পেদর নামঃ সহকারী পিরচালক (অথ ও রাজ )
আেবদন নং
621644
992253
896433
712205
48276
885169
472285
499998
672594
12556
532814
165959
166893
991616
327971
268262
836662
144762
591330
93996
592911
132610
179877
46097
381930
430800
891476
181273
263711
94574
549729
891922
199469
502112
123972
840527
352524
597461
414923
241755
805653
646563
577902
312729
517852
235254
678374
831633
745910
441931
756712
256786
89448
73106
791652
857148
165908
329724
279899
809216
33013
936632
522130
997272
288313
391797
677589
611681
178223
479761
461200
334870
635505
144833
948724
16917
368674
435869
661825
896893
264955
390633

আেবদনকারীর নাম (বাংলা)
গালাম র ানী
মা: জুেয়ল হােসন
রজাউল কিরম
রােকশ দব
তান জনা জাহান চৗধুরী
পলাশ কুমার সাহা
মাহা দ জাহা ীর আলম
রাফসান মাহবুব রিবন
অিনক বিনক
মাঃ িমজানুর রহমান
মাঃ ইকরামুল হক
িনজাম উ ন
কাশ চ রায়
আকতা
াহার
মাঃ মু ািকম
মাঃ জাওয়াদ হােসন
মাঃ মেহদী হাসান
খান সাবিরনা মেহদী
মা: মামুনুর রিশদ
মাঃ খািলদ ইউনুছ
মাঃ রাকনু ামান
মাঃ মজবাহ হক
হা ন অর রিশদ
মা: বলাল হােসন
উ
ল দাস
িনম ল ম ল
শািফয়া আকতার
কাজী আেয়শা আ ার
মা. আবু নােসর আল মামুন
মাঃ রােসল রহমান
মাঃ নবাব হাসাইন
সজল িব াস
রিব উ াহ
দবাশীষ ম ল
মাঃ িমজানুর রহমান খান
গালাম রা ানী সােহল
াগতম ভৗিমক
অ ন কুমার দাস
আবদুল মাহাইিমন
মাহা দ সালায়মান বাদশা
মাছাঃ শায়লা ফারজানা পাপিড়
মা: ইউসুফ আলী
মাঃ তষার বপারী
মা: সাখাওয়াত হােসন শাওন
মা: েবল ইসলাম
রােবয়া আ ার
মা. রায়হান শাহিরয়ার
মাঃ আবু হািনফ
মা:উিকল আলী
সুবীর ভ াচায
মা: জুবােয়র িময়া
মা: শিরফুল ইসলাম সািতল
মা: আজহা ল ইসলাম
আ ু াহ
ইমরান হাসাইন
নাসিরন আ ার
আবদুল হক
মাঃ ওয়ািলউ াহ
কাম ল হাসান আিশক
এমরান হােসন গাজী
মাঃ তৗিহদুর রহমান
মাঃ মাহমুদুল হাসান
মাঃ িগয়াস উ ন
মাঃ রা জবুর রহমান রা জব
রিন নাথ
মাঃ শাহাআলম িময়া
সাইদুর রহমান
রাজন চ দাস
মাঃ বাবুল হােসন ধান
মাঃ হল আিমন
মাঃ ইমরান হাসাইন
মা: কাউছার
মাঃ িমজানুর রহমান
মামুনুর রশীদ
ফখ ল ইসলাম
মা. মাইনুল হাসান মুকু ট
মা: সুজন মা া
মাহা দ সাদমান
ফা ক আহেমদ
মাহমুদা বগম
মাঃ ফরহাদ হােসন
ছ া রাণী পাল

আেবদনকারীর নাম (ইংেরজী)

িপতার নাম

GOLAM ROBBANI
MD. JEWEL HOSSEN
REZAUL KARIM
RAKESH DEB
TANZINA JAHAN CHOWDHURY
PALASH KUMAR SAHA
MOHAMMAD JAHANGIR ALAM
RAFSAN MAHBUB ROBIN
ANIK BANIK
MD. MIZANUR RAHMAN
Md Iqramul Haque
NIZAMUDDIN
PRAKASH CHANDRA ROY
AKTARUN NAHAR
MD.MUSTAKIM
MD. JAWAD HOSSAIN
Md. Mehedi Hasan
KHAN SHABRINA MEHEDI
MD. MAMUNUR RASHID
MD. KHALID YOUNUS
Md. Rokanuzzaman
MD. MEZBAH HAQUE
HARUN OR RASHID
MD. BELAL HOSSAIN
UZZAL DAS
Nirmal Mandal
SHAFIA AKTER
KAZI AYESHA AKTER
MD. ABU NASER AL MAMUN
Md. Rasel Rahman
MD. NABAB HOSSAIN
SAJAL BISWAS
RABI ULLAH
DEBASHIS MONDAL
MD. MIZANUR RAHMAN KHAN
Golam Rabbani Sohel
SWAGOTOM BHOUMIK
ANJAN KUMAR DAS
ABDUL MOHAIMIN
Mohammad Solaiman Badsha
MST. SHAILA FARZANA PAPREE
MD YOUSUF ALI
MD. TUSHAR BEPARY
MD. SHAKHAWAT HOSSAIN SHAON
MD. RUBLE ISLAM
Rabeya Akter
Md. Raihan Shahriar
MD. ABU HANIF
Md. Ukil Ali
Subir Bhattacharjee
MD. ZUBAIR MIA
MD. SHARIFUL ISLAM SHATIL
MD. AJAHARUL ISLAM
ABDULLA
EMRAN HOSSAIN
NASRIN AKTER
Abdul Haque
MD. WALIULLAH
Kamrul Hasan Ashik
Amran Hossen Gazi
MD. TOUHIDUR RAHMAN
MD. MAHMUDUL HASAN
Md. Gias Uddin
MD. RAJIBUR RAHMAN RAJIB
RONY NATH
MD. SHAHA ALOM MIAH
SAIDUR RAHMAN
RAJAN CHANDRA DAS
Md. Babul Hossain Prodhan
MD. RUHUL AMIN
Md. Imran Hossain
Md.Kowsar
MD. MIJANUR RAHMAN
Mamunur Rashid
FAKRUL ISLAM
MD. MAINUL HASAN MUKUT
MD. SUJON MOLLA
Mohammad Saadman
FARUK AHMED
MAHMUDA BEGUM
MD. FARHAD HOSEN
Chhanda Rani Paul

মাঃ রিশদ সখ
মা: তাতা িময়া
মাখেলছর রহমান
িহরণ চ
দব
বিদউল আলম চৗধুরী
পেরশ চ সাহা
আ ল
ু ছা ার
মৃত মাঃ আ জজুর রহমান
সুিনল বিনক
মাঃ হায়দার আলী
মাঃ িব াল হােসন
আ ল
ু লিতফ
পিরেতাষ কুমার রায়
আবু সাঈদ
মাঃ মিতয়ার রহমান
মাঃ আ র
ু রিহম
মাঃ িসরাজুল ইসলাম
মেহদী হাসান মিত
মা: ইসহাক
মাঃ আ ল
ু কােদর শখ
মাঃ আ ল
ু জিলল
মাঃ জহ ল হক
ছােদক আহেমদ
মা: ইউসুফ আলী
িচ র ন দাস
ভালানাথ ম ল
মা. দাউদ িময়া
কাজী মাঃ আিন জামান
মা. শাহজাহান
রওসান আলী গাজী
মাঃ কিমর উ ীন
গেজ নাথ িব াস
বদন িময়া
অমল কৃ
ম ল
মাঃ লিতফুর রহমান খান
মাঃ হা নুর রশীদ
ব ম ভৗিমক
কানু চ দাস
আ ল
ু হািসম
মা. আ ল
ু মাতােলব
মৃত - মাঃ আলফাজ উ ন
আ র
ু রহমান হাওলাদার
মাঃ রমজান আলী বপারী
মা: সিলম হাওলাদার
মা: নজ ল ইসলাম
মাঃ মাশারফ হােসন
মা. হমায়ূন কিবর
মাঃ শওকত আলী
মা: হািকম আলী
সুশ ীল ভ াচায
মা: ফজলুল হক
মা: ক্কুন উ ন
মা: আ ল
ু হাই
সােহব আলী
িস ক িময়া
মাঃ িস ক মা া
তাতা িময়া
মাঃ ফিরদ উ ীন
আবুল ফজল
মাশারফ হােসন গাজী
মাঃ ফজলুর রহমান
মাঃ সিফকু ল ইসলাম মু ী
মাহা দ আলী
মাঃ ইি স আলী হাওলাদার
হিরপদ নাথ
আ. জ ার মাত র
আ র
ু রিশদ মালী
সুভাষ চ দাস
মাঃ খয়বর হােসন ধান
এ, ক, এম শহীদুল ইসলাম
মাঃ আ ল
ু মাতােলব
মা: ফারকান উ ন
মাঃ ফিরদ আহে দ
ওয়ােজদ আলী
বাহার উ ন
মা. ন জর আহেমদ তালুকদার
মা: িরয়াজু ন মা া
িমজানুর রহমান
মাঃ আমান উ াহ
ফিরদ িময়া
মাঃ আ ল
ু মাতােলব
রতন চ পাল

মাতার নাম
রােশদা বগম
তিছরণ বগম
মাকছমা বগম
িশ ী দব
রহানা আলম চৗধুরী
মন্ জ ু রাণী সাহা
হািলমা বগম
মাহবুবা আ ার
ইরা বিনক
সালমা আকতার
মাছাঃ হািলমা খাতন
অজুদা বগম
যমুনা রানী রায়
মহিসনা বগম
নু ন নাহার
শখ পারভীন আ ার
হািছনা মুশ দা
সিলনা আ ার
রােবয়া
মাছাঃ শাহানা বগম
মাছাঃ নািসমা খাতন
মাছাঃ মােলকা জাহান
সােলহা বগম
হািলমা বগম
মায়া রানী দাস
তারামিন ম ল
আিমনা বগম
ির জয়া খানম
শাহানাজ বগম
আিফয়া বগম
মাছাঃ তছিলমা খাতন
স া িব াস
জয়মালা খাতন
ৃিত রানী ম ল
নূ ন নাহার বগম
শারিমন আ ার
মুকু ল রাণী ভৗিমক
মঞ্জু ী দাস
হািলমা আ ার
নূরজাহান বগম
মাছাঃ সফুরা বগম
নুরজাহান বগম
িবলিকস বগম
শানু আ ার
মাছা: শফালী বগম
অ◌ােনায়ারা বগম
মহেসনা বগম
মাছাঃ রিহমা বগম
মাসা: ছানুয়ারা বগম
কৃনা ভ াচায
জুেবদা খাতন
রােবয়া খাতন
হািমদা খাতন
সাহানারা
বকুলা বগম
হাসেন আরা বগম
মজু বগম
সুিফয়া বগম
নাজমা খানম
লুৎফুে ছা
মাছাঃ সুিফয়া বগম
িনলুফা বগম
রােকয়া বগম
মাহামুদা বগম
মৃত িমনু রানী দবী
ম জরন নসা
সািকলা খাতন
রীনা রানী দাস
মাছাঃ িবউ ট বগম
আফসারী বগম
লাইলী খাতন
রিহমা বগম
তাছিলমা বগম
মােজদা বগম
আেয়শা আ ার
িবনা ইয়াসিমন
দেলায়ারা বগম
সালমা আ ার
মাছাঃ িফেরাজা বগম
িরনা আ ার
শ ামলা খাতন
কৃ া রাণী পাল

