পেদর নামঃ সহকারী পিরচালক (আইন)
আেবদন নং
558342
508518
69480
25406
709534
523548
265800
510173
679318
709965
86835
686471
560522
444222
14310
503237
621841
378483
250789
923546
238763
963191
819663
23593
769278
161490
13584
454692
15404
600706
821568
112289
183562
790139
986565
831255
648173
143101
597330
76675
997126
789392
199580
15522
48976
95014
646417
859613
15282
699444
384636
737385
285487
834759
13881
175172
354257
613370
935409
542296
163327
632906
17725
781945
853393
946584
682803
889990
959228
434388
975144
836879
817822
325668
945680
728217
147772
411435
874435
468883
318288
532307

আেবদনকারীর নাম (বাংলা)
তিনমা রহমান
সািদয়া আফিরন িরংিক
মাঃ শাহ জামাল
মাঃ মাউসুদ রানা
মাঃ আশরাফুল আলম
তােরক মুেশদ
মাহা দ জাবােয়র
মাঃ আসহাবুর রহমান
আসমা মজুমদার
মাঃ সােহল পারেভজ
মাঃ কিবর হােসন
মাঃ শিরফুল ইসলাম
মাঃ তিরকুল ইসলাম
নুস রাত জাহান
মাঃ আিরফুর রহমান
এস এম সাহাগ
মহজাবীন বুশরা
রািফদ হাসান
মাছাঃ রেহনা আকতার মিন
মাঃ আিরফুর জামান
মাছা: রািশদা খাতন
মা: আজহা ল ইসলাম
মাঃ আিরফ হােসন
মা: জাফর উল াহ
মা: আিতকুর রহমান
উ ম কুমার লািহড়ী
এইচ. এম. মুন তাসীর িনজাম
মাঃ আ ল
ু মা ান
আ ু াহ আল হািসব
ঈিশতা শারিমন
মুহ া দ রািফ আহসান
শ া বড়ুয়া
িতেলাওমা জামান
মীর আহেমদ
মাঃ জয়নুল আেবদীন
মাশ র (মাহা দ খান (চৗধুরী
সজীব চৗধুরী
মাঃ ওয়ািসম আকরাম
মাঃ শায়াইব তালুকদার
মুহ া াদ মুঈনউ ীন
মাঃ িমজানুর রহমান
তান জমা আ ার সুিম
মা: জাবােয়র
মা: শািতল শাহিরয়ার
মা: খারেশদ আলম
মাঃ সুম ন হােসন
িরয়াজ উ ন
তাসেনাভা তা জন
মাঃ আল-আিমন
গালাম রসুল
মাঃ হােসম আলী
ইউনুস আলী
রজাউল কিরম
ইমরান হাছান
িশমুল িব াস
জালাল উ ন
মাছাঃ িশিরনা সুলতানা
আল-আিমন-আল- হাসাইন
সালমা খাতন
মাঃ জািহদুল হাসান
মা: আল আিমন
পাঁপিড় বড়ুয়া
মাঃ িদদা ল ইসলাম ভূঁ ইয়া
শিম ল িশরীন
মা: ফিরদ উর রহমান সরকার
িবপাশা রানী পাল
সুরাইয়া সিম
মাঃ েবল হােসন
মাঃ িমজান িময়া
এস ক নু
ামান
মা মিনর হােসন
নাহা ল ইসলাম
সয়দা সুম াইয়া জামান ঐশী
মাঃ আফজাল হােসন
উে আপনান
মাহমুদা নাসিরন
কায়েকাবাদ ম ল
মা: আবু বকর িস কী
মা: তােরক আ জজ
সািবনা ইয়াসিমন
শখ মাহা দ মাসুদ রানা
নাজমূল হদা

