
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

কারা অিধদ�রাধীন কম �কত�া-কম �চািরেদর পিরিচিত ন�র ‘িবেজ-xxxx’ 
 

�ঃ নং কম �চারীর নাম পিরিচিত ন�র ম�� 
১ জনাব  কাজী আ�ল �মাতােলব িবেজ-০৩৫৮৭৫০০০০১  
২ জনাব �মাঃ আব�ল ওয়ােহদ িবেজ-০৩৫৮৭৬০০০০২  
৩ জনাব �মাঃ আ�ল মােলক িবেজ-০৩৫৮৭৬০০০০৩   
৪ জনাব �মাঃ আ�ল মা�ান িবেজ-০৩৫৭৭৮০০০০৪   
৫ জনাব �মাঃ �মাবারক আলী  িবেজ-০৩৫৮৭৯০০০০৫  
৬ জনাব �মাঃ আলী �হােসন িবেজ-০৩৫৮৭৯০০০০৬    
৭ জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম  িবেজ-০৩৫৯৭৯০০০০৭  
৮ জনাব আ�ল ��স আক� িবেজ-০৩৫৮৭৯০০০০৮  
৯ জনাব �মাঃ আ�ল �হােসন িবেজ -০৩৬১৮১০০০০৯  
১০ জনাব �মাঃ আ�স সা�ার িবেজ -০৩৫৯৮১০০০১০  
১১ জনাব �মাছা�ৎ �কািহ�র আ�ার িবেজ-০৩৫৮৮১০০০১১  
১২ জনাব �মাছা�ৎ আফেরাজা �বগম িবেজ-০৩৫৮৮১০০০১২  
১৩ জনাব �মাছা�ৎ আেলয়া �বগম িবেজ-০৩৫৯৮১০০০১৩   
১৪ জনাব �মাছা�ৎ জাহানারা পারিভন িবেজ-০৩৫৮৮১০০০১৪  
১৫ জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান িবেজ-০২৫৯৮৩০০০১৫  
১৬ জনাব �মাঃ আ�র রহমান িবেজ-০৩৬৪৮৩০০০১৬  
১৭ জনাব �মাঃ আ�স সামাদ িবেজ-০৩৫৯৮৩০০০১৭  
১৮ জনাব এ �ক এম জিহর উি�ন বাবর িবেজ-০২৫৮৮৪০০০১৮  
১৯ জনাব �মাঃ শরীফ উি�ন িবেজ-০৩৬২৮৪০০০১৯  
২০ জনাব �মাছা�ৎ সাম�নাহার িবেজ-০৩৫৯৮৪০০০২০  
২১ জনাব �মাঃ �সিলম িময়া িবেজ-০৩৬০৮৪০০০২১  
২২ জনাব �মাঃ কাম��ামান িবেজ-০৩৬০৮৪০০০২২  
২৩ জনাব �মাঃ �তাফা�ল �হােসন িবেজ-০৩৬৫৮৪০০০২৩  
২৪ জনাব �মাঃ নািছর উি�ন খান িবেজ-০৩৬২৮৫০০০২৪  
২৫ জনাব �মাঃ নিজ�র রহমান িবেজ-০৩৬৪৮৫০০০২৫  
২৬ জনাব �মাঃ আ�ল ওহাব �ধা িবেজ-০৩৬৪৮৫০০০২৬  
২৭ জনাব �মাঃ মিহউি�ন আহে�দ িবেজ-০৩৬৬৮৫০০০২৭  
২৮ জনাব ইসকা�ার হায়াত খান িবেজ-০৩৫৮৮৬০০০২৮  
২৯ জনাব �মাঃ বা�ল শরীফ িবেজ-০৩৬৫৮৬০০০২৯  
৩০ জনাব �মাঃ জামাল উি�ন   িবেজ-০৪৬২৮৬০০০৩০  
৩১ জনাব �মাঃ �হমােয়ত �হােসন িবেজ-০৩৬৪৮৭০০০৩১  
