োভোদ মভোল্ল্ো

মভোছোাঃ আসভনো মফগভ

10/01/1988

41353 মভোাঃ আভজোদ মোোইন মভোাঃ নুয আরভ

জোসদো মফগভ

11/11/1989
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41354 যোরজয়ো সুরতোনো মভোাঃ আব্দুয যভোন

জোোনোযো যভোন

01/01/1988

41355 মভোাঃ খোয়রুর ইরোভ মভোাঃ নূরুর ইরোভ

কোজভী মফগভ

30/06/1991

41356 আবু জোপয ভৄোম্মদ ছোসর আব্দুর ভোসরক ভোষ্টোয

োসজযো মফগভ

01/01/1992

41357 ভৄরনভ যভোন এভ. এ. যভোন

মভরভ আক্তোয

12/02/1994

41358 মফরোসয়ত খোন ররদ্দকুয যভোন খোন

জরযতন মনছো

12/01/1988

41359 মভোাঃ আরতকুয যভোন মভোাঃ আভজোদ মোসন

আকররভো মফগভ

12/04/1988

41360 ভোপী রফনসত মোোইন মভোাঃঃাঃ মভোোযযপ মোসন

আপসযোজো মফগভ

25/04/1992

41361 মভোাঃ মভোস্তপো কোভোর মভোাঃ আব্দুর ভরতন

ভোরপয়ো মফগভ

15/03/1990

41362 মভোোম্মদ ইভরুর োোন মভোাঃ যরপকুর ইরোভ

সুযোইয়ো মফগভ

05/01/1988

41363 রনভৃরত দো ননী মগোোর দো

ভঞ্জু যোনী দো

10/01/1990

41364 মগোরফন্দ কুভোয মচৌধুযী নোযোয়ন চন্দ্র মচৌধুযী

গীতো যোনী মচৌধুযী

05/10/1989

41365 মভোাঃ খোয়রুর ইরোভ মভোাঃ জোোঙ্গীয মোসন

মভোোাঃ রোরক মফগভ

04/03/1992

41366 মভোাঃ সুভন মভোল্ল্ো মভোাঃ মগোরজোয যভোন

মভোছোাঃ মযখো খোতুন

10/10/1990

41367 মভোাঃ গোউসুর ইরোভ মভোাঃ নজরুর ইরোভ

ীভো ইরোভ

04/08/1987

41368 মভোাঃ আব্দুর ভোন্নোন মভোাঃ আব্দুর ভরজদ

োররভো মফগভ

01/01/1993

41369 রফপ্লফ কুভোয কভ েকোয অরজত কুভোয কভ েকোয

নরণ েভো কভ েকোয

05/02/1990

41370 কোভরুর ইরোভ আব্দুর ভোন্নোন

ছোসযো মফগভ

12/07/1987

41371 উসম্ম কুরসুভ মক.এভ. োভছুর আরভ

ররযন আযো আরভ

13/05/1988

41372 মভোাঃ ছোরভদুর ইরোভ মখ মভোাঃঃাঃ আব্দুর ফোযী মখ

মভোছোাঃ োরভয়ো খোতুন

03/04/1989

41373 মভোাঃ মভোোযপ মোসন যকোয মভোাঃ আবুর মোসন যকোয

মভোছোাঃ তরফয়ো খোতুন

05/12/1991

41374 মভোাঃ নরফনুয ইরোভ মভোাঃ পরকয আম্মদ

মভোোাঃ আরম্বয়ো মফগভ

01/07/1987

41375 মভোাঃ ভসনোয়োয মোসন ভতাঃ দররর উদ্দীন

মভোছোাঃ এসরভোন মনছো

18/11/1988

41376 ইযোপীর মোসন মভোাঃ নোসয়ফ আরী

মভোছোাঃ নোজভো খোতুন

07/02/1984

41377 নোজভৄন নোোয মভোাঃ নজরুর ইরোভ

যোরদো মফগভ

10/10/1986

41378 মযজোউর করযভ তজনরদ্দন মফোযী

জরভরুন মনছো

08/09/1992

41379 মভোাঃ আযোফুর ইরোভ এভ.রড. আব্দুর আরজজ

মোসনয়োযো মফগভ

29/10/1988

41380 মভোাঃ জোরদুর ইরোভ মভোাঃ আসম্মদ আরী

যওন আযো মফগভ

15/12/1994

41381 মভোাঃ জোভোর মোসন মভোাঃ ভকবুর মোসন

োরনো মফগভ

16/02/1989

41382 রপকুর ইরোভ আসনোয়োয রকদোয

োসদো মফগভ

25/12/1987

41383 মভোাঃ রভজোনুয যভোন ভত ওয়োসজদ আরী

সুরপয়ো মফগভ

08/10/1989

41384 জোন্নোতুর মপযসদৌ রজয়ো জোরোর আসভদ

ময়োযো মফগভ

16/01/1988

41385 মভোোম্মদ োরপউর ইরোভ মভোাঃ আনোয আরী

সুরযয়ো মফগভ

31/10/1986

41386 মভোাঃ তোসযকুর োোন মভোাঃ আবুর োোন

তোরভনো োোন

04/10/1989
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41387 মভোোম্মদ ভরন মভোাঃ যভত আরী