আেবদনকারীর নাম (ইংেরজী)
িপতার নাম
TANIMA RAHMAN
মাঃ মা জবুর রহমান
SHADIA AFRIN RINKI
মাঃ আ র
ু রিশদ
MD. SHAH JAMAL
আবদুল আ জজ
MD. MAUSUD RANA
মাঃ আমজাদ হাসাইন
MD. ASHRAFUL ALAM
মৃত- িনজাম উ ন
Tarek Murshed
মাঃ আ র
ু রিশদ
MUHAMMAD ZOBAYER
আবদুল কােদর
MD. ASHABUR RAHMAN
মাঃ ফকর ঊ ীন
ASMA MOZUMDER
আ স
ু সালাম মজুমদার
MD. SOHEL PARVEJ
মাঃ আ ল
ু লিতফ
Md. Kabir Hosen
মাঃ আ র
ু রব
MD. SHRIFUL ISLAM
মাঃ আ ল
ু ওয়াদুদ
MD. TAREKUL ISLAM
মাঃ বাকা উ ন শখ
Nusrat Jahan
মাঃ শাহজাহান চৗধুরী
Md. Arifur Rahman
মাঃ আ াস কাজী
S.M.SOHAG
আঃ জ ার শখ
MEHZABEEN BUSHRA
মাঃ আিমর হােসন
RAFID HASSAN
এ. জ.এম. মাহমুদুল হক
Mst. Rehena Akter Moni
মাঃ আশরাফ আলী
MD. ARIFUR ZAMAN
মাঃ আবুল কালাম আজাদ
Mst Rasida Khatun
শখ মু জবর রহমান
Md. Azharul Islam
মা: শিহদুল ইসলাম
MD. ARIF HOSSAIN
মাঃ এমদাদ হােসন
MD JAFOR ULLAH
মাহা দ জাহা ীর আলম
MD. Atiqur Rahman
আহমদ হােসন
Uttam Kumar Lahery
শ ামল কুমার লািহড়ী
H.M. Muntasir Nizam
মৃতঃ িনজাম উ ন আহেমদ
Md. Abdul Mannan
মৃত আ ল
ু জিলল
Abdullah Al Hasib
গালাম মাওলা
ESHITA SHARMIN
এ. ক. এম ফজলুল হক
MUHAMMAD RAFI AHSAN
মাঃ কাম ল আহসান
SHAMPA BARUA
েদশ ি য় বড়ুয়া
Tilottoma Zaman
মাঃ মিন
ামান
MIR AHAMED
মৃত: হােফজ আহেমদ
MD. JOYNUL ABEDIN
মাঃ আমজাদ হােসন
Masroor Mohammad Khan Chowdhury
আ ল
ু মঈদ খান (চৗধুরী
SHAJIB CHOWDHURY
সে াষ চৗধুরী
MD. WASIM AKRAM
ওয়াজ উ ন
MD SHOAIB TALUKDER
মাঃ আবু বকর তালুকদার
Muhammad Muinuddin
মুহ া াদ এমদাদুল হক
Md. Mizanur Rahman
মাঃ সয়দ আলী
Tanzima Akter Sumi
এম. এ. আ জজ
Md. Jobaer
আ ল
ু ওয়াদুদ
Md. Shatil Shahriar
মা: সা
াদ আলী
Md. khorsed Alam
িনয়াজউ ন পােলায়ান
MD. SUMON HOSSEN
মাঃ আ ল
ু কিরম মাল া
REAZ UDDIN
জাফর আহমদ
Tasnova Tazin
মাঃ তয়ব আলী
MD. AL-AMIN
মৃত মাঃ আ ল
ু কািদর
GOLAM ROSUL
মাশাফ
MD. HASHEM ALI
আ র
ু রউফ
YUNUS ALI
মৃত শাহাজাহান
Razaul Karim
আ র
ু রিহম
IMRAN HASAN
নুর আহমদ
SHIMUL BISWAS
বদক িব াস
JALAL UDDIN
আলী আকবর
MOST. SHIRINA SULTANA
মৃত মাঃ মাবােরক হােসন
AL-AMIN-AL-HOSSAIN
মাঃ আ ল
ু হক
SALMA KHATUN
হািফজ উ ীন
MD. JAHEDUL HASAN
মাঃ খিললুর রহমান
MD. AL AMIN
মা: ইদন িময়া
PAPRI BARUA
িস ু বড়ুয়া
MD: DEEDARUL ISLAM BHUIYAN
মাঃ জয়নাল আেবদীন ভূঁ ইয়া
Shormil Shirin
মাহবুবর রহমান
MD. FARID UR RAHMAN SARKAR মা: ফজলুর রহমান সরকার
BIPASHA RANI PAUL
িবজয় ◌কুমার পাল
SURAIYA SHARMI
সরদার মাশারফ হােসন
MD. RUBEL HOSSAIN
মাঃ আকবর আলী
MD. MIZAN MIAH
মাঃ তাজুল ইসলাম
SK.NURUZZAMAN
এস ক মাহা দ আলী
MD MONIR HOSSEN
মাঃ মীর হােসন
NAHARUL ISLAM
নওয়াব আলী
SAYEDA SUMIYA ZAMAN OISHE
সয়দ ওয়ািহদু ামান
MD. AFZAL HOSSAIN
মাঃ আ ার উ ীন গাজী
Umme Apnan
আলী ইমাম ভলু
Mahmuda Nasrin
আফজাল কিরম
KAIKOBAT MONDAL
হা র অর রিশদ
Md. Abu Bakar Siddiki
মা: জয়নাল ম ল
MD. TAREQ AZIZ
মা: জয়নাল আেবদীন
Sabina Yesmin
মরহ ম আ ল
ু কু ুস সরকার
SHEIKH MOHAMMAD MASUD RANA শখ মাহা দ আবু সাইদ
NAZMUL HUDA
মা: আ স
ু
কু র ল র