৩২ জনাব িবমল চ� দাস িবেজ-০৩৬৫৮৭০০০৩২   
৩৩ জনাব �মাঃ িসরা�ল ইসলাম িবেজ-০৩৬৫৮৭০০০৩৩  
৩৪ জনাব �মাঃ ফিরদ উি�ন সরকার িবেজ-০৩৬০৮৭০০০৩৪  
৩৫ জনাব �মাঃ আেনায়ার �হােসন িবেজ-০৩৬২৮৭০০০৩৫  
৩৬ জনাব �মাঃ ফরহাদ খ�কার িবেজ-০৩৬০৮৭০০০৩৬  
৩৭ জনাব �মাঃ আ�ল ওয়াহাব িবেজ-০৩৬২৮৭০০০৩৭  
৩৮ জনাব �গাপাল চ� দাস িবেজ-০৩৬২৮৭০০০৩৮  
৩৯ জনাব �মাঃ ওয়ােজদ আলী িবেজ-০৩৬০৮৭০০০৩৯  
৪০ জনাব �মাঃ লিত�র রহমান িবেজ-০৩৬১৮৭০০০৪০  
৪১ জনাব �মাঃ িমজা�ল হক িবেজ-০৩৬৩৮৭০০০৪১  
৪২ জনাব �মাঃ আ�র রা�াক ম�ল িবেজ-০৩৬৬৮৭০০০৪২  

 



 

�ঃ নং কম �চারীর নাম পিরিচিত ন�র ম�� 
৪৩ জনাব �গাপাল চ� দাস িবেজ-০৩৬২৮৭০০০৪৩  
৪৪ জনাব �মাঃ ওয়ােজদ আলী িবেজ-০৩৬০৮৭০০০৪৪  
৪৫ জনাব �মাঃ লিত�র রহমান িবেজ-০৩৬১৮৭০০০৪৫  
৪৬ জনাব �মাঃ িমজা�ল হক িবেজ-০৩৬৩৮৭০০০৪৬  
৪৭ জনাব �মাঃ আ�র রা�াক ম�ল িবেজ-০৩৬৬৮৭০০০৪৭  
৪৮ জনাব �মাঃ আ�স সালাম িবেজ-০৩৬০৮৭০০০৪৮  
৪৯ জনাব �মাঃ আ�ল কালাম আজাদ িবেজ-০৩৬৩৮৭০০০৪৯  
৫০ জনাব �মাঃ জয়নাল আেবদীন িবেজ-০৩৬৪৮৭০০০৫০  
৫১ জনাব �মাঃ মা��র রশীদ িবেজ-০৩৬১৮৭০০০৫১  
৫২ জনাব �ষন �মার দাস িবেজ-০৩৫৯৮৭০০০৫২  
৫৩ জনাব �মাঃ শিহ�ল হক িবশস িবেজ-০৩৬০৮৭০০০৫৩  
৫৪ জনাব  �মাঃ সাই�ল ইসলাম িবেজ-০৩৬৪৮৭০০০৫৪  
৫৫ জনাব �মাঃ আ�ল �হােসন িবেজ-০৩৬৩৮৭০০০৫৫  
৫৬ জনাব �মাঃ শিফউল বারী খান িবেজ-০৩৬৭৮৭০০০৫৬  
৫৭ জনাব �মাঃ আ�ল কালাম িবেজ-০৩৬৮৮৭০০০৫৭  
৫৮ জনাব এস এম িমজা�র রহমান িবেজ-০৩৫৯৮৭০০০৫৮  
৫৯ জনাব �মাঃ আ�ল মা�দ সরকার িবেজ-০৩৬২৮৭০০০৫৯  
৬০ জনাব �মাঃ হযরত আলী সরকার িবেজ-০৩৬২৮৭০০০৬০  
৬১ জনাব মিহউি�ন �মাঃ ফয়সাল িবেজ-০৩৬৪৮৭০০০৬১  
৬২ জনাব �মাঃ এয়ার আলী �মা�া িবেজ-০৩৬৭৮৭০০০৬২  
৬৩ জনাব �মাঃ আিজ�ল হক িবেজ-০১৫৭৮৮০০০৬৩  
৬৪ জনাব �মাঃ সাই�ল ইসলাম িবেজ-০৩৬৬৮৮০০০৬৪  
৬৫ জনাব �মাঃ �দেলায়ার �হােসন িবেজ-০৩৬৯৮৮০০০৬৫  
৬৬ জনাব �মাঃ আ� ব�র িছি�ক িবেজ-০৩৬৩৮৮০০০৬৬  
৬৭ জনাব এস এম আ�ল হক িবেজ-০৩৬৪৮৮০০০৬৭  