ছোসরো মফগভ

01/01/1988

41388 নুযজোোন ইরোভ মভোাঃ রযোজুর ইরোভ

পরযদো ইয়োরভন

28/07/1991

41389 ররতপো ইয়োছরভন আব্দুর গফুয

যোনু মফগভ

01/12/1991

41390 মজযোরতল চন্দ্র অরধকোযী ভসনোয চন্দ্র অরধকোযী

সুনীরত ফোরো অরধকোযী

03/01/1988

41391 মভোাঃ োরফবুয যভোন মভোাঃ আাঃ যরদ

োসজযো মফগভ

05/07/1990

41392 পোযজোনো ইয়োরভন মভোাঃ জরয খোন

মভোোাঃ লুৎপো মফগভ

06/12/1994

41393 আবু োসভ মভোোযপ মোসন

যোসদো মফগভ

01/01/1990

41394 উভোন গরন করফয মভোস্তপো কোভোর

ময়োযো মফগভ

15/03/1990

41395 রনোত সুরতোনো মভোাঃ ইভরতয়োজ রফশ্বো

পরযদো মফগভ

02/09/1989

41396 মভোাঃ তরযকুর ইরোভ ভত মখ আবু জোপয

ভভতোজ ভোয়ো

01/01/1992

41397 মভোাঃ আর ওয়োরদ োোন আরযপ মভোাঃ আপছোয আরী

মভোসফনো মফগভ

20/11/1991

41398 ভোোভৄদো খোতুন রউরী মভোাঃ আব্দুর ভোন্নোন

নোরযন সুরতোনো

05/01/1991

41399 মভোাঃ োইফুর ইরোভ মভোাঃ আপোজ উদ্দীন

মভোছোাঃ ছোসরো খোতুন

19/09/1985

41400 মভোাঃ রযোজুর ইরোভ মভোাঃ োরফবুয যভোন

যোররো খোতুন

25/05/1987

41401 মভোাঃ রযোজুর ইরোভ মভোাঃ োোজোোন আরী

রনলুপো খোতুন

01/01/1985

41402 ভরল্ল্ক আরকউজজোভোন ভত ভরল্ল্ক কোভরুজজোভোন

নোরজযো সুরতোনো

31/12/1983

41403 মভোাঃ জোোঙ্গীয মোসন মভোাঃ নোজভৄর মোসন

মভোসভনো খোতুন

07/03/1989

41404 অরত কুভোয রভস্ত্রী রভরন চন্দ্র রভস্ত্রী

অঞ্জরী রভস্ত্রী

08/10/1984

41405 োোন ভোভৄদ মভোাঃ ফজলুয যভোন

মভোছোাঃ খোরদজো োযবীন

19/11/1991 


কসরোনী স্থোয়ী ঠিকোনো41406 মভোাঃ োইফুর আরভ মভোাঃ ভরনরুর আরভ

কোজর আক্তোয

22/12/1990

41407 রজ.এভ. যোরজফ োোন রজ এভ আবুর কোরোভ

রযনো োযবীন

10/09/1992

41408 মভোাঃ আরোরভন মোসন মভোাঃ আপোজ উরদ্দন

মভোছোাঃ মররনো খোতুন

11/10/1992

41409 মভোাঃ োরকয রভয়ো আব্দুর আউয়োর

যোরফয়ো মফগভ

10/10/1988

41410 এ.এভ. মযোকনুজ্জোভোন মভোাঃ মভোজোসম্মর রকদোয

োরুপো মফগভ

15/07/1989

41411 মভোাঃ জোভোর উরদ্দন মভোাঃ ইব্রোরভ 

সুরতোনো যোরজয়ো

18/01/1990

41412 মভোাঃ আরযফুজ্জোভোন মভোাঃ োরপজুয যভোন

মভোছোাঃ মররনো মফগভ

01/01/1990

41413 ইজোবুর ক রভয়ো আব্দুর ক রভয়ো

োভচুন্নোোয মফগভ

14/07/1987

41414 মজরভন আযো মভোাঃ জোভোর উরদ্দন

মভোছোাঃ ভরজেনো মফগভ

25/05/1987

41415 দীঙ্কয মঘোল ভত ভেগর চন্দ্র মঘোল

শ্রীভরত মঘোল

22/12/1988

41416 োযরভন সুরতোনো স্বোণ েো োসজদো নোজভর                    নোজভর 

মোসন

২৪/১০/19৮৮

41417 রফকো দো রফসযন্দ্র দো

সুরনতী দো

10/04/1988

41418 জীফ যন ভন্ডর রভয কোরন্ত ভন্ডর

করফতো তভত্র

09/11/1990

41419 মভোাঃ ভোবুফ মোসন ভত মকোযফোন আরী মভোল্ল্ো

মভোস্তোযী মফওয়ো

15/01/1989
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41420 রঞ্চতো যোয় সুীর চন্দ্র যোয়