জলা
রাজবাড়ী
মািনকগ
ব ড়া
চ াম
কুিম া
রাজবাড়ী
কুিম া
জামালপুর
ফনী
ঢাকা
ঝনাইদহ
ফিরদপুর
যেশার
জামালপুর
যেশার
ঢাকা
ঢাকা
বিরশাল
ঢাকা
িসরাজগ
কু য়া
পাবনা
ল ীপুর
ঢাকা
বিরশাল
মাদারীপুর
ঢাকা
কুিম া
ল ীপুর
সাতি রা
িদনাজপুর
মা রা
া ণবাড়ীয়া
বােগরহাট
িসরাজগ
কুিম া
ময়মনিসংহ
কুিম া
িকেশারগ
ময়মনিসংহ
ঠাকু রগাঁ
বিরশাল
মু ীগ
বােগরহাট
িদনাজপুর
ল ীপুর
কুিম া
যেশার
রাজশাহী
মািনকগ
ময়মনিসংহ
িকেশারগ
ময়মনিসংহ
যেশার
নরিসংদী
বিরশাল
া ণবাড়ীয়া
নরিসংদী
শরীয়তপুর
চাঁদপুর
ব ড়া
চাঁদপুর
চ াম
বর না
চ াম
মাদারীপুর
খুলনা
নায়াখালী
গাইবা া
ঢাকা
িসরাজগ
চ াম
ঝালকা ঠ
জামালপুর
ফনী
পটয়াখালী
মািনকগ
ঢাকা
ময়মনিসংহ
া ণবাড়ীয়া
ময়মনিসংহ
ব ড়া
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আেবদন নং
675561
874361
381294
387442
256196
836785
180743
15150
154745
14048
548839
420177
54347
786448
259766
879846
513556
252444
325723
613950
623271
297991
328647
60268
511287
170632
369133
227437
465890
561912
154203
255996
417510
28347
583109
673655
559289
632793
196620
71137
39385
868824
67448
587784
690747
84063
116117
398255
923441
322587
36476
341138
326569
378488
263662
663617
328918
110921
176261
50662
29700
624599
279151
785387
386125
206783
666786
655599
19730
260690
210560
561462
796595
7595
2142
30338
514336
634886
650929
83288
352826
48901
620584
897382

আেবদনকারীর নাম (বাংলা)
মাঃ সাইদুল ইসলাম
লিলন বাইন
জুনােয়ত ইসলাম ভূঁ ঞা
মাঃ হািববুর রহমান হািবব
মাহা দ রােসল খা ঁন
মাঃ শাওন হােসন
মাঃ আইয়ুব হােসন
মাঃ আলািমন শখ
মা. স জবুল ইসলাম
িনহার িব াস
মা : আেরিফন রজা
অনুপ সরকার
অজুফা খানম
মাঃ কামাল পারেভজ
আবুল মনজুর
মাহা দ আখতার হােসন
মাঃ মাহামুদুল হাসান
মাঃ আল - রাফা
মাঃ আিরফ হােসন
মাঃ ওমর ফা ক সবুজ
মাঃ ফরেদৗস আলম
মাঈনউ ন আহেমদ ভ
মা: আ ু া আল মামুন
মা ফ আহেমদ
মাহা দ আবু হািনফ
ি য়াংকা বমন
মাসাঃ মিরয়ম আ ার
মাঃ সাইফুর রহমান
মনজুর কােদর পােটায়ারী
এস এম বাইয়াত মেহদী
ফারজানা ইয়াসিমন
মাঃ তানভীর হাসান
তান জল হািসন
পিব সাহা
মাঃ আিতকুল ইসলাম
মােজদুল হক
িগয়াস উ ন
মাকছদুল আলম
মাহা দ নাজমুল হক
লুটন চ দ
মা. রজওয়ান সরদার
রিকবুল ইসলাম
মাঃ সাগর হােসন
এম. এ. সাঈদ িময়া
মাঃ মাইদুল ইসলাম
শিহদুল ইসলাম
মাঃ মিন ল ইসলাম
তাবাসসুম জামাল আিনকা
মাঃ আমানত আলী
তহিমনা আ ার
ফােতমা তজ জাহরা রীমা
চয়ন দবনাথ
ফজলুর রহমান
মাঃ খািলদ হাসান
উ ম কুমার িব াস
মাঃ রােশদুল ইসলাম
মা: রােশদুল আিমন
ওমর ফা ক
শখ বােয় জদ
এস. এম. আলমগীর হােসন
শােহদুল ইসলাম
সুরাইয়া আ ার
শা কুমার বসাক
মাঃ তিরকুল ইসলাম
মাঃ জুেয়ল রানা
মাঃ আলমগীর কিবর
মাঃ েবল হাসাইন
মা: আল মামুন
মাঃ মামুন
মাঃ সােহল
মাঃ মা ািফজুর রহমান
সুদীপ ঘাষ
নজ ল ইসলাম
গালাম রসূল
মাঃ আবু হািনফ
রহমত উ াহ
মহােদব কুমার সরদার
পাথ তীম হ চৗধুরী
িরয়াজ উ ন আহেমদ
মা: আহসান হািবব
মাঃ রজাউল কিরম
মা: ফিরদ িময়া
অিভ জত চ ব
ফারজানা খাতন

আেবদনকারীর নাম (ইংেরজী)

িপতার নাম

MD. SYDUL ISLAM
ওমর কাজী
LELIN BAIN
ফু বাইন
ZUNAET ISLAM BHUIYAN
িগয়াস উ ন ভূঁ ঞা
Md. Habibur Rahman Habib
মাঃ মাতাহার হােসন
MOHAMMAD RASEL KHAN
আ র
ু রা াক খা ঁন
MD. SHAWON HOSSAIN
আমান উ াহ মা া
MD. AYUB HOSSAIN
মাহা দ হােসন
MD. ALAMIN SHAKE
মাঃ আ র
ু রহমান শখ
MD. SOJIBUL ISLAM
মা. শিহদুল ইসলাম
NIHAR BISWAS
িনরা ন িব াস
MD. AREFIN REZA
মা : মাজাে ল হক
ANUP SARKER
সুন ীল চ সরকার
AUJUFA KHANAM
মাঃ আলী আকবর খা ঁন
MD. KAMAL PARVEZ
মাঃ আবুল কালাম
ABUL MONZUR
মা: আবুল কালাম
MOHAMMAD AKHTAR HOSSAIN
মাহা দ আবুল হােসন
Md. Mahamudul Hasan
মাঃ মাশােরফ হাসাইন
MD. AL - RAFA
মাঃ আবুল কােশম
MD. ARIF HOSSEN
আবু তােহর হােসন
MD. OMER FAROK SABOJ
মাঃ আিমনুল ইসলাম
Md. Ferdoush Alam
মাঃ আলমগীর হােসন
MAINUDDIN AHMED SHOVA
(মৃত) মাঃ সামছ ন আহেমদ
MD. ABDULLA AL MAMUN
মা: মাশােরফ হােসন
MARUF AHMED
শহীদ আহেমদ
MOHAMMAD ABU HANIF
মাহা দ দেলায়ার হােসন
PRIYANKA BARMAN
রন জত কাি বমন
MST. MARIUM AKTER
মাঃ আ ছ
ু ছাবহান
Md. Saifur Rahman
মাঃ মেছর আলী
MONJUR KADER PATWARI
নুর আহ দ পােটায়ারী
S. M. RUBAIYAT MEHEDI
এস এম িলয়াকত আলী
Farjana Yesmin
মাঃ সেরায়ার হােসন
MD. TANVIR HASAN
মাঃ হাসান আলী বাচ্ চ
Tanzil Hassin
মাহা দ আ ল
ু খােলক
POBITTRO SAHA
িব জত সাহা
MD. ATIKUL ISLAM
মাঃ আ র
ু রিশদ
MAZEDUL HAQUE
আ জজুল হক
GIAS UDDIN
আ ল
ু মিতন
MAKSUDUL ALAM
মাঃ মিতউর রহমান
Mohammad Nazmul Hoque
ফিরদ উ ন আহা দ
Luton Chandra Datta
সুন ীল চ দ
Md.Rezwan Sarder
মা.আ ল
ু কিরম
RAKIBUL ISLAM
লাকমান আলী
MD. SAGAR HOSSAIN
জিহ ল ইসলাম
M. A. SAYEED MIAH
মাঃ সামছল হক
MD. MAYDUL ISLAM
মাঃ ইসমাইল হােসন
Sahidul Islam
কাজী চৗধুরী
Md. Monirul Islam
মাঃ উ জর আলী শখ
TABASSUM JAMAL ANIKA
জামাল উ ন মজুমদার
MD. AMANAT ALI
মাঃ বাবর আলী
TOHMINA AKTER
হল আিমন
Fatema tooz zohora rima
এ, ক,এম জিহ ল হক
CHAYAN DEBNATH
নৃেপ চ
দবনাথ
Fazlur Rahman
িছ কুর রহমান
MD. KHALID HASSAN
মাঃ শামসুল আলম
Uttom Kumar Biswas
অতল কুমার িব াস
MD. RASHEDUL ISLAM
মাঃ মতেলব ম ল
MD. RASHEDUL AMIN
মা: আিমনুল হক সরকার
Omar Faruk
কােশম িময়া
SK. BAYAJID
শখ আ ল
ু কু ুস
S.M. ALAMGIR HOSSAIN
মাঃ শাহাদাৎ হােসন
Shahedul Islam
রিফকুল ইসলাম
SURAYA AKTER
মাঃ মাফা ল হােসন
Prashanta Kumar Basak
মধু সূদন বসাক
Md. Tarikul Islam
মাঃ খিবর উ ীন গাজী
Md. Jewel Rana
মাঃ গালাম মা ফা
MD. ALAMGIR KABIR
মাঃ দেলায়ার হােসন
MD. RUBEL HOSSAIN
মাঃ ফজলুল কিরম
MD. AL MAMUN
মা: আিতয়ার মা া
MD.MAMUN
মাঃ লাল িময়া
MD. SOHEL
মাঃ হািনফ
MD. MOSTAFIZUR RAHMAN
মাঃ মহিসন িব াস
SUDIP GHOSH
নারায়ন ঘাষ
Nazrul Islam
আিবদ রাজা
GOLAM RASHUL
মাঃ জিহ ল ইসলাম
MD. ABU HANIF
মাঃ িছ কুর রহমান
RAHAMAT ULLAH
আ ল
ু মাতােলব
MOHADEB KUMER SARDER
সে াষ কুমার সরদার
PARTHO PROTIM GUHA CHOWDHURY
সুবল চ
হ চৗধুরী
Riaz Uddin Ahmed
আলী আহেমদ
MD. AHSAN HABIB
মা: আবুল খােয়র
MD. RAZAUL KARIM
মাঃ মা ফা জামাল
MD. FARID MIAH
মা: কদম আলী িময়া
Avijite Chakraborty
িব নাথ চ ব
Farzana Khatun
মাঃ আ ল
ু আউয়াল ভূ ইয়া