৬৮ জনাব জনাব সাঈদা আ�ার িবেজ-০৩৬৯৮৮০০০৬৮  
৬৯ জনাব  �দওয়ান �মাঃ আ�ল হাই িবেজ-০৩৬৪৮৮০০০৬৯  
৭০ জনাব এ, �, এম মিশউর রহমান িবেজ-০৩৬৪৮৮০০০৭০  
৭১ জনাব �মাছা�ৎ �র জাহান পারিভন িবেজ-০৩৫৯৮৮০০০৭১  
৭২ জনাব �মাঃ িমজা�ল হক সরকার িবেজ-০৩৬৪৮৮০০০৭২  
৭৩ জনাব �মাঃ �গালাম �মা�ফা িবেজ-০৩৫৯৮৮০০০৭৩  
৭৪ জনাব �মাঃ �ন�র আহে�দ িবেজ-০৩৬২৮৮০০০৭৪  
৭৫ জনাব �মাঃ মিজ�র রহমান(১) িবেজ-০৩৬৪৮৮০০০৭৫  
৭৬ জনাব �মাঃ মিজ�র রহমান(২) িবেজ-০৩৬৪৮৮০০০৭৬  
৭৭ জনাব �মাঃ মক�ল �হােসন িবেজ-০৩৬২৮৮০০০৭৭  
৭৮ জনাব �মাঃ বাের�র�মান িবেজ-০৩৬৭৮৮০০০৭৮  
৭৯ জনাব �মাঃ জািকর �হােসন িবেজ-০৩৬৫৮৮০০০৭৯  
৮০ জনাব �মাঃ আজাহার আলী িবেজ-০৩৬৭৮৮০০০৮০  
৮১ জনাব �মাঃ নািসর উি�ন িবেজ-০৩৬৭৮৮০০০৮১  
৮২ জনাব �মাঃ আলী �হােসন িবেজ-০৩৬৮৮৮০০০৮২  
৮৩ জনাব �মাঃ আ�স সালাম খান িবেজ-০৩৬৫৮৮০০০৮৩  
৮৪ জনাব �মাঃ আকবর আলী িবেজ-০৩৬৭৮৮০০০৮৪  

 



 

�ঃ নং কম �চারীর নাম পিরিচিত ন�র ম�� 
৮৫ জনাব �মাঃ হােছন আলী িবেজ-০৩৬১৮৮০০০৮৫  
৮৬ জনাব �শখ �মাঃ জামাল উি�ন িবেজ-০৩৬৬৮৮০০০৮৬  
৮৭ জনাব �মাঃ শিফ�র রহমান খান িবেজ-০৩৬২৮৮০০০৮৭  
৮৮ জনাব �শখ আলম িবেজ-০৩৬৪৮৮০০০৮৮  
৮৯ জনাব �মাঃ িসরা�ল ইসলাম িবেজ-০৪৬৫৮৮০০০৮৯  
৯০ জনাব �মাঃ কাম�ল ইসলাম িবেজ-০২৬০৮৯০০০৯০  
৯১ জনাব �মাঃ মাহা��র রিশদ  িবেজ-০৩৬৬৮৯০০০৯১  
৯২ জনাব ইকবাল কিবর �চৗ�রী িবেজ-০২৬৪৯০০০০৯২  
৯৩ জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম খান িবেজ-০২৬৩৯০০০০৯৩  
৯৪ জনাব �মাঃ �রেশদ আহে�দ �ইঁয়া িবেজ-০২৬৬৯০০০০৯৪  
৯৫ জনাব �মাঃ িগয়াস উি�ন িবেজ-০২৬৩৯০০০০৯৫  
৯৬ জনাব �মাঃ ���বী �ইঁয়া িবেজ-০২৬৩৯০০০০৯৬  
৯৭ জনাব �মাঃ �গালাম �হােসন িবেজ-০২৬২৯০০০০৯৭  
৯৮ জনাব �মাঃ আঃ �উফ িবেজ-০৩৬৮৯০০০০৯৮  
৯৯ জনাব �মাঃ �মা�ফা জামান িবেজ-০৩৬৮৯০০০০৯৯  
১০০ জনাব এ, এ মিনর আহে�দ িবেজ-০৩৬৮৯০০০১০০  
১০১ জনাব �মাঃ ই�ািহম খিলল পাটওয়াির িবেজ-০৩৬৮৯০০০১০১  