মাতার নাম
লায়লা সালমা বানু
মিদনা খাতন
দেলায়ারা বগম
মা জদা হাসাইন
আিমনা বগম
তাহিমনা খানাম
হািমদা বগম
আসমা খাতন
িশরীন আকতার
আফেরাজা বগম
জাহানারা বগম
নািছমা বগম
িপয়ারী বগম
আেনায়ারা খানম
নািসমা বগম
মাসাঃ আন জরা বগম
ফরেদৗসী খানম
আেনায়ারা খাতন
মাছাঃ শামীমা আশরাফ
মাছাঃ আঞ্জুনা বগম
ফািতমা খাতন
রওশনারা বগম
তাজনাহার বগম
জাহানারা বগম
আয়শা বগম
ছায়া রানী লািহড়ী
মৃতঃ নাজমা আহেমদ
বেলরা খাতন
কাম ননাহার
িফেরাজা আ ার
সিলনা আখতার
র া বড়ুয়া
মিরয়ম জামান
মাসুদা বগম
মাসাঃ জয়গন নছা
সুলতানা আসমা খান (চৗধুরী
কমলী চৗধুরী
জহরা আ ার
মাসাঃ ফ জলাতন নসা
নােজরা বগম
মাছাঃ লাইলী বগম
হািসনা আ ার
নািছমা বগম
সােলহা খাতন
গালা ার বগম
মাছাঃ হািসনা খাতন
সের খাতন
িমেসস নাজনীনা তয়ব
রিহমা
মাহফুজা খাতন
হািছনা বগম
র জয়া বগম
ছািমরন নছা
নুর আহমদ
শাি লতা িব াস
খািদজা বগম
মাছাঃ তাছিলমা খাতন
মাছা ত শামছন নাহার
লিতফা খাতন
মাছাঃ সুলতানা রহমান
মাসা: ফৗ জয়া আ ার
বানী বড়ুয়া
ফােতমা বগম
আফেরাজা মাহবুব
মাছা: নািদরা বগম
লিতকা রানী পাল
আরজু মান আরা
িমনু খাতন
মািনক চান িবিব
জহরে ছা বগম
খাশনাহার বগম
নু
াহার বগম
শাহানা জামান
আেলয়া খাতন
মােজদা ইমাম
উ াতজ জাহরা
কাম
াহার
ম জরন নছা
মাছা: সােজদা বগম
মরহ মা মােলকা খাতন
ফরেদৗিস পারভীন
মিরয়ম

জলা
ঢাকা
িকেশারগ
কুিম া
সাতি রা
িসরাজগ
জামালপুর
কুিম া
ঝনাইদহ
চ াম
সাতি রা
ল ীপুর
বােগরহাট
নড়াইল
চ াম
ক বাজার
বােগরহাট
িপেরাজপুর
শরপুর
ন েকানা
প গড়
সাতি রা
সাতি রা
বিরশাল
ফনী
রাজশাহী
রংপুর
িকেশারগ
নীলফামারী
ঢাকা
চ াম
বিরশাল
চ াম
গাপালগ
নায়াখালী
িসরাজগ
সাতি রা
ঢাকা
গাজীপুর
বিরশাল
ঠাকু রগাঁ
গাইবা া
গাজীপুর
া ণবাড়ীয়া
রাজশাহী
গাজীপুর
সাতি রা
ক বাজার
িসেলট
ন েকানা
সাতি রা
রংপুর
ভালা
পাবনা
চ াম
যেশার
ক বাজার
যেশার
িসেলট
ঠাকু রগাঁ
ব ড়া
া ণবাড়ীয়া
চ াম
কুিম া
ঝনাইদহ
রংপুর
িদনাজপুর
ঢাকা
যেশার
হিবগ
খুলনা
া ণবাড়ীয়া
টা াইল
খুলনা
সাতি রা
কুিম া
ঝনাইদহ
গাজীপুর
ঝনাইদহ
িসরাজগ
ঢাকা
খুলনা
িসেলট
1/4

আেবদন নং
207573
164667
99153
416982
481596
623612
507481
409575
219953
923877
413466
242561
48684
977690
607316
668412
917553
359650
849347
493616
217354
93199
205168
384720
316958
45841
99534
403500
158142
859494
674771
548387
549274
143420
999874
48404
510675
458754
712367
269464
273858
754613
347156
647370
918825
755683
15829
796982
829713
902610
446634
10729
224563
930358
486405
445818
881308
31538
178927
321434
513470
501775
64461
379861
570886
444549
643386
555283
983584
61693
135304
887926
406216
441265
65583
209921
450736
714664
810962
901298
163896
738949
53838
760399