মাতার নাম

জলা

খােদজা
ির া রাণী বাইন
িপয়ারা বগম
িমনা আ ার
রািশদা বগম
ফিরদা বগম
আয়শা হােসন
মাছাঃ আঞ্জুমানয়ারা
মাছা. শরীনা খাতন
অমলা িব াস
রািশদা বগম
তলসী রানী সরকার
রােশদা বগম
নাজনীনা পারভীন
আেমনা বগম
আেয়শা আখতার
মাসাঃ মাহামুদা বগম
হাসেন আরা
শফালী বগম
পারভীন আ ার
িফেরাজা আলম
সামছ াহার আহেমদ
মাছা: জা াতল ফরেদৗস
িনলুফা ইয়াসিমন
হািমদা পারভীন
আরতী রাণী বমন
কমলা িবিব
মাছাঃ ধনফুল বগম
রাশনা আ ার
নািদরা সুলতানা
নু ন নাহার
মাছাঃ সােলহা খাতন
ফৗ জয়া নাসিরন
কিবতা রাণী সাহা
মাছাঃ কািহনুর বগম
মােজদা আ ার
জােবদা আ ার
সুেহদা আ ার
নািসমা আকতার
ল ী রানী দ
মাছা. রেবকা বগম
শাহানারা
মমতা বগম
আিনছা বগম
মাসা: মিরয়ম
ছািবয়া খাতন
রােবয়া বগম
রাকসানা মমতাজ
আেতকা বগম
সুলতানা আ ার
রােশদা বগম
সিবতা দবনাথ
মাকসুদা বগম
মাছাঃ খােলদা বানু
সাধনা িব াস
চায়না খাতন
মাছা: রােকয়া খাতন
মােশদা বগম
মােজদা বগম
ফিরদা বগম
মমতাজ বগম
সািবহা বগম
নিমতা রানী বসাক
রিহমা বগম
জা াতল ফরেদৗস
মাছাঃ কািহনুর বগম
ফুলসাহারা বগম
ফ জলা বগম
ফিরদা বগম
সতারা
নূরজাহান বগম
তাপসী ঘাষ
জসিমন বগম
শামীমা আ ার
িরনা আ ার
সিলনা আ ার
জয় ী রাণী সরদার
ক না রানী হ চৗধুরী
লাইলী আ ার
সামছ াহার
সািহদা আ ার
সিখনা আ ার
চােমলী রাণী চ ব
রােবয়া আউয়াল

নরিসংদী
বােগরহাট
নরিসংদী
িকেশারগ
বিরশাল
চাঁদপুর
ঢাকা
িসরাজগ
ব ড়া
মাদারীপুর
বিরশাল
সুন ামগ
ঢাকা
ব ড়া
চ াম
শরীয়তপুর
পটয়াখালী
ঢাকা
ভালা
কুিম া
পটয়াখালী
া ণবাড়ীয়া
ঝনাইদহ
নওয়াবগ
ফনী
িকেশারগ
কুিম া
কুিড় াম
ফনী
খুলনা
যেশার
িদনাজপুর
শরপুর
মা রা
িসরাজগ
ঢাকা
মু ীগ
া ণবাড়ীয়া
কুিম া
িকেশারগ
ব ড়া
িদনাজপুর
কু য়া
রংপুর
বিরশাল
রাজবাড়ী
খুলনা
শরীয়তপুর
খুলনা
ল ীপুর
কুিম া
িকেশারগ
া ণবাড়ীয়া
ঠাকু রগাঁ
ঝনাইদহ
ঝনাইদহ
িদনাজপুর
কুিম া
বােগরহাট
সাতি রা
কুিম া
নারায়ণগ
মািনকগ
সাতি রা
ল ীপুর
িসরাজগ
ঢাকা
মা রা
ফিরদপুর
নারায়ণগ
যেশার
ময়মনিসংহ
চাঁদপুর
কুিম া
ঢাকা
চাঁদপুর
সাতি রা
টা াইল
ল ীপুর
চাঁদপুর
কুিম া
টা াইল
রাজবাড়ী
কুিম া
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60671
566665
582762
435471
948229
310643
317474
334501
773825
322389
879352
472126
640520
128907
387857
895249
784794
254673
918909
54753
980502
544635
59613
536655
333625
44690
904717
602542
313650
556245
497893
121710
68254
241925
53515
457421
88789
899850
172596
183207
733109
109377
683678
956559
755308
963728
466672
84127
518628
195608
720146
834478
20022
932231
617570
293257
740386
136862
141985
426490
738851
362834
674337
691145
15326
830718
479379
325110
385952
789493
872799
920450
410870
121582
771216
36641
477983
844371
266631
63322
409487
947986
515125
475439

মিনর হােসন
আ ু াহ আল মামুন
মাঃ আল আিমন িরয়ন
লাকী ইনাম
গাপাল চ বমন
চ দাস
মাঃ িমজানুর রহমান
মাঃ মা ফা কামাল
মাহা দ মাসুম হােসন
মাঃ আশরাফুল ইসলাম
তষার সরকার
ইসরাত রহমান খান
মাঃ কিব ল ইসলাম
ফাল্ নী মজুমদার
সাইদুর রহমান
না জমউ ন মা া
সা র আহা দ
রাকসানা আ ার স া
শখ ইসলামুল হক
মা: রিফকুল ইসলাম
পলাশ কুমার দাস
এ ােমলী আ ার
ীভাস গ াইত
মা: িমলন িময়া
মাঃ তিরকুল ইসলাম
শখ মাহা দ আিসফ
মাঃ সিহদুল ইসলাম সুজন
জনক লাল দাস
মা ার আহে দ
অয়ন দ
মাঃ আেনায়ার মাসুদ
স া দাস
সা াম হােসন
গালাম মােশদ
মাঃ রািকবুল ইসলাম ভূঁ ইয়া
মাহা দ তৗিফক -ই- এলাহী
মা: বারহানু ামান পােটায়ারী
মাঃ আিমনুর রহমান
মাঃ জিন হােসন
সাইদুর রহমান
গালাম র ানী
কাজী আবু জােসম
মাঃ নািহদ পারেভজ
মাঃ আ ল
ু হািমদ
মা: নাজমুল হক
মাঃ ফা ক হােসন
মা ফা কামাল জিন
মা. আরমান হােসন
সমিরতা দাস
নাজমুল হাসান
মাঃ মায়াে ম হােসস
মা: আিরফ হােসন
মাঃ শাহীনুর ইসলাম
মাঃ আল হাদী
মা: রিবউল ইসলাম
মা: রািফউল আলম
মাঃ মাকসুদ হােসন
সািবহা িবনেত নািসম
উ
ল িময়া
মাঃ হল আিমন
মা : মিন
ামান
আবদু্ া আল জুবােয়র
মাঃ মিমনুর রিশদ
শারিমন িবনেত জােহদ
ঈশরাত জাহান ঈিশতা
সুবণা গা ামী
মাছাঃ নাজিনন নাহার
সজল কুমার রায়
মাহা দ মাহবুবুল ইসলাম
মা: সা াম হােসন
আেনায়ার হােসন
মাঃ কাউছার খান
তািলমাতন ইসলাম
এলাই িময়া
আল-মাহমুদ
মা: েবল িময়া
মাঃ মিন
ামান
এস. এম. খািলদ হােসন
আিশকুর রিহম আনসারী
ফারজানা ইয়াছিমন চৗধুরী
মাঃ উলফাত আহে দ
নাজমুল হক
মা: িমঠন হােসন
মাঃ রিফকুল ইসলাম

MONIR HOSSAIN
Abdullah Al Mamun
Md Al Amin Rion
LUCKY INAM
Gopal Chandra Barman
CHONDI DASH
Md. Mizanur Rahman
MD. MUSTAFA KAMAL
MOHAMMAD MASUM HOSSEN
Md. Ashraful Islam
Tusar Sarkar
Esrat Rahman Khan
Md. Kabirul Islam
Falguni Mazumder
SAYDUR RAHMAN
NAZIMUDDIN MOLLA
SHABBIR AHMMOD
ROKSANA AKTER SHOMPA
SK ISLAMUL HAQUE
MD. RAFIKUL ISLAM
POLAS KUMAR DAS
AMILY AKTER
Srivas Gonnait
MD. MILON MIA
MD. TORIKUL ISLAM
Sheikh Mohammad Asif
MD. SAHIDUL ISLAM SUZAN
JANAK LAL DAS
MOKTTAR AHMMED
AYON DUTTA
Md. Anowar Masud
Shampa Das
SADDAM HUSSAIN
GOLAM MORSHED
Md. Rakibul Islam Bhuiyan
Mohammad Tawfik -E- Elahi
MD. BORHANUZZAMAN PATWARY
MD.AMINUR RAHMAN
Md. Jonny Hossain
SAIDUR RAHMAN
GOLAM RABBANI
KAZI ABU JASHEM
MD. NAHID PARVEZ
MD. ABDUL HAMID
Md. Nazmul Haque
MD. FARUK HOSSAIN
MOSTOFA KAMAL JONY
MD. ARMAN HOSSAIN
SAMARITA DAS
NAZMUL HASAN
MD MOAZZEM HOSEN
Md. Arif Hossain
MD. SHAHINUR ISLAM
MD. AL HADI
MD. RABIUL ISLAM
MD. RAFIUL ALAM
Md. Maksud Hossain
SABIHA BINTE NASIM
UJJAL MIAH
MD. RUHUL AMIN
MD. MONIRUZZAMAN
ABDULLA AL ZUBAER
MD. MOMINUR RASHID
SHARMIN BINTE ZAHED
Eshrat Jahan Eshita
SUBARNA GOSWAMI
MST. NAJNIN NAHAR
SAZOL KUMAR ROY
MOHAMMAD MAHBUBUL ISLAM
MD. SADDAM HOSSEN
Anwar hossain
Md. Kawsar Khan
Talimaton Islam
Alai Mia
AL-MAHMUD
Md. Rubel Mian
MD. MONIRUZZAMAN
S. M. KHALED HOSSAIN
ASHIQUR RAHIM ANSARY
FARJANA YEASMIN CHOWDHURY
MD. ULFAT AHAMMED
NAZMUL HAQUE
MD. MITHUN HOSSEN
MD. ROFIQUL ISLAM