১০২ জনাব �মাঃ আসা��ামান িবেজ-০৩৬৯৯০০০১০২  
১০৩ জনাব �মাঃ আ�ল জিলল িবেজ-০৩৬৭৯০০০১০৩  
১০৪ জনাব �মাঃ �মাক�ল �হােসন িবেজ-০৩৬৯৯০০০১০৪  
১০৫ জনাব �মাঃ মীর আ�ল হাসান িবেজ-০৩৬৪৯০০০১০৫  
১০৬ জনাব অজয় �মার �দবনাথ িবেজ-০৩৬৮৯০০০১০৬  
১০৭ জনাব �মাঃ হায়া�ল ইসলাম িবেজ-০৩৬৪৯০০০১০৭  
১০৮ জনাব �মাঃ আ�াস উি�ন খান িবেজ-০৩১৯৬৩৯০০০৮  
১০৯ জনাব কাজী আ�স ��র িবেজ-০৩৬৩৯০০০১০৯  
১১০ জনাব খ�কার �মাঃ আজাদ �হােসন িবেজ-০৩৭০৯০০০১১০  
১১১ জনাব �মাঃ মহসীন আলী িবেজ-০৩৬৮৯০০০১১১  
১১২ জনাব �মাঃ আ�স ছা�ার িবেজ-০৩৬৬৯০০০১১২  
১১৩ জনাব �মাঃ সামেসদ আলী িবেজ-০৩৬৪৯০০০১১৩  
১১৪ জনাব শচী� নাথ ম�ল িবেজ-০৩৬৪৯০০০১১৪  
১১৫ জনাব �মাঃ জ��ল ইসলাম িবেজ-০৩৭০৯০০০১১৫  
১১৬ জনাব �মাঃ আ�ল রউফ িবেজ-০৩৬৭৯০০০১১৬  
১১৭ জনাব �মাঃ শিফউল আজম িবেজ-০৩৭০৯০০০১১৭  
১১৮ জনাব �মাঃ শাহজাহান আহেমদ িবেজ-০২৬৫৯১০০১১৮  
১১৯ জনাব �মাঃ আ� জােহদ িবেজ-০২৬২৯১০০১১৯  
১২০ জনাব �মাঃ মিজ�র রহমান শরীফ িবেজ-০৩৬৯৯১০০১২০  
১২১ জনাব �মাঃ নািজম উি�ন িবেজ-০৩৬৯৯১০০১২১  
১২২ জনাব  �মাঃ বিশর উি�ন িবেজ-০৩৭০৯১০০১২২  
১২৩ জনাব ফখ�ল আজম �চৗ�রী িবেজ-০৩৬৭৯১০০১২৩  
১২৪ জনাব রােম� �মার পাল িবেজ- ০৩৬৯৯১০০১২৪  
১২৫ জনাব �মাঃ �গালাম ছােরায়ার িবেজ-০৩৬৫৯১০০১২৫  
১২৬ জনাব �মাঃ ��র আলী িবেজ-০৩৬৮৯১০০১২৬  
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১২৭ জনাব �মাঃ সাইদ �হােসন িবেজ-০২৬৪৯২০০১২৭  
১২৮ জনাব �মাঃ মকেল�র রহমান িবেজ-০২৬৬৯২০০১২৮  
১২৯ জনাব �মাঃ জােকর �হােসন িবেজ-০২৬২৯২০০১২৯  
১৩০ জনাব ফিন�ষন �দবনাথ িবেজ-০২৬৬৯২০০১৩০  
১৩১ জনাব �সয়দ �মা�ািফ�র রহমান িবেজ-০২৬৩৯২০০১৩১  
১৩২ জনাব  �মাঃ আেনায়া��ামান িবেজ-০২৬৫৯২০০১৩২  
১৩৩ জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম িবেজ-০৩৬৯৯২০০১৩৩  
১৩৪ জনাব �মাঃ সাই�ল হক িবেজ-০৩৬৮৯২০০১৩৪  
১৩৫ জনাব তাহিমনা আ�ার িবেজ-০৩৬৯৯২০০১৩৫  
১৩৬ জনাব �মাঃ আ� সাইদ িবেজ-০৩৬৫৯২০০১৩৬  