রফতো যোনী

30/07/1992

41421 মভোাঃ ভোফুজ যভোন মভোাঃ োইদুয যভোন

মভোোাঃ পরজরো খোতুন

03/06/1987

41422 মযোকোনো আক্তোয ভত ভভতোজুর ক মচৌধুযী

নূয মফগভ

09/05/1988

41423 আব্দুয যউপ মভোাঃ মযত আরী

কযফুরী মফগভ

21/05/1988

41424 নোরভো আক্তোয ভত ভনসুয আসভদ

আসরয়ো মফগভ

14/02/1992

41425 মভোাঃ ফোয়জীদ আোসম্মদ মভোাঃ পজলুর ক

আরভনো খোতুন

10/02/1994

41426 মভোাঃ মগোরোভ মভোস্তপো মভোাঃ আব্দুর জররর ভূ ূঁইয়ো

আসয়ো মফগভ

02/01/1992

41427 মভোাঃ রভজোনুয যভোন মভোাঃ ইররয়োছ ভন্ডর

মভোছোাঃ জহুযো মফগভ

01/12/1991

41428 মখ মভোাঃ ভোফুজুর োোন ভত. মখ আবুর কোসভ

ভত. রোইরর মফগভ

2৪/0৪/1988

41429 নোরজয়ো আখতোয মভোাঃ োোন আরী

যওন আযো মফগভ

11/06/1993

41430 োরদো আকতোয মভোাঃ োোদোত মোসন

নুরুন্নোোয মফগভ

04/06/1990

41431 মভোাঃ োভীভ আক্তোয মভোাঃ ভরনরুজ্জোভোন

োীনূয

12/08/1992

41432 মভোাঃ আর-রজোদ মভোাঃ মগোরোভ মভোস্তপো 

মভোোাঃ ররতপো মফগভ

03/02/1991

41433 ররভো আক্তোয ইউনুছ মফোযী

ভরনযো মফগভ

25/08/1992

41434 আন চন্দ্র োর রযদ চন্দ্র োর

রফখো যোনী োর

07/10/1988

41435 মভোাঃ নোজভৄ োরকফ মভোাঃ োরপজুয যভোন

আছভো মফগভ

31/12/1988

41436 রযফুর ইরোভ ীদুর ইরোভ

তোছররভো

04/06/1994

41437 মভোাঃ ভরনরুজ্জোভোন মভোাঃ সযোয়োয রভয়ো

জোোনোযো মফগভ

14/11/1991

41438 মভোাঃ যোরকবুর ইরোভ মভোাঃ োরফবুয যভোন মভোল্যো

মভসরুন মনছো

26/10/1990

41439 মভোাঃ জোরকয মোসন মভোাঃ ভরভন আরী

মভোছোাঃ োোনো মফগভ

13/12/1989

41440 কোইয়ুভ খোন মভোাঃ আজোোয খোন

যওনো

12/05/1991

41441 রুভোনো আক্তোয মভোাঃ ভরপজুর ইরোভ

সুরপয়ো মফগভ

01/01/1993

41442 রুভোন খোন মভোাঃ নুয মোোইন খোন

রযরজয়ো মফগভ

24/09/1989

41443 মভোাঃ নোরয উরদ্দন মভোাঃ োজোোন রভয়ো

জোোনোযো মফগভ

12/01/1988

41444 মভোাঃ আরভনুর ক অররউয যভোন

ভসনোয়োযো মফগভ

31/12/1987

41445 মরোর আভদ নুরুর ইরোভ

আসনোয়োযো মফগভ

02/02/1987

41446 জীফ মদফনোথ যসভ চন্দ্র মদফনোথ

অন েো মদফনোথ

31/12/1988

41447 মভোাঃ ভরজবুর ক মভোাঃ পজলুর ক

ইয়োছরভন

08/10/1989

41448 মভোাঃ ভোভৄনুয যরদ মভোাঃ ভীন

পোসতভো মফগভ

10/12/1988

41449 মভোাঃ হুভোয়ুন কফীয মভোাঃ ভীন

পোসতভো আক্তোয

01/12/1993

41450 মভসরুননোোয মভোাঃ মভোফোযক মোসন োং

যোরদো মফগভ

05/09/1988

41451 নোজভৄন নোোয যকোয মভোাঃ মগোরোভ মভোস্তপো যকোয