িপতার নাম

মাতার নাম

সাবাহান িময়া
মেনায়ারা বগম
মা: গালাম হােসন
খুরিশদা বগম
মাঃ আ ল
ু হক
খােলদা আ ার
গালাম মা ফা
জিরনা খাতন
সুধ ীর চ বমন
িমনু রানী বমন
গৗর দাস
দবী রাণী
মাঃ ইসমাইল হাওলাদার
মাসাঃ সালমা বগম
মাঃ মিতন
সাই ন নসা
বজলুর রহমান
মাকসুদা বগম
মাঃ আ স
ু সা ার
মােমনা বগম
িগয়াস উ ন সরকার
িমনারা বগম
ইকিতয়ার রহমান খান
কাজী পাপড়ী রহমান
মাঃ রােহন আলী
মাছাঃ কািহনুর খাতন
ই জৎ মজুমদার
িদপালী মজুমদার
মাঃ আকামত আলী ম ল
আেনায়ারা বগম
মাঃ নূ
মা া
জাহানারা বগম
সালাইমান আহা দ
নাজমা বগম
সামছল হক
রােকয়া বগম
শখ ইমদাদুল হক (মৃতঃ)
সুরাইয়া ইয়াসিমন
মা: শিহদুল ইসলাম
মাছা: মমতাজ বগম
গৗরহির দাস
মুিন রানী দাস
মাঃ হলাল উ ন
বীনা খাতন
হের কৃ
গ াইত
িবমলা রানী
মা: িহফজুর ম ল
মছা: মাহফুজা বগম
মাঃ শাহ্ আলম বাদশা
মাসাঃ ফুলঝুরা বগম
শখ মাহা দ জাহা ীর
ইয়াছিমন বগম
মাঃ আ ল
ু গফুর
মাছাঃ ম জরন খাতন
জবন কৃ
দাস
রাজ রানী দাস
ছােবর আহাে দ
রােকয়া বগম
িব নাথ দ
কনা দ
নু ল ইসলাম
আেনায়ারা বগম
গৗর সাদ দাস
চায়না দাস
মাঃ মু জবুর রহমান
ছিকনা বগম
গালাম মাইজ ভা ারী
িবউ ট আ ার
মাঃ অ◌া র
ু রিশদ ভূঁ ইয়া
অিহদা বগম
মাঃ ফরেদৗস আলী
নাজমা বগম
আলী আহা দ পােটায়ারী
মাছ মা বগম
মাঃ আবদুর রব
সািমনা বগম
মাঃ মিন ল ইসলাম
মাছ দা বগম
মরহ ম মাকেলছর রহমান
মরহ মা শফালী রহমান
মা: আবুল কােশম
ফ জলাতন নছা
কাজী সাহাব উ ন
তািসলমা আ ার
মাঃ আইয়ুব হােসন
মাছাঃ নািছমা খাতন
মাঃ ফিস উ ন
মাছাঃ মেনায়ারা খাতন
মা: সরাজ উ ন
নেহরজান বগম
মাঃ আবুল হােসম
পা ল বগম
মাহা দ হােশম
খািদজা বগম
মা. বজলুর রশীদ
পারভীন রশীদ
পংকজ কুমার দাস
িমতা রানী দাস
মাঃ দেলায়ার হােসন
নািছমা বগম
মাঃ আ ল
ু মা ান
নািছমা আ ার
মা: আবুল কালাম
আেরাশী বগম
মাঃ আ ল
ু আ জজ
শাহানা সুলতানা
মাঃ জহর িব াস
নুরনাহার
মা: মিন
ামান
সািবয়া বগম
মৃত িস ক হােসন
মাছা: রা জনা বগম
মাঃ আবদুল মােলক তালুকদার মাসাঃ ফিরদা বগম
মাহা দ নািসম
মতজা আরবী
ইি স আলী
তাসিলমা বগম
মাঃ আজহার আলী
রওশন আরা আ ার
আ র
ু রহমান
মাছা : মেনায়ারা বগম
মাঃমাকসুদুর রহমান
মমতাজ বগম
মাঃ আ র
ু রহমান
মাছাঃ মিরয়ম বগম
মা: জািহদুর রহমান
মাছা: নাজনীন রহমান
তােহর আহমদ
মমতাজ বগম
তল চ
গা ামী
জয়া গা ামী
মাঃ মকবুল হােসন ধান
মাছাঃ শাহজাদী বগম
সাধন কুমার রায়
জয় ী রািন রায়
মাহা দ আবদুল হািমদ
শামীমা আ ার
মা: ছােনায়ার হােসন
বদানা বগম
এবােয়দ উ া
আেয়শা খাতন
মাঃ কাম
ামান খান
রােকয়া বগম
মাঃ তাজুল ইসলাম
রােকয়া বগম
বজলু িময়া
জােবদা বগম
আবূ মাহা দ হািনফ
মাসাঃ রািশদা বগম
মা: িস ক হােসন
সুিফয়া খাতন
মাঃ গালাম কবীর
মিরনা খাতন
মাঃ এমদাদুল হক
নূরজাহান
মাহবুবুস সালাম
আেয়শা আ ার
আ স
ু ছা্ ার চৗধুরী
সাইফুন নাহার চৗধুরী
মাঃ আিতক উ াহ
িমেসস জহাদু াহার
মাফাে ল হােসন
শািহদা বগম
মা: খারেশদ আলম খা ঁন
মািহনুর বগম
মাঃ জািকর হােসন
বাসনা আ ার

জলা
িসেলট
ঢাকা
ঢাকা
কু য়া
ঢাকা
যেশার
পটয়াখালী
ঢাকা
মাদারীপুর
কুিম া
গাজীপুর
ঢাকা
কু য়া
ঢাকা
রাজবাড়ী
গাপালগ
কুিম া
কুিম া
নড়াইল
পাবনা
ঠাকু রগাঁ
রাজবাড়ী
শরীয়তপুর
ব ড়া
রাজশাহী
ঢাকা
প গড়
িকেশারগ
নায়াখালী
বিরশাল
চ াম
গাপালগ
হিবগ
শরীয়তপুর
কুিম া
মেহরপুর
চাঁদপুর
হিবগ
খুলনা
ঢাকা
িদনাজপুর
নায়াখালী
নওগাঁ
পাবনা
রাজশাহী
কুিম া
ঢাকা
ঢাকা
নায়াখালী
কুিম া
ময়মনিসংহ
চাঁদপুর
নােটার
নড়াইল
িসরাজগ
নােটার
বিরশাল
চ াম
শরীয়তপুর
মািনকগ
প গড়
ভালা
িদনাজপুর
ব ড়া
ক বাজার
িকেশারগ
রংপুর
যেশার
িকেশারগ
টা াইল
নায়াখালী
চাঁদপুর
িকেশারগ
া ণবাড়ীয়া
পটয়াখালী
িকেশারগ
সাতি রা
জামালপুর
ময়মনিসংহ
কুিম া
কুিম া
বােগরহাট
বিরশাল
নরিসংদী
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আেবদন নং
959487
214478
322867
86192
893964
436963
37532
488731
262999
953139
333721
79397
275141
27786
851523
789945
79158
178604
911546
644505
993725
90408
218396
999678
963821
54824
83549
955549
979510
26245
536202
87671
553186
233894
73403
349496
44965
228284
142552
792220
205683
888232
255841
309502
77238
918689
726217
229693
28869
445264
974495
407923
95745
919933
23977
288686
129712
865781
220825
80094
398787
197329
185973
32827
557906
492541
574201
240685
74728
154948
661270
569945
390918
822646
82742
214723
812713
470791
589469
30479
803735
144550
67739
282818

আেবদনকারীর নাম (বাংলা)

আেবদনকারীর নাম (ইংেরজী)