১৩৭ জনাব �মাঃ �মায়াে�ম �হােসন িবেজ-০৩৬৮৯২০০১৩৭  
১৩৮ জনাব �মাঃ খােল�ল আমীন িবেজ-০৩৬৫৯২০০১৩৮  
১৩৯ জনাব এ,�ক,এম ফজ�ল হক িবেজ-০১৬৪৯৩০০১৩৯  
১৪০ জনাব �মাঃ বজ�র রশীদ িবেজ-০১৬৫৯৩০০১৪০  
১৪১ জনাব �মাঃ বদ�ে�াজা িবেজ-০২৬৬৯৩০০১৪১  
১৪২ জনাব আেতায়ার রহমান িবেজ-০৩৬৮৯৩০০১৪২  
১৪৩ জনাব �মাঃ শহী�ল ইসলাম িবেজ-০৩৭২৯৩০০১৪৩  
১৪৪ জনাব �সয়দ ছােরায়ার �হােসন িবেজ-০৩৬৭৯৩০০১৪৪  
১৪৫ জনাব শহী�ল ইসলাম খান িবেজ-০৩৬৮৯৩০০১৪৫  
১৪৬ জনাব �মাঃ ইফেতখার আলম খান িবেজ-০৩৭২৯৩০০১৪৬  
১৪৭ জনাব �মাঃ এমদা�ল ইসলাম িবেজ-০৩৬৬৯৩০০১৪৭  
১৪৮ জনাব �মাঃ ফজ�ল হক িবেজ-০৩৬৭৯৩০০১৪৮  
১৪৯ জনাব এহেতঃ �দা নািসম পারেভজ িবেজ-০৩৬৪৯৪০০১৪৯  
১৫০ জনাব �খা�ঃ �মাশারফ �হােসন িবেজ-০৩৬৮৯৪০০১৫০  
১৫১ জনাব �মাঃ �মা�ফা কামাল িবেজ- ০৩৭১৯৪০০১৫১  
১৫২ জনাব �মাঃ কামাল �হােসন িবেজ-০৩৭১৯৫০০১৫২  
১৫৩ জনাব �মাঃ আসা�ল হক িবেজ-০৩৭৬৯৫০০১৫৩  
১৫৪ জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম িবেজ-০৩৭৪৯৫০০১৫৪  
১৫৫ জনাব জনাব �সয়দ এমদা�র রহমান িবেজ-০৩৭৩৯৫০০১৫৫  
১৫৬ জনাব �মাঃ আ�র রিহম িবেজ-০৩৬৯৯৫০০১৫৬  
১৫৭ জনাব �মাঃ ��ল আিমন িবেজ-০৩৭৪৯৬০০১৫৭  
১৫৮ জনাব �মাঃ বদ�ল আলম িবেজ-০৩৭২৯৬০০১৫৮  
১৫৯ জনাব �মাঃ মিনর আহেমদ িবেজ-০২৬৯৯৭০০১৫৯  
১৬০ জনাব �মাঃ আল-মা�ন িবেজ-০২৭৩৯৭০০১৬০  
১৬১ জনাব �মাঃ আ� ফাতাহ িবেজ-০২৭৪৯৭০০১৬১  
১৬২ জনাব �মাঃ �মাকাে�ল �হােসন �মা�া িবেজ-০২৬৭৯৭০০১৬২  
১৬৩ জনাব আমজাদ �হােসন িবেজ-০২৬৭৯৭০০১৬৩  
১৬৪ জনাব �মাঃ আ�ার �হােসন �শখ িবেজ-০২৭০৯৭০০১৬৪  
১৬৫ জনাব �মাঃ মাহ�ব �মােশ �দ িবেজ-০৩৭৩৯৭০০১৬৫  
১৬৬ জনাব �মাঃ মীর আ�াস �হাসাইন িবেজ-০৩৬৬৯৭০০১৬৬  
১৬৭ জনাব �মাঃ �রেশদ আলী িবেজ-০৩৭৩৯৭০০১৬৭  
১৬৮ জনাব আশীষ �মার িবেজ-০৩৯৮৯৭০০১৬৮  
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১৬৯ জনাব িশিরন আ�ার িনপা িবেজ-০৩৭২৯৭০০১৬৯  
১৭০ জনাব �মাঃ কিহ�র আকন িবেজ-০৩৭০৯৭০০১৭০  