আেবদনকারীর নাম (বাংলা) আেবদনকারীর নাম (ইংেরজী)
িপতার নাম
মাতার নাম
মাঃ সাফাত াহ জিন
Md. Safatullah Jony
মাঃ লহাজ উ ন
নািগস বগম
রােবয়া খাতন
RABEYA KHATUN
মা: তয়বুর রহমান
রােফজা খাতন
মুহ া দ আশরাফু
ামান জােহদ Muhammad Ashrafuj Jaman Jahedনুর মাহা দ
জসিমন আকতার
রামানা সুলতানা
RUMANA SULTANA
আবুল হােশম
িফেরাজা বগম
মা: আল-আিমন
MD. AL-AMIN
মা: আ র
ু রা াক শখ
আিছয়া বগম
মুঃ সাফায়াত কামাল
MD. SAFAYET KAMAL
মুঃ কামাল উ ীন
রােকয়া বগম
নূর ফারজানা
Nur Farzana
নূ ল হক
ফিরদা হক
মাঃ গালাম মা ফা
MD. GOLAM MOSTAFA
মৃত মাজাে ল হােসন
ফুরকুন বওয়া
আসমা হােসন
ASMA HOSEN
মাঃ সাহরাব হােসন
হাসেনআরা খানম
মাঃ শিহদুল ইসলাম
Md. Shohidul Islam
আ ল
ু মা ান
তাজ নহার বগম
মা: রািকবুল ইসলাম
Md. Rakibul Islam
মা: হদােয়তল ইসলাম
সয়দা িশিরন ইসলাম
মাঃ আ স
ু সালাম
Md. Abdus Salam
মাঃ আফাজ উ ন
মাসাঃ অজুফা বগম
মাঃ শািকউল আলম খা ঁন
MD. SHAKIUL ALAM KHAN
িদদা ল আলম খা ঁন
ছােনায়ারা বগম
কােশদুল হক খা কার
KASHEDUL HUQ KHONDAKER
রিফকুল হক খা কার
জিরনা বগম
শখ কািনজ ফােতমা
SHEKH KANIJ FATEMA
শখ জাহা ীর হােসন
উলফত আরা
ইিলয়াস-আল-কাদরী
ELEUS-AL-KADRI
এনামুল হক
নাসিরন সুলতানা
কাম
ামান
KAMRUZZAMAN
জিসম উ ন
হনা বগম
মা: আ জজুল হক সুজন
MD.AZIZUL HAQUE SUJAN
শািহদুল ইসলাম
সানাভান বগম
রাজীব দাশ
RAJIB DAS
সে াষ কুমার দাশ
ক না ভা দাশ
মাঃ জিসম উ ন
MD. JASIM UDDIN
মাঃ নিফজ উ ন
মাছাঃ খািদজা খাতন
আবদু াহ মুহ া দ মু জবুর রিহম ABDULLAH MOHAMMAD MOJIBUR আবদু
RAHIM
র রিহম
মুস িলমা খানম
হািদউ
ামান
HADIUZZAMAN
আিতয়ার রহমান
রািহমা
মাঃ সা াম হােসন
Md. Saddam Hossain
মাঃ ছেরায়ার হােসন
মাছাঃ বুলবুিল খাতন
মা: মাশারফ হােসন
MD.MOSHARAF HOSEN
মা: দুলাল িময়া
মেনায়ারা বগম
িনজাম উ ন
NIZAM UDDIN
কামাল উ ন
রােকয়া বগম
িনশাতল ইসলাম
NESHATUL ISLAM
মাহা দ নজ ল ইসলাম
কাজী হাসেন আরা
জবুে ছা
JEBUNNESA
নজ ল ইসলাম
মাহমুদা বগম
এনামুল হক
ENAMUL HAQUE
জ. এম. আ ল
ু হক
হািলমা খাতন
গৗরা চ দাস
GOURANGA CHANDRA DAS
হেম চ দাস
নয়ন তারা রানী দাস
সয়দা সািদয়া সাবিরন
Syeda Sadia Sabrin
সয়দ সােরায়ার হােসন
শাহনাজ সােরায়ার
মাঃ আিমর খস
Md. Amir Khasru
মাঃ ইসমাইল
তােহরা বগম
রিম রাইয়ান লুনা
Ramy Raian Luna
মাঃ রিফকুল ইসলাম
ছালমা খাতন
মুহ া দ নু ল আিমন
MD. NURUL AMIN
মুহ া দ আবদুল খােলক মু ী (মৃতআি য়া বগম
মাঃ তৗিহদুল ইসলাম
MD. TOYHIDUL ISLAM
মাঃ নূর হােসন
র জফা খাতন
মাঃ মাহমুদুল হাসান
Md. Mahmudul Hasan
মাঃ ইরফান আলী
মােশদা বগম
মাঃ জসীম উ ন
MD. JASIM UDDIN
আওলাদ হােসন
মমতাজ বগম
মাঃ ফারেজল হােসন
MD. FARJEL HOSSAIN
মাঃ ছাকাউল ইসলাম
বুিল আরা বগম
ই. ব. ন. তানজীর আহেমদ তনু I.B.N. TANZIR AHMED TONU
মা: আ ল
ু কু ুস িময়া
মােজদা খাতন
মাঃ আলমগীর
MD. ALAMGIR
মাঃ মুস া
ফােতমা বগম
জুঁই রায়
JUI ROY
যােগ নাথ রায়
িচ া রায়
মাঃ রািকবুল হাসান
MD. RAKIBUL HASSAN
মাঃ বলাল হােসন
মাছাঃ রওশন আরা বগম
মাছাঃ িদনা আ াসী
Most. Dina Abbasi
মাঃ আ াস আলী
মাছাঃ শাহানাজ বগম
িশ ী আ ার
Shilpy Akter
ম ল িময়া
রােকয়া বগম
মাহা দ এনামুল হক
MOHAMMED ENAMUL HOQUE
আিমর হামজা
জামালুে ছা
মু. আ জজুর রহমান
MD. AZIZUR RAHAMAN
মু. এয়াকুব িমঞা
রােকয়া বগম
মাঃ ইমরানুল কােয়স
MD. IMRANUL KAESH
মাঃ ইউনুছ
জায়মন আরা বগম
মাঃ ইসমাইল হাসাইন
MD. ISMAIL HOSSAIN
মাঃ ই াহীম খিলল
জসিমন বগম
নাজমুল হাসান
NAZMUL HASAN
আ ু াহ চৗধুরী
আ ু রা তালুকদার
মাঃ নাজমুল হােসন
MD.NAZMUL HOSSEN
মাঃ দেলায়ার হােসন
নাজমা বগম
িমনহাজুল ইসলাম ভূ ইয়া
Minhazul Islam Bhuiyan
মিন ল ইসলাম ভূ ইয়া
মাহবুবা ইসলাম
তান জলা আরিফন
Tanjila Arfin
আ স
ু সা ার
রােকয়া বগম
শফােয়তন নছা
Sefaitun Nesha
নু ল আবছার
হািসনা বগম
মিনর আহমদ
Monir Ahmed
মাঃ রিকয়ত উ াহ
ফােতমা বগম
ফারহানা ইয়াসমীন মৗরী
Farhana Yasmin Moury
মাঃ আিমনুল ইসলাম
হাসেন আরা
ইশরাত জাহান
ISRAT JAHAN
তাফােয়ল আহেমদ
খুরিশদা বগম
মাঃ এশফাকুর রহমান
Md. Eshfaqur Rahman
ফৗজুল কিবর
রােকয়া বগম
িমজা গালাম মারেশদ খান
Mirza Golam Morshed Khan
আ ল
ু হািফজ খান
ইয়াসিমন বগম
ফয়সাল আহেমদ সা র
FOYSAL AHMED SABBIR
মাঃ আ স
ু সা ার
মমতা বগম
মাঃ আবু সাঈদ
MD ABU SAYEED
আলতাপ হােসন
তাছিলমা খাতন
মাঃ আেনায়া ল হািকম
MD. ANWARUL HAKIM
মৃত এমিড আহমদ
মৃত মমতাজ
মাঃ িহেমল অর রিশদ ভূঁ ইয়া
Md. Hemail Or Rashid Bhuiyan
হা ন অর রিশদ ভূঁ ইয়া
সুিফয়া আ ার
মাঃ হল আিমন
Md. Ruhul Amin
মাঃ আ ল
ু কাইয়ুম
মাছাঃ িবয়া খাতন
িলজা আ ার
Liza Akter
মা. আবুল বাশার
িশিরন আ ার
লুলু গারিবয়া হাসান
LULU GARBIA HASSAN
মাঃ জািহদুল হাসান
সুরাইয়া আখতার
শখ সােহল মাহমুদ
SHEIKH SOHEL MAHMUD
শখ হািববুর রহমান
তহিমনা বগম
তান জনা রহমান
Tanzina Rahman
মাঃ তিববর রহমান
মিরয়ম রহমান
সুম াইয়া হায়দার
Sumaiya Haider
গালাম হায়দার
জসিমন হায়দার
মাঃ ইসিতয়াক আিমন
MD. ISTIAUK AMIN
মাঃ হল আিমন
ফােতমা বগম
মুহ া দ নওয়াজ শরীফ
MUHAMMAD NAWAZ SHARIF
মুহ া দ সিহদ উ্ াহ
ফিরদা ইয়াসিমন
মা: শিফকুল ইসলাম
Md. Shafikul Islam
মা: শিহদ উ াহ
ফােতমা খাতন
মাঃ নুরইসলাম
MD. NURISLAM
মাঃ সালায়মান মা া
লাইলী বগম
মাঃ রািকবুল ইসলাম
MD. RAKIBUL ISLAM
মাঃ
ম আলী
খািদজা আলী
তান জলা তামা া
Tanjila Tamanna
আ র
ু রব ভূঁ ইয়া
জাহানারা বগম
মাঃ আেনায়ার হাসাইন
MD. ANWAR HOSSAIN
মৃত আ ল
ু কােদর বপারী
রওশন আরা বগম
জ. এম. ইকরামুল কবীর
G. M. IKRAMUL KABIR
জ.এম. ফজলুল কিরম
আিম ন নছা
মাহা দ ◌আিতকু
ামান
MOHAMMAD ATIQUZZAMAN
মাহা দ ◌আলীমু
ামান
মাসা ট নািগস
তানভীর আহেমদ িস কী
TANVIR AHMED SIDDIQUE
JUSTICE SIDDIQUR RAHMAN MIAHZAKIA KHANAM
মাঃ ওয়ািসউর রহমান
MD. WASIUR RAHMAN
মাঃ আফজাল হােসন
মাসাঃ না জরা বগম
মাঃ জিহ ল ইসলাম
MD. JAHIRUL ISLAM
মাঃ জয়নাল আেবদীন
েমনা বগম
িদদা ল আলম
Didarul Alam
মাহা দ ইিলয়াছ
িদলুয়ারা বগম
এস. এম. আওলাদ হসাইন
S. M. AWLAD HOSSAIN
এম. এ. ছা ার
তাহিমনা বগম
ন জবুল ইসলাম
NAZIBUL ISLAM
মাঃ নু ল ইসলাম
মাকছরা বগম
মাঃ মুরাদুল ইসলাম
MD. MURADUL ISLAM
মাঃ িসরাজুল ইসলাম
মাকসুদা ইসলাম
মাছা: শামছন নাহার
MST. SAMSUNNAHAR
আ র
ু রািকব গাজী
মাছা: শািহদা বগম