রভস রল্পী মভোস্তপো

01/07/1993

41452 যোসফয়ো সুরতোনো মভোাঃ রুহুর আভীন

পোসতভো আক্তোয

01/10/1988
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41453 ভসন্তোল চন্দ্র ভজুভদোয ভতাঃ ভধুসূদন ভজুভদোয

রফবো যোনী

04/05/1987

41454 ভোকসুদুয যভোন আব্দুর ওয়োদুদ

যোরনুয মফগভ

10/10/1987

41455 মভোাঃ আব্দুয যরদ মভোাঃ এরোী প্রোভোরনক

ছসফজোন রফরফ

25/06/1993

41456 অসরোক োো অরুন কুভোয োো

ন্ধযো যোণী োো

17/08/1988

41457 তয়দ নোঈভ োযপত ভত মনকফয আরী প্রধোনীয়ো

কোজর মযখো

01/11/1988

41458 মভোাঃ মভোস্তপো কোভোর মভোৎ রফল্ল্োর মোসন

আনজুভো মফগভ

10/10/1988

41459 আব্দুল্ল্ো আর ভোভৄন োয়দোয আরী

পোসতভো মফগভ

12/01/1993

41460 কোজর যোণী দো শুক্কুয চন্দ্র দো

ফোনো যোণী দো

18/12/1989

41461 মভোাঃ োসদক আরী মভোাঃ মোসন আরী

যোসফয়ো মফগভ

14/06/1989

41462 োরপজুয যভোন ভজুভদোয রছরদ্দক উল্ল্োহ ভজুভদোয

জয়নোবুসন্নছো

01/01/1992

41463 মভোাঃ রুফোসয়ত ইরোভ মভোাঃ আব্দুর োররভ

মভোছোাঃ  রুনো রোয়রো

10/04/1989

41464 মভোাঃ জোরভর উরদ্দন ভজুভদোয মভোাঃ যভজোন আরী ভজুভদোয

মভোছোাঃ জোোনোযো মফগভ

31/12/1987

41465 রভতু আক্তোয মভো: নূরুর আভীন

োরদো মফগভ

26/10/1988

41466 মভোাঃ আব্দুর আউয়োর এভ এ ভোসরক

যরভো মফগভ

28/02/1988

41467 মভোাঃ কোভরুজ্জোভোন মভোাঃ আব্দুর খোসরক

মভোছোাঃ করনুয মফগভ

30/04/1989

41468 মভোাঃ মোসর যোনো মভোাঃ আব্দুর ভোন্নোন

মভোছোাঃ জরযনো মফগভ

04/03/1991

41469 মভোকোসম্মর ক এভদোদুর ক

ভৄযরদো ক

21/10/1992

41470 ভৄোম্মদ ওররউল্ল্ো ভত. ভৄোম্মোদ আব্দুর োরকভ

ভত. যোসফয়ো মফগভ

01/03/1985

41471 মভোাঃ নূয আরভ আবু কোসভ

রুনো মফগভ

02/06/1993

41472 মসরনো োযরবন মভোাঃ মভোতোসরফ মভোল্যো

কুরসুভ রফরফ

18/03/1989

41473 মভোাঃ পোরভ ক মভোাঃ ইউসুপ আরী

পোরতভো খোতুন

01/05/1989

41474 সুব্রত োর রফশ্বনোথ োর

স্বপ্নো োর

10/06/1986

41475 মচৌধুযী কুভকুভ সুরতোনো ডোাঃ এভ. এ. কুদ্দুছ মচৌধুযী

নীলুপো সুরতোনো মচৌধুযী

19/05/1988

41476 মযোসভদ আভদ মচৌধুযী আরোউরদ্দন মচৌধুযী

খোয়রুন মফগভ

05/09/1989

41477 োভীভো যভোন ফীরথ মভোাঃ ররদ্দকুয যভোন

রফররক মফগভ

01/01/1991

41478 মভোাঃ ভৄজোরদুর ইরোভ মররভ মভোাঃ ফজলুর করযভ

মছভনো খোতুন

21/09/1987
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