িপতার নাম

কা া ভ াচায
KANTA BHATTACHARJEE
জেত ভ াচায
মাঃ রািকবুল হাসান
Md. Rakibul Hasan
মাঃ আ র
ু রিশদ
আবু হনা মাহা দ ফারহান চৗধুরABU
ী HENA MOHAMMED FARHAN CHOWDHURY
মাঃ ওমর ফা ক চৗধুরী
মাঃ মািমনুল ইসলাম
MD. MOMINUL ISLAM
মাঃ আশরাফুল আলম
সািবহা আফিরন
SABIHA AFRIN
আ ল
ু কু ুস
আল-মামুন
AL-MAMUN
মাহা দ আলী
মাঃ মাহফুজ রানা
MD. MAHOFUG RANA
মাঃ আকবর আলী
মাঃ হল আিমন
MD. RUHUL AMIN
মাঃ আ র
ু রহমান
রা জন আহে দ
RAZIN AHMED
নূর মাহা দ ফিকর
মাঃ সাইফুল ইসলাম
MD. SAIFUL ISLAM
মাঃ আলতাফ হােসন
মাঃ মাবারক হােসন ভূঁ ইয়া
MD. MOBARAK HOSSAIN BHUIYAN মাঃ বু জ আলী ভূঁ ইয়া
মাঃ আশরাফুল ইসলাম
MD.ASRAFUL ISLAM
মাঃ সালাউ ন
মা: খিললুর রহমান ।
MD. KHALILUR RAHAMAN
মা: জিহ ল ইসলাম
িসরাতন নাহার
Seratun Nahar
মা: িসরাজুল ইসলাম
মাঃ শরীফুল ইসলাম
MD. SHARIFUL ISLAM
মাঃ জিহ ল ইসলাম
মা: নািছর উ ন
MD. NASIR UDDIN
আবু তােহর
এস এম িফেরাজ মাহমুদ
S. M. FIROZ MAHMUD
রিফকুল ইসলাম
মাঃ আিশকু
ামান
MD. ASHIKUZZAMAN
মাঃ গাউসুল হক
মাঃ ওসমান গিণ
MD. OSMAN GANI
মাঃ জয়া উ ন
সুজয় কুন্ ড
SUJOY KUNDU
সুকু মার কুন্ ড
আবদুর রিহম
Abdur Rahim
ম আলী
মা: ফয়সাল হােসন
Md. Faisal Hossan
মা: মাশাররফ হােসন
শখ আবু সাঈদ মাহা াদ ইশিতয়াক
SK. ABU SAIED MOHAMMAD ISTIACK MAHMUD
শখ আ স
ু সিলম
তামা া খানম
TAMANNA KHANAM
মাঃ আেনায়ার হােসন খান
টবলু সূ ধর
TOBLU SUTRADHAR
দীপ র সূ ধর
ত য় কুমার িব াস
Tanmoya Kumar Biswas
ল ী কা িব াস
িনহার র ন সাহা
NIHAR RANJAN SAHA
িনর ন কুমার সাহা
ফেয়জ আহেমদ
FAYEZ AHMED
কাম
ামান পােটায়ারী
মাঃ রািকব হােসন
MD RAKIB HOSSAIN
মাঃ আ ল
ু জ ার
িনহার চ বত
Niher Chakraborty
িনর ন চ বত
মা: িরপন আলী
MD. RIPON ALI
মা: আলী হােসন
মৗিরন আ ার
Mourin Akter
এম.এস. মাসুদ
মা: রািকব হােসন
MD. RAKIB HOSSIAN
মা: আবুল খােয়র
মা: রিকব হােসন
MD. RAKIB HOSSAIN
আবুল কালাম বপারী
মাঃ তাতা িময়া
MD. TUTA MIA
মাঃ বিছর উ ন
মাঃ আল আিমন
MD. AL AMIN
মাঃ জয়নাল িময়া
রাজন দবনাথ
RAJAN DEBNATH
বাসু দবনাথ
মাঃ মাহমুদ হাসান
Md. Mahmud Hasan
মাঃ শািহদুর রহমান
মাহা দ আজাদ হােসন
MOHAMMAD AZAD HOSSEN
মাঃ আেনায়ার হােসন
মাঃ শিফকুল ইসলাম
MD. SHAFIQUL ISLAM
মাঃ না জম উ ন
আ ু াহ-আল-মামুন
Abdullah-Al-Mamun
মাশাররফ হােসন
আবু সােলহ মাঃ হমায়ূন কিবর Abu Saleh MD Humayun Kabir
মাঃ হািববুর রাহমান
মাঃ রেদায়ান হােসন
MD REDOAN HOSSAIN
মাঃ িসরাজুল ইসলাম
মাঃ রজাউল কিরম
MD. REZAUL KARIM
মাঃ ওমর আলী
রািকব আহেমদ
Rakib Ahmed
মাঃ মাকেছদার রহমান
কাম ল হাছান
Kamrul Hasan
মাঃ কানু মা ার
বিদউ
ামান
BADIUZZAMAN
বলােয়ত হােসন
দেলায়ার হাসাইন
DALWER HOSSAIN
আ ল
ু খােলক ঢালী
মাঃ নুর আিমন হক
MD.NUR AMIN HOQUE
মাঃ এনামূল হক
মাঃ ইসমাইল হােসন
Md. Ismail Hossen
আ ল
ু বােরক
কাউসার আহেমদ
Kowser Ahmed
নসার আহেমদ
আিতকুর রহমান
ATIQUR RAHMAN
ওসমান গিন
মাঃ শাহাদত হােসন
MD. SHAHADOT HOSSAIN
মাঃ আমজাদ হােসন
মাছাঃ শারমীন আ ার
Mst. Sharmin Akter
আ স
ু সামাদ
ফাহিমদা মুন মুন
FAHMIDA MUNMUN
আ ল
ু খােলক মা া
িমন্ ট রহমান
MINTU RAHMAN
এনামুল হক
রােসল িময়া
RASEL MIA
মাঃ সু জ িময়া
মাঃ আতাউল কিরম
Md. Ataul Karim
মাঃ রজাউল কিরম
কেদব িব াস
SUKDEB BISWAS
ফু কুমার িব াস
সিলম হােসন
SALIM HOSSAIN
না জমউ ন খান
শাহ জালাল
SHAH JALAL
মৃত.িব াল হােসন
মাঃ মাছ ম
MD. MASUM
আ ল
ু সালাম
মাঃ মজবাউল আলম
Md. Mazbaul Alam
মাঃ ছাইদুল ইসলাম
মাঃ মিন
ামান
MD. MONIRUZZAMAN
মাঃ জাহা ীর আলম
েবল মা া
RUBEL MOLLA
আলমগীর মা া
শাহ্ নািহদা
Shah Nahida
শাহ্ মাঃ না জর হােসন
স য় কুমার সাহা
SANJOY KUMAR SAHA
জীবন কৃ
সাহা
মাঃ হািববুল হািসব
MD. HABIBUL HASIB
মাঃ আককাস আলী
মাঃ শাহ্ অ◌ালম সুজন
Md. Sha Alam Sujon
মাঃ আবু বকর মজুমদার
িশবলু রায়
SEABLO ROY
নারায়ণ রায়
মাঃ আিসফ ইকবাল
Md. Asif Iqbal
মাঃ আসাদুল ইসলাম
মাঃ মাশােয়ল উল ইসলাম
MD. MUSHAEL UL ISLAM
মাঃ কাউছার পাঠান
মাঃ আিরফ হােসন
MD. ARIF HOSSEN
মাঃ খােলক িময়া
মাঃ আেনায়া ল ইসলাম
MD. ANUWARUL ISLAM
মাঃ আ র
ু রিহম
ময়নুল ইসলাম
Moynul Islam
নজ ল ইসলাম
রিবউল ইসলাম
Rabiul Islam
মসেলম উ ন
আিরফু
ামান
ARIFUZZAMAN
সুিফয়ার রহমান
মাঃ আিতকুর রহমান
MD. ATIKUR RAHMAN
মাঃ ফজলুল হক
তামা া জাহান
Tamanna Jahan
মাঃ মাশােরফ হােসন
জাবাইদুল ইসলাম
JOBAIDUL ISLAM
বিদয়া ামান ম ল
না জয়াহ
ানা
Naziah Rummana
মা. শহীদু াহ
মাঃ শিহদুল ইসলাম
MD. SHAHIDUL ISLAM
মাঃ আেনায়ার হােসন
মাহা দ িরয়াজ মাহমুদ
MOHAMMED REAZ MAHMUD
মৃত আবদুল মােলক
মায়া ী সাঈদা শা ী
Mayammy Sayeeda Shammy
সাঈদ হােসন

মাতার নাম

জলা

ন তা ভা াচায
নরিসংদী
সােজদা আ ার
ফনী
হের জাহান চৗধুরী
চ াম
মাছাঃ ছােলহা বগম
কু য়া
শাহীনা সুলতানা
মািনকগ
মেনায়ারা খাতন
কু য়া
মাছাঃ হাসেন য়ারা
কু য়া
হািসয়া আ ার
মািনকগ
আিরফা বগম
ফিরদপুর
মাছাঃ মঞ্জুয়ারা বগম
যেশার
ফােতমা বগম
গাজীপুর
ফােতমা বগম
গাজীপুর
িমনু ইসলাম
ঢাকা
মহিসনা বগম
নােটার
নারিগস বগম
া ণবাড়ীয়া
আেমনা বগম
া ণবাড়ীয়া
ফিরদা বগম
িদনাজপুর
সুিফয়া খাতন
খুলনা
কুলসুমা বগম
ফনী
পু কুন্ ড
মা রা
আেয়শা বগম
কুিম া
ফােতমা হােসন
চাঁদপুর
সুলতানা শািহদা
সাতি রা
হাসেন আরা বগাম
মু ীগ
পূিণমা সূ ধর
চ াম
মু
রানী িব াস
মা রা
িশখা রাণী সাহা
মািনকগ
আিছয়া বগম
চাঁদপুর
নারিগছ বগম
ময়মনিসংহ
সীতা চ বত
নরিসংদী
মাছাঃ শফালী খাতন
কু য়া
ইয়াসিমন আ ার মাসুদ
যেশার
সােলহা ইয়াছিমন
ল ীপুর
রােকয়া বগম
শরীয়তপুর
আয়তন বগম
টা াইল
ফােতমা বগম
ল ীপুর
া রানী নাথ
নায়াখালী
কাজী রােবয়া বগম
ল ীপুর
িদল বা আ ার
চাঁদপুর
মাসাঃ ছােহরা
গাজীপুর
রািশদা বগম
ময়মনিসংহ
লাভলী খাতন
ময়মনিসংহ
নুরজাহান বগম
ঝালকা ঠ
র জয়া বগম
টা াইল
মাছাঃ সান জদা রহমান
রংপুর
নািছমা বগম
া ণবাড়ীয়া
িবলিকছ বগম
জামালপুর
হােজরা বগম
চাঁদপুর
মাছাঃ আ াতন বগম
রাজশাহী
মােশদা বগম
নারায়ণগ
শামসুন নাহার বগম
ঢাকা
হািমদা বগম
নরিসংদী
মাছাঃ নূরজাহান বগম
িসরাজগ
রাকসানা খাতন
ব ড়া
হািসনা আ ার
রাজবাড়ী
মােশদা বগম
নওগাঁ
শািহন সুলতানা
িকেশারগ
আ মান আরা
জামালপুর
মৃত: কালীতারা িব াস
গাপালগ
ফােতমা
গাজীপুর
িফয়া খাতন
কুিম া
জাহানারা বগম
বর না
মাহমুদা খাতন
নওগাঁ
মাসাঃ সিলনা বগম
কুিম া
ক না বগম
গাপালগ
শামছন নাহার
িকেশারগ
রনু বালা সাহা
মািনকগ
মাছাঃ জাহানারা খাতন
মেহরপুর
শাহানারা অ◌া ার
কুিম া
িশখা রায়
া ণবাড়ীয়া
সিলনা পারভীন
কু য়া
মাছাঃ মািবয়া পাঠান
জামালপুর
ক না আ ার
া ণবাড়ীয়া
মাছাঃ নূ
াহার
জামালপুর
হািমদা খাতন
রাজবাড়ী
রােকয়া বগম
রাজবাড়ী
আ জনা বগম
রংপুর
মাছাঃ নাজমা বগম
রংপুর
মেহ ন নছা
নায়াখালী
জাহানারা বগম
গাইবা া
িবলিকস সুলতানা
গাজীপুর
সােহর বানু
লালমিনরহাট
ির জয়া বগম
ল ীপুর
মমতাজ বগম
নরিসংদী
4/7

আেবদন নং
683298
931455
250952
231820
176684
669373
367648
541363
335828
413552
800446
149770
273530
102848
391184
779299
616121
983597
348709
870540
105244
352839
768797
577862
564985
65091
143533
596896
937372
884522
312951
731615
32514
49604
747900
13377
542890
199875
390279
890876
831646
355776
668148
650131
159441
873302
549568
702541
379562
638396
943910
840510
82763
473598
380968
932860
943598
77538
638332
711523
556509
152659
450538
837105
144483
148426
297980
931468
4582
530869
857702
164872
578604
962192
71552
299448
792686
959662
417948
887561
604264
370632
522146
957182