১৭১ জনাব �মাঃ নািসর উি�ন িবেজ-০৩৭৪৯৭০০১৭১  
১৭২ জনাব �মাঃ �তৗিহদ �হােসন িবেজ-০৩৭২৯৭০০১৭২  
১৭৩ �মাঃ সালাউি�ন খান িবেজ-০৪৬৮৯৭০০১৭৩  
১৭৪ �মাঃ িসরা�ল ইসলাম িবেজ-০৪৬৯৯৭০০১৭৪  
১৭৫ জনাব �মাঃ আিমর আলী িশকদার িবেজ-০৪৬৬৯৭০০১৭৫  
১৭৬ জনাব �মাঃ আহসানউ�ামান িবেজ-০৪৬৯৯৭০০১৭৬  
১৭৭ জনাব �শখ আিশ��ামান িবেজ-০৪৭০৯৭০০১৭৭  
১৭৮ জনাব �মাঃ হাসমত িবেজ-০৪৬৮৯৭০০১৭৮  
১৭৯ জনাব �মাঃ জািকর �হােসন িবেজ-০৪৭৮৯৭০০১৭৯  
১৮০ জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম িবেজ-০২৬০৯১০০১৮০ 

১৯৮৮ সেন সাব �জলার �থেক �ড�� 
�জলার পেদ পেদা�িত হওয়ায় এই 

িসিরয়ােল অ�� �� করা হেলা 

১৮১ জনাব �মাঃ মিজ�র রহমান িবেজ-০২৬১৯১০০১৮১ 
১৮২ জনাব িকেশার �মার নাগ িবেজ-০২৬২৯১০০১৮২ 
১৮৩ জনাব �মাঃ ইকবাল �হােসন িবেজ-০২৬৭৯২০০১৮৩ 
১৮৪ জনাব �মাঃ শাহ আলম খান িবেজ-০২৭০৯২০০১৮৪ 
১৮৫ জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম িবেজ-০২৬৭৯২০০১৮৫ 
১৮৬ জনাব �মাঃ শিহ�ল ইসলাম িবেজ-০২৬৮৯২০০১৮৬ 
১৮৭ জনাব �মাঃ আেনায়া�ল কিরম িবেজ-০২৮৯২০০০১৮৭ 
১৮৮ জনাব �মাঃ বজ�র রিশদ আক� িবেজ-০২৬৬৯২০০১৮৮ 
১৮৯ জনাব �মাঃ ইসমাঈল �হােসন িবেজ-০২৬৩৯২০০১৮৯ 
১৯০ জনাব �মাঃ আ�ল কালাম আজাদ িবেজ-০২৬৬৯৩০০১৯০ 
১৯১ জনাব �মাঃ আজাদ িময়া িবেজ-০৩৭৪৯৮০০১৯১  
১৯২ জনাব  �মাঃ আ�স সামাদ িবেজ-০৩৭৩৯৮০০১৯২  
১৯৩ জনাব �মাঃ আ�ল কালাম িবেজ-০৩৭০৯৮০০১৯৩  
১৯৪ জনাব �মাঃ �দেলায়ার �হােসন িবেজ-০৩৭২৯৮০০১৯৪  
১৯৫ জনাব �গাপাল চ� সরকার িবেজ-০৩৭৩৯৮০০১৯৫  
১৯৬ জনাব �মাঃ শাহীন মাহ�দ িবেজ-০৩৭৬৯৮০০১৯৬  
১৯৭ জনাব �মাঃ মিজ�ল হক িবেজ-০৩৭১৯৮০০১৯৭  
১৯৮ জনাব �মাঃ ওয়ািসম খান িবেজ-০৩৭৯৯৮০০১৯৮  
১৯৯ জনাব �মাঃ সাম�ল হক িবেজ-০৩৫৯৭৭০০২৯৯  
২০০ জনাব �মাঃ ই�ািহম খিলল িবেজ-০৪৭২৯৮০০২০০  
২০১ জনাব �মাঃ জালাল িময়া িবেজ-০৪৭৫৯৮০০২০১  
২০২ জনাব �মাঃ ওমর ফা�ক িবেজ-০২৭৩৯৯০০২০২  
২০৩ জনাব �মাঃ মিজ�র রহমান ম�মদার িবেজ-০২৬৮৯৯০০২০৩  