জলা
ঢাকা
ঝনাইদহ
চ াম
গাজীপুর
বােগরহাট
চ াম
চ াম
ব ড়া
ঢাকা
নায়াখালী
জয়পুরহাট
রাজশাহী
চ াম
কুিম া
পাবনা
ঝনাইদহ
িকেশারগ
ব ড়া
বা রবান
পাবনা
ক বাজার
যেশার
ঝনাইদহ
টা াইল
নায়াখালী
মু ীগ
খুলনা
খুলনা
গাজীপুর
টা াইল
চ াম
মািনকগ
পটয়াখালী
কু য়া
ব ড়া
মািনকগ
জয়পুরহাট
পাবনা
চ াম
নীলফামারী
িসরাজগ
গাইবা া
মািনকগ
ক বাজার
ক বাজার
ক বাজার
কুিম া
হিবগ
ন েকানা
নারায়ণগ
বােগরহাট
ক বাজার
নায়াখালী
জামালপুর
ল ীপুর
চ াম
ল ীপুর
ন েকানা
মা রা
ক বাজার
ল ীপুর
িসরাজগ
িকেশারগ
রাজশাহী
গাপালগ
িসরাজগ
ঢাকা
নায়াখালী
চাঁদপুর
নরিসংদী
মা রা
ঢাকা
কুিম া
বিরশাল
খুলনা
মাদারীপুর
ঢাকা
রাজশাহী
টা াইল
চ াম
মু ীগ
া ণবাড়ীয়া
মু ীগ
সাতি রা
2/4
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476403
124372
471721
937154
609893
771989
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729793
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897649
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375274
962702
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950284
256660
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589383
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494599
57544
237491
648865
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667549
475746
486681
25514
960243
459968
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634601
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547126
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311591
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994275
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528126
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আেবদনকারীর নাম (বাংলা) আেবদনকারীর নাম (ইংেরজী)
মাঃ মাজদার হােসন
MD. MOGDER HOSSAIN
ঝণা আ ার
ZARNA AKTER
মাহা দ শািকল খান
MOHAMMAD SHAKIL KHAN
মাঃ মাসুদ কায়সার
MD. MASUD KAISAR
আিরফা আ ার
ARIFA AKTER
হমায়ুন কিবর
HUMAYUN KABIR
মাঃ তাফােয়ল আহমদ
Md.Tofayel Ahmad
আইয়ুব আলী
AYUB ALI
িমথুন ঘাষ
MITHUN GHOSH
িশ ী দাস
Shilpy Das
সয়দ মুহ া দ িরজবান উ াহ
SYED MOHAMMED RIZBAN ULLAH
সািদয়া আফিরন
SADIA AFRIN
এস.এম. আবুল কােশম
S.M. ABUL KASHEM
মা: আলাউ ন
Md. Alauddin
মু. নওয়াজ শরীফ
MD. NEWAZ SHARIF
তমিকন তারা ুম এশা
TOMKIN TARANNUM ASHA
কাজী সুলতান মাহা দ আবু নামান
Kazi Sultan Md. Abu Noman
মাঃ রমজান হােসন
Md. Ramjan Hossain
মাজহা ল ইসলাম
MAZHARUL ISLAM
মাঃ িশহাব উ ন
Md. Shihab Uddin
মাঃ কারবান আলী
MD KORBAN ALI
রিনতা দাস
RANITA DAS
মা ািকম ইসলাম
MOSTAKIM ISLAM
িশ র আহেমদ খান
Shibbir Ahmed Khan
অনন া দবী িলমা
Ananya Davy Lima
মাঃ সাখাওয়াত হাসাইন
MD. SHAKHAWAT HOSSAIN
মাঃ মাহবুবুর রহমান
MD. MAHBUBUR RAHMAN
মাহমুদুল হাসান
MAHMUDUL HASAN
আজেমরী খানম
AZMERY KHANUM
মা: েবল িময়া
MD. RUBEL MIAH
আল শাহিরয়ার
AL SHAHARIAR
মা: মিন
ামান
MD.MONIRUZZAMAN
সা
াদুল আলম
SAZZADUL ALAM
নু ল মা ফা
NORUL MUSTAFA
মাঃ আিরফুল ইসলাম
Md Ariful Islam
আবদুল আ জজ
Abdul Aziz
মুহ া দ আিরফুর রহমান
MUHAMMAD ARIFUR RAHMAN
মাঃ না জম উ ন
Md. Nazim Uddin
মাছাঃ আেয়শা িস কা
MST. AYESHA SIDDIKA
মা. আিরফুল ইসলাম
MD. ARIFUL ISLAM
তান জমা জওহর
TANZIMA ZOWHAR
মাঃ িলমন ইসলাম
MD. LIMON ISLAM
জুবাইদা ইসলাম
Jubyda Islam
নািসর উ ন
Nasir Uddin
মাঃ আ ল
ু আহাদ বাচ্ চ
MD. ABDUL AHAD BASCHU
ফারহানা ইয়াসিমন
Farhana Yasmin
মাহা দ তািরকুল ইসলাম
MOHAMMAD TARIKUL ISLAM
হাসানু ামান শািকল
HASANUZZAMAN SHAKIL
মাঃ মা ািকম ইসলাম
MD. MOSTAKIM ISLAM
মা সাখাওয়াত হােসন
MD SAKHAWAT HOSSIN
সা াম হােসন
SADDAM HOSSAIN
মা: আল-মামুন
MD. AL-MAMUN
মাঃ মাজাহা ল ইসলাম
MD. MAZAHARUL ISLAM
নুস রাত-ই-আলম কয়া
NUSRAT-ALAM KEYA
শিরফুল ইসলাম
SHORIFUL ISLAM
আইনুন নাহার
AINUN NAHAR
এইচ, এম, নূ ল বশর
H.M. NURUL BASHAR
মাঃ মাহফুজ আলম
MD. MAHFUZ ALAM
সােহলী িদল বা িমিথলা
SAWHELI DILRUBA MITHILA
আ ল
ু আওয়াল
ABDUL AWAL
আজিম আমানত
Azmy Amantu
িব, এম, ফারাহতর রজা
B.M.Farahthur Reza
মাঃ আবু রায়হান
MD. ABU RAYIHAN
মা ািফজুর রহমান
Mostafijur Rahman
সািদয়া সাইফ
SADIA SAIF
তাপস সরকার
Taposh Sarker
গািব চ দাস
Gobinda Chandra Das
েসন জৎ সরকার
PROSENJIT SARKAR
মাঃ সিলম রজা
MD. SALIM REZA
মু. আলী মুেশদ কােজম
MD. ALI MORSAD KAZEM
নািদয়া ইসলাম
NADIA ISLAM
মাছাঃ ফাহিমদা আ ার
Mst. Fahmida Akter
মাহা দ কাইছার হািমদ
MOHAMMAD KAISAR HAMID
মা: জয়াউল হক
Md. Ziaul Haque
তাশিফয়া তাসিনম িতশা
TASHFIYA TASNIM TISHA
েদব দাস
SHOVRO DEB DAS
মাঃ আয়াত াহ
MD. AYATULLAH
মাঃ নাজমুস সািকব
MD. NAZMUS SAKIB
মা ািলব হােসন
MOTTALIB HOSSAIN
মা: আিশকু
ামান
MD. ASHIQUZZAMAN
ফারজানা আ ার িপংকী
Farzana Akhter Pinky
জািকয়া ইয়াছিমন পিপ
JAKIYEA YEASMEEN POPY
মাঃ মা ািদর রহমান
Md. Moktadir Rahman
ি য়াংকা দাশ
Priyanka Das