আেবদনকারীর নাম (বাংলা)
মাহা দ জােহদুল আলম
মাছা : আফিরন সুলতানা
মাঃ রিবউল ইসলাম
মাঃ আিনসুর রহমান
শাহ নাজিমন
মাঃ আবুল বাশার
মাঃ স াট সরকার
মাঃ জিসম উ ন
মাঃ মীর হােসইন
আেয়শা আ ার
মা: আসাদু
ামান
ভ আহেমদ মজুমদার
মাঃ মসবাহ উ ন
ছন্ ট চ সূ ধর
এ. এফ. এম. মাহমুদুর রহমান
মাঃ নাজমুল হক
মিন আ ার সািফয়া
শামসন টড
মাঃ মা ািফজুর রহমান
মা: নাজমুল হাছান
মা: সাইফুল ইসলাম
মাহা দ আবদু াহ
তৗিকর আহেমদ
মাঃ আিশ ল হক খান
মা. মাহমুদুল হক
শিফকুর রহমান
এস. এম. ফখ ল হাসান
মাঃ আহসান হািবব
িমটন মজুমদার
কাজল ম ল
মাঃ আিরফু
ামান
মাঃ ইকবাল হােসন
মাঃ শামছ
ামান আিসফ
মাঃ নাজমুল হােসন
পিরমল হালদার
িমঠন পাল
মা: আিতরাজ
মাঃ জয়নাল আবদীন
মাঃ ইমরান হাসান
মিরনা সুলতানা
িব াল হােসন
সু ত দাস ( ভ)
স য় কুমার দাশ
জ, এম, এম, বলাল উ ন
মাহা দ মান হােসন
তৗিহদা আ ার
ইমদাদ হােসন িবপুল
মাঃ মু ািদর হাসাইন
মাঃ রজাউল ইসলাম রােসল
তাছিকয়া আকতার
মাঃ ওয়ািসফ পারেভজ
মাঃসাইফুল ইসলাম সজীব
মাছা: নাজমুন নাহার
কুন উ ীন তােরক
মা: িব াল হােসন সৗরভ
মাঃ সা াম হােসন
মাঃ আিতকুর রহমান
মাঃ রােশদ রহমান
রাকসানা ইয়াসিমন
উে হািনয়া
জড,এম, তান জলুর রহমান
মাঃ জুেয়ল রানা
নয়ন মিন
সা াম হােসন
মেহদী হাসান
উমামা িবনেত মু ািফজ
আসমা আলী ঝুমু
মাঃ তৗিহদুর রহমান খান
ভচ
দ
জনাত সুলতানা
মেহদী হাসান
মা: বািছকুল ইসলাম
মাইন উ ন
মাঃ মাঈনুল ইসলাম
সু ত রায়
মুহ া দ সজীব হােসন িময়া
মােশদা আ ার
মা: আেনায়ার হােসন
সাইফুল কিবর চৗধুরী
মা ািক রহমান
তাহিমনা আফেরাজ
মা: িলখন আলী
মাঃ আিনছর রহমান
মা রাজু আহেমদ

আেবদনকারীর নাম (ইংেরজী)
Mohammad Jahedul Alam
MST. AFRIN SULTANA
Md. Rabiul Islam
MD. ANISUR RAHMAN
Shah Nazmin
Md. Abul Bashar
MD. SAMRAT SARKAR
MD JASIM UDDIN
Md. Mir Hossain
AYESHA AKTER
MD. ASADUJAMAN
Shuvo Ahmed Mojumder
MD. MESBAH UDDIN
SENTO CHANDRA SUTRADHAR
A.F.M. Mahmudur Rahman
Md Nazmul Haque
Mony Aktar Safia
SAMSON TUDU
MD. MOSTAFIZUR RAHAMAN
MD. NAZMULH ASAN
Md. Saiful Islam
Mohammad Abdullah
TAUKIR AHMED
Md. Asirul Hoq Khan
MD. MAHMUDUL HAQUE
SHAFIQUR RAHMAN
S. M. FOKHRUL HASAN
MD. AHSAN HABIB
Mitan Majumder
KAZAL MONDAL
MD. ARIFUZZAMAN
MD. IQBAL HOSSAIN
MD. SHAMSUZZAMAN ASIF
MD. NAZMUL HOSSAIN
Parimal Halder
MITHUN PAUL
MD. ATIRAJ
MD. JAINAL ABDIN
Md. Imran Hasan
MERINA SULTANA
Billal Hossain
SUBRATA DAS (SHUBHA)
SANJOY KUMAR DAS
G. M. M. BELAL UDDIN
MOHAMMAD RUMAN HOSSAIN
TOUHIDA AKTER
Imdad Hossain Bipul
MD. MUKTADIR HOSSAIN
Md. Razaul Islam Rasel
TASKIA AKTER
MD. WASIF PARVEZ
MD. SAIFUL ISLAM SAJIB
MST. NAZMUN NAHAR
RUKUN UDDIN TAREK
MD. BILLAL HOSSAIN SHOURAV
Md. Saddam Hossain
MD. ATIKUR RAHMAN
MD. RASHED RAHMAN
ROKSANA YEASMIN
Umma Hania
Z.M. TANZILUR RAHMAN
MD. JUWEL RANA
NAYAN MONI
SADDAM HOSEN
Mehedi Hasan
UMAMA BINTAY MUSTAFIZ
ASMA ALI ZHUMU
Md. Tauhidur Rahman Khan
SHUVO CHANDRA DEY
Zinat Sultana
MAHEDI HASAN
MD.BASIQUL ISLAM
MAIN UDDIN
MD. MAINUL ISLAM
SUBROTA ROY
MUHAMMAD SAJIB HOSSAIN MIA
MORSEDA AKTER
Anwar Hossain
SAIFUL KABIR CHOWDHURY
MOSTAKI RAHMAN
TAHMINA AFROSE
Md. Likhon Ali
MD. ANISUR RAHMAN
Md Raju Ahmad

িপতার নাম

মাতার নাম

মাহা দ জােন আলম
জােহদা আকতার
মা : আফতাব উ ন
মাছা : ফরেদৗসী বগম
মাঃ আ ল
ু মা ান খা ঁন
মাছাঃ খািদজা বগম
মাঃ জ ুর রহমান
শফালী বগম
শাহ মাঃ না জর হােসন
শামছন নাহার
মজনু িময়া
বেদনা বগম
মাঃ তাফা ল হােসন
মাছা রওশনা পারভীন
মাঃ ইউসুফ আলী
ম রা
মাঃ জামেশদ অ◌ালম
মনজু অ◌ারা বগম
শাহাদাৎ হােসন
রােকয়া আ ার
মা: দেলায়ার হােসন
কুরিছয়া বগম
মৃত মাঃ নু ল আিমন মজুমদারহেলন মজুমদার
আবসার উ ন
ফয়জুন নসা
মিতলাল সূ ধর
ক না সূ ধর
মাঃ িসরাজুল ইসলাম
রািশদা ইসলাম
মাঃ শাহজাহান িময়া
নিফজা বগম
মাঃ দেলায়ার হােসন
সালমা বগম
তারিচিশউশ টড
কারিলনা হা ঁসদা
মাঃ মিতউর রহমান
মেনায়ারা রহমান
মা: মিহব উ াহ
নাজমা বগম
মা: তাফা ল হােসন
কমলা বগম
শখ মাঃ মাহিসন
গালসান আরা আ ার
মাঃ ওয়ােজদ আলী
জাহানারা বগম
মাঃ খারেশদ আলম খান
শাহনাজ বগম
মা. আসাদ আলী
আেমনা আ ার
আছাদ মা া
জ াতন নছা
মাঃ শরাফ উ ন
সয়দা রােবয়া বগম
মাঃ আমজাদ হাসাইন িব াস িশ ী বগম
ভালা মজুমদার
কৃ া মজুমদার
র তম ল
আশা রানী ম ল
মাঃ িমজানুর রহমান
নাজমুন আরা
মাঃ কালু িময়া
ইনুফা বগম
মাঃ আ ল
ু কু ুছ (মৃত)
কাম ননাহার
মাঃ মাশারফ হােসন
নািছমা হােসন
ন লাল হালদার
শাভা রানী হালদার
িনর ন পাল
পা ল পাল
মা: কিফল উ ন
মাছা: ছানুয়ারা বগম
মাঃ শাহাজাহান
আেমনা বগম
মাঃ আলী হাসান
হেলনা হাসান
সুলতান হাওলাদার
মেনায়ারা বগম
মা: বিছর উ ন সরদার
িপয়ারা বগম
সুভাষ চ দাস
িমতা রানী পাল
ফু কুমার দাশ
ঝণা রানী দাশ
ছােলহ আহমদ
খুরিশদা বগম
মাঃ আ াফ আলী মু ী
মাসাঃ িবলিকস বগম
মাঃ িগয়াস উ ন তালুকদার হািসনা বগম
আকবর হােসন
মেনায়ারা খাতন
মাঃ িমজানুর রহমান
হাসেনয়ারা আ ার
মাঃ ফরহাদ আলী
খােলদা বগম
মাঃ জােহর িময়া
হািসনা বগম
মাঃ মাহফুজার রহমান
আফলাতন নাহার
মাঃ গালাম সেরায়ার
সুিফয়া রহমান
মা: জেবদুল হক
মাছা: মনসুরা খাতন
ফেয়জ উ াহ
মিনরা বগম
মা: শিরফ উ াহ
সতারা বগম
মাঃ শাহজাহান
নািছমা
সুলতান আহমদ
হািসনা বগম
মাঃ আ র
ু রহমান সরকার
আেয়শা িস কা
মাঃ ইসাহাক আলী
আেনায়ারা বগম
মাঃ আ ল
ু হা ান
মমতাজ বগম
মাঃ ম জবর রহমান
জাহানারা বগম
মাঃ আলাল উ ন
মাছাঃ জহরা বগম
হা ন অর রিশদ
িমনারা বগম
সােহব মা া
তাছিলমা বগম
মাঃ হা ু িশকদার
িবউ ট খানম
মু ািফজুর রহমান
রহানা বগম
মৃত মাঃ জুলিফকার আলী
জােহদা আলী
মাঃ শাহজাহান খান
রােবয়া বগম
সুভাষ চ
দ
িশখা রানী দ
মা: মিফজুল ইসলাম খান
নু
াহার বগম
মাহা দ আলী
মািশদা বগম
মা: নু ল ইসলাম
জাসনা বগম
সিহদ উ াহ
ময়না বগম
মাঃ আ ল
ু ওয়াদুদ
ফাহিমনা আ ার
সুকু মার রায়
আরতী রানী রায়
মুহ া দ আবুল কােশম িময়া
রািশদা পারভীন
মাহা াদ আলী বয়াতী
ফািহমা বগম
মা: সামছল হক
িহরামন িবিব
মাকছদুর রহমান চৗধুরী
সােজদা বগম
িমজানুর রহমান
িরপা খানম
মাঃ আ র
ু রব
নূ ন নাহার বগম
মা: তাজাে ল হক
লাইলী বগম
মাঃ মিন
ামান
জাহানারা বগম
মা শিফকুল ইসলাম
রােহলা বগম