২০৪ জনাব �ভাষ �মার �ঘাষ িবেজ-০২৭৪৯৯০০২০৪  
২০৫ জনাব মাহ��ল আলম িবেজ-০২৬৯৯৯০০২০৫   
২০৬ জনাব নজ�ল ইসলাম িবেজ-০২৭০৯৯০০২০৬  
২০৭ জনাব �মাঃ নািসর উি�ন �ধান িবেজ-০২৭১৯০০২২০৭  
২০৮ জনাব �মাঃ আ�র রিহম িবেজ-০২৭৫৯৯০০২০৮  
২০৯ জনাব ফা�ক আহে�দ িবেজ-০২৭০৯৯০০২০৯  
২১০ জনাব �মাঃ বজ�র রশীদ িবেজ-০২৭১৯৯০০২১০  
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২১১ জনাব এ এস এম কাম�ল �দা িবেজ-০২৭২৯৯০০২১১  
২১২ জনাব �মাঃ আেনায়ার  �হােসন িবেজ-০২৭৩৯৯০০২১২  
২১৩ জনাব �মাঃ �নছার আলম িবেজ-০২৬৮৯৯০০২১৩  
২১৪ জনাব �মাঃ মিতয়ার রহমান িবেজ-০২৭৩৯৯০০২১৪  
২১৫ জনাব �মাঃ রিফ�ল কােদর িবেজ-০২৭৬৯৯০০২১৫  
২১৬ জনাব �মাঃ আ�ল বােরক িবেজ-০২৬৯৯৯০০২১৬  
২১৭ জনাব �মাঃ শিফউল আলম িবেজ-০২৬৯৯৯০০২১৭  
২১৮ জনাব �মাঃ মা��র রহমান িবেজ-০২৬৮৯৯০০২১৮  
২১৯ জনাব �মাঃ মিজ�র রহমান িবেজ-০২৭২৯৯০০২১৯  
২২০ জনাব �মাঃ জা�াত উল ফরহাদ িবেজ-০২৭৪৯৯০০২২০  
২২১ জনাব রীেতশ চাকমা িবেজ-০২৭১৯৯০০২২১  
২২২ জনাব �মাঃ শিহ�ল ইসলাম িবেজ-০৩৭৭৯৯০০২২২  
২২৩ জনাব �মাঃ খ�কার ছােনায়ার �সাইন িবেজ-০৩৭৭৯৯০০২২৩  
২২৪ জনাব �মাঃ আশরা�ল আলম িবেজ-০৩৭৬৯৯০০২২৪  
২২৫ জনাব �মাঃ হািম�র রহমান িবেজ-০৩৭৩৯৯০০২২৫  
২২৬ জনাব �মাঃ আ�ল বাশার িবেজ-০৩৭৪৯৯০০২২৬  
২২৭ জনাব �মাঃ রমজান আলী িবেজ-০৩৭৭৯৯০০২২৭  
২২৮ জনাব �মাঃ আফজা�র রহমান িবেজ-০৩৭৭৯৯০০২২৮  
২২৯ জনাব িব�িজৎ �দব িবেজ-০৩৭৪৯৯০০২২৯  
২৩০ জনাব �মাঃ আসা��ামান িবেজ-০৩৭৬৯৯০০২৩০  
২৩১ জনাব �মাঃ শির�ল ইসলাম(ঠা�রগ�ও) িবেজ-০৩৭৭৯৯০০২৩১  
২৩২ জনাব �মাঃ শাহজাহান খান িবেজ-০৩৭৬৯৯০০২৩২  
২৩৩ জনাব �মাঃ আশরা�ল ইকবাল িবেজ-০৩৭০৯৯০০২৩৩  
২৩৪ জনাব �মাঃ বিদউ�ামান িবেজ-০৩৭০৯৯০০২৩৪  
২৩৫ জনাব �মাঃ এনা�ল কিবর িবেজ-০৩৭৯৯৯০০২৩৫  
২৩৬ জনাব �মাঃ আিত�র রহমান িবেজ-০৩৭৪৯৯০০২৩৬  
২৩৭ জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম িবেজ-০৩৬৯৯৯০০২৩৭  
২৩৮ জনাব �মাঃ জামেসদ আলী িবেজ-০৩৭৩৯৯০০২৩৮  