িপতার নাম
মাঃ সাইফুল ইসলাম
মাঃ মাশােরফ হােসন খ কার
মাহা াদ আবজর আলী
এস. এম. আসগর আলী
মৃত: আরব আলী
মাঃ হােসন
আ র
ু রিহম
নূর হক
সাধন িবকাশ ঘাষ
ধীের নাথ দাস
সয়দ মুহ া দ রজাউল কিরম
ফখ ল ইসলাম
শখ মা: কিছম উ ন
মা: আইয়ুব আিল
মু. কামাল উ ন
মাঃ আবুল কােশম
মাহা দ আবদুর রা াক
মাঃ বখিতয়ার গাজী
মা. অ◌া র
ু রব
আবু তােহর িময়া
মাঃ হােসন আলী
ধীের চ দাস
খািদমুল ইসলাম
জাফর আহেমদ
ল ন চ নাথ
মাঃ কামাল উ ীন
এম, এম, আ ল
ু মােলক জহাদী
গালাম মাসুম
AZMOL HOSSAIN
মা: মাঈন উ ন
মাঃ আেনায়া
ামান
মা: সুলতান িময়া
নু ল আলম
দুদু িময়া
মাঃ সােয়ম আলী
শামসুল ইসলাম
মুহ া দ আ ল
ু ওয়াদুদ
মাঃ আ র
ু রহমান
মাঃ রমজান আলী
আ ল
ু ম জদ সখ
আহেমদ হােসন
মাঃ মােজদুল ইসলাম
মাঃ রিমজ উ ন
মাঃ িসরাজ উ ন
মাঃ গালাম মিহউ ীন
ফজলুর রহমান
মাহা দ মাশােরফ হােসন
মাঃ শামসু
ামান
মাঃ আছাবু ন
মা আ ল
ু মােলক
বিশর আহেমদ
মা: সুলতান িব াস
মাঃ খারেশদ আলী
মাঃ খায় ল আলম
জাফর আহ াদ
হাজী মাঃ সালায়মান
আবু শামা
মাঃ আ স
ু সামাদ
মাঃ আবু দাউদ
মাঃ আবু তােলব
এমদাদুর রহমান
এ, জ, এম, রজাউল আলম
মাঃ রমজান আলী
মৃত মাঃ মাসেলম উ ীন
আ. খ. ম. সাইফুল ইসলাম
গদাধর সরকার
গাপাল চ দাস
KASINATH SARKAR
মাঃ তাহাজ উ ীন
আশরাফু
ামান
নািস ল ইসলাম
মাঃ বজলুর রহমান
বিদউল আলম
মা: হািফজুর রহমান
এম. সালায়মান হােসন
নারায়ন চ দাস
মাঃ জয়নুল আেবদীন
মাঃ ওমর খয়াম
রিফকুল ইসলাম
মা: শিহদুল ইসলাম
মা: ফিরদ উ ীন
শখ ফিরদ খান
মাঃ আ ল
ু হািলম মা া
মানু কুমার দাশ