জলা
চ াম
লালমিনরহাট
পাবনা
বিরশাল
িকেশারগ
রংপুর
নােটার
ভালা
চ াম
নায়াখালী
বিরশাল
কুিম া
ফনী
া ণবাড়ীয়া
চাঁদপুর
কুিম া
চাঁদপুর
িদনাজপুর
নায়াখালী
ল ীপুর
টা াইল
ফনী
রাজবাড়ী
টা াইল
িকেশারগ
গাপালগ
ময়মনিসংহ
পাবনা
বা রবান
মু ীগ
সাতি রা
িসরাজগ
গাজীপুর
ফিরদপুর
মা রা
বােগরহাট
রাজশাহী
কুিম া
মাদারীপুর
বােগরহাট
শরীয়তপুর
কুিম া
চ াম
চ াম
বিরশাল
ময়মনিসংহ
কু য়া
মািনকগ
টা াইল
া ণবাড়ীয়া
ব ড়া
টা াইল
িদনাজপুর
ক বাজার
চাঁদপুর
ঝালকা ঠ
রাজবাড়ী
কুিম া
ন েকানা
িসরাজগ
িসরাজগ
ময়মনিসংহ
গাজীপুর
ফিরদপুর
ফিরদপুর
ভালা
কুিম া
টা াইল
িকেশারগ
কুিম া
নরিসংদী
নরিসংদী
নরিসংদী
খুলনা
রাজবাড়ী
রাজবাড়ী
গাপালগ
ঢাকা
কুিম া
া ণবাড়ীয়া
ঢাকা
জামালপুর
কুিম া
জয়পুরহাট
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আেবদন নং
766199
904331
880689
927918
224426
990683
198184
989570
887293
544812
850709
72708
36839
49495
74507
827211
72476
713308
229127
942808
25423
511972
778170
465129
87402
20943
493650
872993
827282
650459
834356
705167
413684
743185
452211
577855
18918
923652
293844
165209
968586
966760
559960
590143
543101
649605
257187
730113
517496
105388
949560
360500
456155
142759
315255
824201
237140
309942
886358
649844
694268
301723
199400
561328
269139
72055
145322
276274
898602
759561
66870
523805
105630
480221
714597
339995
510788
317860
202353
847499
42088
862288
374708
123461

আেবদনকারীর নাম (বাংলা)

আেবদনকারীর নাম (ইংেরজী)

মা: শািহন সরকার
MD. SHAHIN SARKAR
উে সালমা
Umme Salma
িশমুল চ শীল
SEMUL CHANDRA SHIL
তৗিহদুল ইসলাম
TOIHIDUL ISLAM
মাঃ আবদুর রিহম
Md. Abdur Rahim
মাঃ রাইসুল ইসলাম
MD. RAISUL ISLAM
আবু তােহর মা: শাহীন
ABU TAHER MD. SHAHIN
সােয়ক মাহা দ তােরক
shaek mohammed tarek
মাঃ সুজন িময়া
Md. Sujon Mia
আ ল
ু হািফজ আল রাজী
ABDUL HAFIZ AL RAJI
মাহা দ আমজাদ হােসন
Muhammad Amzad Hossain
সুম াইয়া আ ার
Sumaiya Akter
মাহা দ ইউনুছ
Mohammad Younus
মাঃ ইম ল কােয়শ
MD. IMRUL KAES
মা: রােশদুল ইসলাম
Md. Rashedul Islam
মাঃ রিবউল ইসলাম
Md. Robiul Islam
আবু সাঈদ শাহীন
Abu Sahid Shahin
মাহা দ িশপন আলী
MOHAMMAD SHIPON ALI
মাঃ মাইন উ ন
MD. MAIN UDDIN
মাঃ মিতউর রহমান সরকার
Md. Matiur Rahman Sarker
মাঃ আেনায়ার হােসন
MD. ANWAR HOSSAIN
মাহা দ সাইফুর রহমান
MOHAMMED SAIFUR RAHAMAN
মা: আহসান হািবব
MD. AHSAN HABIB
আিনকা আ ার
Arnika Aktar
মাহমুদুল হাসান
MAHMUDUL HASAN
মাঃ মিহন উ ন
MD. MOHIN UDDIN
কাজী জবুে সা
KAZI JABUNNESA
মাছাঃ সুিম আ ার
Mst. Sumi Akter
িশমু ঘাষ
Simu GhoSh
মা : জািহদুল হাসান
MD: JAHIDUL HASSAN
অিভ জৎ কুমার সাহা
ABHIJIT KUMAR SAHA
শািহনা আ ার
SHAHINA AKTER
মাঃ শাহপরান
MD. SHAHPARAN
মাঃ নু
ামান
MD. NURUZZAMAN
মা. লুৎফুল কিরম
MD. LUTFUL KARIM
মা : মুক েসদ আলী
MD. MUKSED ALI
সুম াইয়া আফরীন
Sumaiya Afrin
মাঃ রিফকুল ইসলাম মু ী
MD. RAFIQUL ISLAM MUNSHI
মাঃ সবুজ আলী
Md. Sabuz Ali
মাঃ ছােদকু র রহমান
MD. SADEQUR RAHMAN
ইিলয়াস মা া
Elias Molla
মাঃ আিমনুল ইসলাম
MD AMINUL ISLAM
মাঃ পারেভজ শরীফ
MD. PARVEG SHARIF
মাহফুজা খাতন
Mahfuza Khatun
মাঃ তািরকুল ইসলাম
Md: Tariqul Islam
মাঃ িমজানুর রহমান
MD. MIZANUR RAHMAN
মাঃ আিতকুর রহমান
Md. Atiqur Rahaman
মুহ া দ রােসল
MOHAMMAD RASEL
মা: হােসন ইয়াজদান
MD. HOSSEN EYAJDAN
মাঃ সালাউ ন
MD. SALAUDDIN
মািনকু
ামান
MANIKUZZAMAN
মাঃ আল-আমীন
MD. AL-AMIN
সা াম হােসন
SADDAM HOSSAN
মাঃ িগয়াসউ ীন আহেমদ
Md. Giasuddin Ahmed
নািফজা িস কা
NAFIZA SIDDIQUA
আলী আহসান আকতার
Ali Ahsan Akter
অ প কুমার িব াস
ARUP KUMAR BISWAS
মাঃ জািহদুল ইসলাম
MD. ZAHIDUL ISLAM
িরজুয়ানুল অিপতা
REJOWANUL ORPITA
মাবারক হােসন
MOBAROK HOSSEN
মাঃ আশরাফু
ামান
MD ASHRAFUZZAMAN
আবুল কােশম আজাদ
ABUL KASHEM AZAD
অিমত বড়ুয়া
Amit Barua
জয়া ল ইসলাম
Ziarul Islam
গাজী ইমিতয়াজ মাহা দ সুলতানGAZI IMTIAZ MOHAMMAD SULTAN
মাঃ আবু রায়হান
MD. ABU RAYHAN
শাহানাজ বগম
Shahanaz Begum
মাঃ তৗিহদুল ইসলাম
Md. Touhidul Islam
অিনবান দাস
ANIRBAN DAS
আিশক- উজ্-জামান
Ashik-Uz-Zaman
মাহা দ ইশিতয়াক চৗধুরী
Mohamad ishtiaq Chowdhury
ম জনা সুলতানা
MORJINA SULTANA
িরয়াজ আহেমদ দয়
REAZ AHMED REDOY
কাজী খাই ল কািবর
KAZI KHAIRUL KABIR
তান জমা হক
Tanzima Hoque
দীনব ু পাল
Denobondu Paul
আবদুস সালাম আজাদ
ABDULS SALAM AZAD
মাসাঃ সালমা আ ার
MST. SALMA AKTER
নািহদ ফারহানা
Nahid Farhana
মাঃ স জব মাল া
MD. SAZIB MOLLA
মা: শারীফু বী
MD. SHARIFUNNABI
মাঃ শাহ আলাম
Md. Shah Alam
ফারজানা শারিমন
Farjana Sarmin
দওয়ান আিতকুর রহমান
DEWAN ATIKUR RAHMAN

িপতার নাম

মাতার নাম

জলা

মা: নজ ল ইসলাম
মাছা: সিহদা বগম
নীলফামারী
মাঃ রিফক উ াহ
মিরয়ম আ ার
ঢাকা
রাখাল চ শীল
কমলা রানী শীল
ফনী
মৃত সয়দ আহেমদ
রিহমা বগম
ফনী
মাহা দ আবু ব র িস ক শাহানা বগম
নায়াখালী
মাঃ ফজলুল হক
মাছাঃ রেকয়া বগম
কু য়া
মা: জসীম উ ন সরকার
মাছা: শফালী বগম
গাইবা া
মা: আবু তালহা
মন্ জয়
ু ারা বগম
িদনাজপুর
মাঃ আকরাম মা া
িমেসস সফুরা বগম
মা রা
আ র
ু রা াক
আেমনা বগম
রাজশাহী
মাঃ নজ ল ইসলাম
তােপ া আ ার বগম
নায়াখালী
মা: সু জ িময়া
িফেরাজা বগম
ফিরদপুর
মাহা দ আবু নুর
হািলমা বগম
চ াম
মাঃ হমায়ুন কিবর
মাসাঃ রিবনা বগম
রাজশাহী
মা: ওমর আলী
মালা বগম
বিরশাল
মাঃ জামাত আলী
মাছাঃ মেহরন নছা
কু য়া
মৃত: মাঃ আবুল কােশম
শাহানারা বগম
ঢাকা
মাহা দ আ ল
ু বােছদ
বগম সুিফয়া আ ার
মািনকগ
আবু বকর
হািলমা খাতন
ফনী
মাঃ মাখেলছর রহমান সরকার মেহ ে ছা
কুিম া
মাঃ আ র
ু রিহম
মাছাঃ আেমনা বগম
ব ড়া
আবু আহেমদ
সিলনা ইয়াছিমন
চ াম
মা: হািববু াহ
তাহিমনা হািবব
মু ীগ
মা. আিনছর রহমান
আেনায়ারা বগম
িদনাজপুর
মা: রজাউল কিরম
মাসা: নািসরা বগম
রাজশাহী
মাঃ ইসমাইল হােসন
হােজরা বগম
চাঁদপুর
কাজী মাজাে ল হক
নুর নাহার
নায়াখালী
কাজী খাই ল ইসলাম
মাছাঃ িলিলমা খাতন
কু য়া
জীবন ঘাষ
শ ামলী ঘাষ
ব ড়া
মা : আবুল হােসন
মাসাঃ নুর নাহার
নায়াখালী
িনতাই চ সাহা
অ না রাণী সাহা
ফিরদপুর
মা: সুলতান আহেমদ
িশিরন সুলতানা
ঢাকা
শহীদুল ইসলাম
সিলনা বগম
কুিম া
মৃত আবুল কালাম
নুরজাহান বগম
নীলফামারী
মা. লুৎফুল আেনায়া ল আ জমমাছা. সতারা বগম
চ াম
মা: আইনুল হক
মাকেসদা বগম
ঠাকু রগাঁ
মা: আবু মা ােলব
ফরেদৗসী বগম
িদনাজপুর
মাহা দ আলী মু ী
মাসাঃ আেনায়ারা বগম
কুিম া
মৃত মাঃ বাবর আলী
মাছাঃ জােমনা খাতন
ঝনাইদহ
মাঃ হািববুর রহমান
আয়ফল বগম
কুিম া
মাঃ বাদশা মা া
মেনায়ারা বগম
িপেরাজপুর
মাঃ িসরাজুল ইসলাম
মাছাঃ িবউ ট বগম
গাইবা া
মাঃ শহীদু াহ শরীফ
খািদজা বগম
বােগরহাট
মাঃ রইস উ ীন
মায়াে মা বগম
নওগাঁ
মাঃ ম জবর রহমান
মাসাঃ িবলিকস আ ার
িসরাজগ
মাঃ কারবান আলী
ম জদা বগম
জয়পুরহাট
মা. সাইদুল হক
জিরনা খাতন
নারায়ণগ
মুহ া দ িসরাজ
মুছ া:বুলু বগম
চাঁদপুর
মা: মমতাজ উ ন
মাসা: খাশেনয়ারা বগম
কুিম া
মাঃ জয়াউ ন
ফােতমা বগম
ঢাকা
সামছল হক
খােদজা বগম
জামালপুর
মাঃ আ ল
ু মা ান
নুরজাহান
ঢাকা
মাসেলম উ ন
রেহনা বগম
টা াইল
মাঃ রজব আলী গাজী
হািমদা খাতন
সাতি রা
নূের আলম িস কী
লূৎফু াহার
বিরশাল
মাঃ আসগর আলী
আকতার বানু
পাবনা
অসীম কুমার িব াস
সুষমা রাণী িব াস
খুলনা
মাঃ আ স
ু সালাম
মাসাঃ চায়না বগম
িসরাজগ
আবদুল কােদর
িদল বা ইয়াসিমন
কুিম া
মিতউর রহমান
মনুয়ারা বগম
নরিসংদী
মাঃ তয়ব আলী
মাছাঃ িলিপ বগম
লালমিনরহাট
মৃত-সজীব উ ীন
মাছাঃ আেনায়ারা বগম
িদনাজপুর
আশীষ বড়ুয়া
কৃ া বড়ুয়া
চ াম
সাইজ উ ন
জহরা খাতন
গাজীপুর
মাহতাব উ ন আহ দ
হািসনা আ ার
নায়াখালী
মাঃ নজ ল ইসলাম
মাছাঃ মাহিসনা খাতন
যেশার
নু ল আলম
জাছনা বগম
চ াম
আ ল
ু ওহাব হাওলাদার
সািফয়া বগম
বর না
অধীর কুমার দাস
রানু দাস
রাজবাড়ী
মাঃ জামাল হােসন
কািকলা বগম
া ণবাড়ীয়া
এ ক শামসু ন চৗধুরী
বদ রেনসা চৗধুরী
িসরাজগ
মৃত: মকছদুর রহমান
নু ন নাহার
ফনী
মাঃ আ ল
ু জিলল
মাছাঃ আেলয়া আ ার
িকেশারগ
কাজী খািলল আহা দ
ফােতমা তহ জাহারা
কু য়া
এনামুল হক
রিহমা বগম
মা রা
পিতত পাবন পাল
আশালতা রািন পাল
সাতি রা
মাঃ মাবারক হােসন
সািফয়া বগম
কুিম া
মাঃ আঃ বােরক
নুরজাহান বগম
কুিম া
এস এম আ ল
ু লিতফ
শাহনাজ পারভীন
ঢাকা
হা ন-অর-রিশদ
ম জনা বগম
নড়াইল
মা: ঈদু বী
মাছা: রৗশনারা বগম
রংপুর
মাঃ বিশ ল আলাম
সুিফয়া আ ার
িকেশারগ
আেনায়ার উ ন
জা াতল আ ার
নায়াখালী
মাঃেমায়াে ম হােসন দওয়ান
আকিলমা আকতার
চাঁদপুর
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আেবদন নং