মাতার নাম
মাছাঃ আেজদা খাতন
গােলনুর
ম জদা বগম
আসমা উল হসনা
মাছা: শািহদা বগম
মকতবা বগম
আেমনা বগম
গােলজন
ঊমা ঘাষ
রনুকা দাস
সয়দা শাহীন আ ার
লুৎফুে ছা খাতন
মাসা: সােলহা বগম
ফােতমা বগম
রিহমা খানম
মাছাঃ িফেরাজা বগম
এনতােহরা বগম
রন জনা বগম
পারভীন অ◌া ার
শাহনাজ পারিভন
মাসেলমা বগম
মীলা রানী দাস
মাসেলমা বগম
জািহদা বগম
অিনমা ভা বসাক
হােজরা খাতন
মানসূরা বগম
মেনায়ারা বগম
RAZIA SULTANA
সািহদা বগম
আেবদা সুলতানা
মেমনা বগম
নু
াহার বগম
চমন বাহার
সােজদা খাতন
সািহদা বগম
হাসেনআরা বগম
মাছা: ফােতমা খাতন
মাছাঃ ফিরদা পারভীন
হােজরা বগম
শামীমা নািগস
মাসাঃ মাফুজা বগম
হমায়রা বগম
শাহানা আ ার
মাছাঃ মমতাজ বগম
ফিরদা রহমান
তাজেকরাতল আিবদা
হাছনা বগম
মাছাঃ তছিলমা খাতন
আেলয়া বগম
সুিফয়া বগম
চানব
বগম
মেনায়ারা বগম
সািবহা সু◌ুলতানা
শােহনা বগম
রেহনা আকতার
শামসুন নাহার
মাছাঃ মাহাফুজা পারভীন
লাবণী পারভীন
িবলিকস আ ার
শফালী রহমান
পািপয়া সুলতানা
রনুফা বগম
মাহাফুজা বগম
আখতার জাহান
বাসনা সরকার
চােমলী রানী
TARAKDASI SARKAR
সাহার বানু
সােজদা বগম
জিমলা খাতন
মাছাঃ জসিমন আ ার
সামছদা খাতন
নাজমা বগম
খািদজা বগম
কমলা রানী দাস
ফিরদা
তাসিলমা বগম
মােতায়ারা
মাছা: চায়না বগম
আেমনা বগম
শামসুন নাহার
মাছাঃ নু
াহার বগম
দুলালী দাশ

জলা
িসরাজগ
চাঁদপুর
কুিম া
ঝনাইদহ
কু য়া
চ াম
া ণবাড়ীয়া
নীলফামারী
চ াম
ঝনাইদহ
চ াম
মা রা
নােটার
কুিম া
ল ীপুর
ল ীপুর
ক বাজার
খুলনা
চাঁদপুর
ঝালকা ঠ
জয়পুরহাট
গাজীপুর
রংপুর
কুিম া
রা ামা ট
ঢাকা
ঝনাইদহ
শরপুর
ঝনাইদহ
নরিসংদী
টা াইল
শরপুর
চ াম
ক বাজার
পাবনা
ল ীপুর
বােগরহাট
যেশার
চয়াডা া
রাজবাড়ী
িসরাজগ
নীলফামারী
ঢাকা
ফনী
চয়াডা া
নড়াইল
ল ীপুর
গাজীপুর
িদনাজপুর
কুিম া
া ণবাড়ীয়া
বিরশাল
ঠাকু রগাঁ
নওগাঁ
কুিম া
চ াম
ক বাজার
প গড়
ঝনাইদহ
কু য়া
কু য়া
কু য়া
নীলফামারী
পটয়াখালী
রাজশাহী
নােটার
গাইবা া
সাতি রা
ঝনাইদহ
চ াম
নওয়াবগ
কু য়া
চ াম
ব ড়া
বােগরহাট
ঢাকা
পাবনা
বর না
গাইবা া
পাবনা
ল ীপুর
বা রবান
ব ড়া
চ াম
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আেবদন নং
982526
762896
367166
271527
612217
147915
683491
343484
871614
48398
341607
851663
77442

আেবদনকারীর নাম (বাংলা)
শাহেনওয়াজ ইসলাম
সারিমনা খাতন
মহিসন খান
নািহদা কােদর
নািফসা তাবাসসুম
মাঃ সিলম হােসন
মাঃ শমেসর মিবন
আসাদু াহ আল গািলব
সা
াদ হােসন
মাঃ কামাল হােসন
মুহ া াদ মুিহ ু াহ
িনিখল কুমার ঘাষ
মাঃ ইমিতয়াজ ভূঁ ইয়া

আেবদনকারীর নাম (ইংেরজী)
SHAHNEWAZ ISLAM
Sarmina Kharun
MOHOSIN KHAN
Naheda Kader
Nafisa Tabussum
MD SELIM HOSSAIN
Md. Shamsher Mobin
Ashadullah Al Galib
SAZZAD HOSEN
MD. KAMAL HOSSAN
MUHAMMAD MUHIBBULLAH
NIKHIL KUMER GHOSE
Md. Imtiaz Bhuiyan

িপতার নাম
ফখ ল ইসলাম
সামসু ন ম ল
শরাফত খান
আ ল
ু কােদর
ডা: মা ফা আতাউর রহমান
মাঃ এরশাদ আিল
লাকমান হােসন ভূঁ ইয়া
জহ ল ইসলাম
আ জজুল হক
মাঃ তাজুল ইসলাম
জালাল আহেমদ
অমর চ
ঘাষ
মাঃ সেরায়াদ ভূঁ ইয়া

মাতার নাম
হাসেন আরা বগম
মিতজান িবিব
হনা আ ার
খােলদা কােদর
সািহদা বগম
মাছাঃ ছিরনা বগম
হাফছা বগম
হাসেনয়ারা বগম
রােকয়া বগম
িফয়া বগম
ফািতমা বগম
অিনতা রানী
হািসনা আফেরাজ

জলা
চ াম
রাজশাহী
ময়মনিসংহ
চ াম
রাজশাহী
রাজশাহী
া ণবাড়ীয়া
ব ড়া
কু য়া
কুিম া
ঝালকা ঠ
িসরাজগ
চাঁদপুর
মাট টাকা
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