আেবদনকারীর নাম (বাংলা)

337660
209351
272103
327936
756477
990364
339131
378632
714769
40645
638455
573792
106739
193553
227374
690710
662729
953850
44474
689795
152324
65426
478764
686898
108335
651831
204424
152756
26521
333123
279698
188154
22549
8252
407702
545758
863760
96966
64447
36573
553881
925887
969907
541801
350244
873227
909854
260569

ইনামুল হাসান
সাইফুল ইসলাম
আিতক উ াহ সােয়ম
রােহলা আ ার
মাঃ কিবর হােসন
মা: আলািমন
কানন কুমার সন
জুবােয়র িবন হা ন
মাঃ এমরান হােসন
িরয়াজুল ইসলাম
রােকশ ঘাষ
মাঃ আরাফাত খান
মাঃ রিকবুল ইসলাম
মাছাঃ শািমমা খাতন
দয়াল রায়
মাঃ রািকব িময়া
মাঃ িদদা ল ইসলাম
মা: শামীম িমঞা
মুঈনা আফেরাজ িপংিক
মাঃ মাসুদুর রহমান
জােয়দ ভঁ ইয়া
মাঃ রােশদুল ইসলাম
মাহা দ রজাউল ইসলাম
িসরাজুল ইসলাম িসকদার
মাঃ শওকত মাহমুদ
মাঃ আলতাব হােসন
অরিব দাস এ ািন
মাঃ মাসুদ আলম
মাহতািসম আলম গািলব
মাঃ এনামুল হক
মাঃ অ◌ািমনুল ইসলাম
িমলন কুমার দবনাথ
মা. শরীফ িময়া
ফারজানা সুলতানা মৗ
িরশতা ফারজানা তাবাসসুম
মাঃ শরীফুল ইসলাম
াবণী বড়ুয়া
বাদশাহ
ফরহাদ উ ন মৃধ া
মাঃ ইকবাল হাসাইন মজুমদার
িমজানুর রহমান
মাঃ জািহদুল ইসলাম
মাহা দ চাঁন িময়া
মাঃ শখ রােশদু ামান
ইফফাত অ◌ারা
মাঃ শিহদুল ইসলাম
কাজী সজল আহেমদ
সয়দা মাহফুজা আ ার

আেবদনকারীর নাম (ইংেরজী)
INAMUL HASSAN
SHAIFUL ISLAM
ATIQUE ULLAH SAYEM
Rahela Akhter
MD. KABIR HOSSAIN
MD. ALAMIN
Kanon Kumar Sen
JUBAIR BIN HARUN
MD. AMRAN HOSSAIN
REAZUL ISLAM
Rakesh Ghosh
MD. ARAFAT KHAN
MD. RAKIBUL ISLAM
MT. SAMIMA KHATUN
Dayal Roy
MD. RAKIB MIA
MD. DIDARUL ISLAM
MD. SHAMIM MIAH
Moina Afroze Pinky
MD. MASUDUR RAHMAN
JAYED BHUYAN
MD. RASHEDUL ISLAM
MOHAMMAD REZAUL ISLAM
SIRAJUL ISLAM SIKDER
Md Shawquat Mahmud
Md. Altab Hossain
ARABINDA DAS ANEE
MD MASUD ALAM
Mohtasim Alam Galib
MD. ENAMUL HOQUE
MD. AMINUL ISLAM
MILON KUMAR DEBNATH
Md. Sharif Mia
FARZANA SULTANA MOW
RISTA FARZANA TABASSUM
Md. Shariful Islam
SHRABONI BARUA
BADSHAH
FARHAD UDDIN MRIDHA
MD. IQBAL HOSSIAN MAZUMDER
MIZANUR RAHMAN
Md. Zahidul Islam
MOHAMMAD CHAN MIAH
MD. SHEIKH RASHADUZZAMAN
IFFAT ARA
Md. Shahidul Islam
KAZI SHOZAL AHMED
Syeda Mahfuja Akter

িপতার নাম

মাতার নাম

মাঃআমজাদ হােসন
খুরিশদ জাহান
ফজলুল হক
মমতাজ বগম
শরাফত উ াহ
আসমা বগম
আবদুর রিহম
জাহানারা বগম
মৃত হােতম আলী মৃধ া
নূর জাহান বগম
আ স
ু সামাদ
আছমা বগম
নপাল চ
সন
শ ামলী রাণী সন
হা নুর রিশদ
সাঈদা নাসরীন
ফেয়জ আহেমদ
লুৎফুন নাহার
সিফকু ল ইসলাম
রহানা ইসলাম
রাখাল চ
ঘাষ
গীতা রানী ঘাষ
শাহেনওয়াজ খান
খােলদা খানম
মাঃ অ◌াককাস মাল া
সিখনা বগম
মাঃ শামসু ীন াং
মাছাঃ ময়না িবিব
মিন চ রায়
িমলা রানী রায়
মাঃ জ়ালাল উ ন
র া পারভীন
এ. িব. এম. শামসুে াহা
দেলায়ারা বগম
লািহজ িমঞা
রেহনা বগম
জালাল ইকবাল
সােলহা খাতন
মাঃ িলয়াকত আলী খান
ফােতমা ইয়াছিমন
আকরামু
ামান ভঁ ইয়া
শািহদা বগম
মাঃ ছালাম কিবর সরদার
ফয়জুে ছা
মাহা দ নূ ন ইসলাম
নূরজাহান বগম
হাসান িসকদার
আেয়শা বগম
শাখাওয়াত উ াহ্
রহানা আ ার
মাঃ কুতব উ ন
রােকয়া বগম
রাধা কা দাস
জানকী রানী দাস
মাঃ জামাল বপারী
মাকসুদা বগম
মা: রিফকুল আলম
উে কুলসুম
আ ল
ু মােলক
মাসাঃ ফােতমা বগম
মাঃ সামছ ন
হােজরা আ ার
কালী পদ দবনাথ
রনুকা রানী নাথ
খিলল বপারী
রা জয়া বগম
মরহ ম িব াল হােসন
সুলতানা বগম
এ. ট.এম. কাম ল ইসলাম
হােজরা খাতন
আ ল
ু আউয়াল
হােফজা বগম
দীপ বড়ুয়া
া বড়ুয়া
জালাল উ ন
হািলমা
হল আিমন মৃধ া
জাহানারা বগম
মাঃ আ র
ু রা াক মজুমদার লুৎফু াহার
শাহজালাল সরকার
জািকয়া বগম
মাঃ হােসন
হািলমন বগম
মাহা দ বাবুল িময়া
সুিফয়া বগম
মাঃ শখ নু
ামান
রা্হা রওশন
জাহা ীর কবীর
ইসমত আরা
মাঃ হািনফ
রানু আ ার
কাজী আবজাল হােসন
কাজী চায়না খাতন
মাঃ মিন ল হক মীর
মাছাঃ রােকয়া বগম

জলা
নরিসংদী
নরিসংদী
নারায়ণগ
কুিম া
মু ীগ
জয়পুরহাট
পাবনা
ল ীপুর
চাঁদপুর
ময়মনিসংহ
া ণবাড়ীয়া
া ণবাড়ীয়া
নড়াইল
রাজশাহী
লালমিনরহাট
া ণবাড়ীয়া
ঢাকা
নরিসংদী
নারায়ণগ
বিরশাল
বােগরহাট
বিরশাল
ঢাকা
গাপালগ
চ াম
নরিসংদী
ঢাকা
শরীয়তপুর
ন েকানা
কুিম া
ন েকানা
কু য়া
কুিম া
ঢাকা
খুলনা
কুিম া
চ াম
নারায়ণগ
কুিম া
কুিম া
া ণবাড়ীয়া
পাবনা
মািনকগ
িসেলট
ঢাকা
ল ীপুর
ঝনাইদহ
া ণবাড়ীয়া
মাট টাকা
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