২৩৯ জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান িবেজ-০৩৭৮৯৯০০২৩৯  
২৪০ জনাব �মাঃ �লজার আলী িবেজ-০৪৭৯৯৯০০২৪০  
২৪১ জনাব �মাঃ ইি�স আলী িবেজ-০৪৭১৯৯০০২৪১  
২৪২ জনাব �মাঃ ইকবাল �হােসন িবেজ-০৪৮১৯৯০০২৪২  
২৪৩ জনাব �মাঃ আ�ল ��স িবেজ-০২৭২০০০০২৪৩  
২৪৪ জনাব �মাঃ শামীম ইকবাল িবেজ-০২৭৪০০০০২৪৪  
২৪৫ জনাব �মাঃ জােবদ �মেহদী িবেজ-০২৭১০০০০২৪৫  
২৪৬ জনাব এস এম মিহউি�ন হায়দার িবেজ-০২৭৫০০০০২৪৬  
২৪৭ জনাব �মাঃ আ� তােলব িবেজ-০২৭৫০০০০২৪৭  
২৪৮ জনাব �দব�লাল কম �কার িবেজ-০২৭১০০০০২৪৮  
২৪৯ জনাব �মাঃ �মা�ন কিবর খান িবেজ-০২৭৮০০০০২৪৯  
২৫০ জনাব �মাঃ �ফারকান ওয়ািহদ িবেজ-০২৭৬০০০০২৫০  
২৫১ জনাব �মাঃ িদদা�ল আলম িবেজ-০২৭৫০০০০২৫১  
২৫২ জনাব �মাঃ শির�ল ইসলাম িবেজ-০২৭৭০০০০২৫২  
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২৫৩ জনাব �মাঃ �সােহল রানা িব�াস িবেজ-০২৭৮০০০০২৫৩  
২৫৪ জনাব �মাঃ িদেলায়ার �হােসন িবেজ-০৩৭৭০০০০২৫৪  
২৫৫ জনাব �মাঃ আঃ আিলম িবেজ-০৩৭৮০০০০২৫৫  
২৫৬ জনাব �মাঃ আ� ব�র িছি�ক িবেজ-০৩৭৩০০০০২৫৬  
২৫৭ জনাব �মাঃ মা�দ িময়া িবেজ-০৩৭৭০০০০২৫৭  
২৫৮ জনাব �মাঃ আ�ল কােদর  িবেজ-০৩৭২০০০০২৫৮  
২৫৯ জনাব �মাঃ মাহ��ল হক িবেজ-০৩৭৪০০০০২৫৯  
২৬০ জনাব �মাঃ নাজ�ল �হাদা িবেজ-০৩৭৮০০০০২৬০  
২৬১ জনাব িবকাশ কাি� দাস িবেজ-০৩৭৩০০০০২৬১  
২৬২ জনাব �মাঃ �মায়াে�ম �হােসন িবেজ-০৩৭৩০০০০২৬২  
২৬৩ জনাব �মাঃ গাউছ আলী মীর িবেজ-০৩৭০০০০০২৬৩  
২৬৪ জনাব িকরণ তা�কদার িবেজ-০৩৭০০০০০২৬৪  
২৬৫ জনাব �মাঃ আেনায়ার �হােসন িবেজ-০৩৭১০০০০২৬৫  
২৬৬ জনাব �মাঃ কিবর �হােসন িবেজ-০৩৮১০০০০২৬৬  
২৬৭ জনাব �মাঃ ইখেতখার রহমান িবেজ-০৩৭১০০০০২৬৭  
২৬৮ জনাব �মাঃ �মা�ন কিবর িবেজ-০৩৭৬০০০০২৬৮  
২৬৯ জনাব �মাঃ শিফ�র রহমান  িবেজ-০৩৭২০০০০২৬৯  
২৭০ জনাব আ�স সালাম িবেজ-০৩৭২০০০০২৭০  
২৭১ জনাব �মাঃ এনা�ল হক িবেজ-০৩৭২০০০০২৭১  
২৭২ জনাব �মাহা�দ শাহজাহান িবেজ-০৪৭১০০০০২৭২  
২৭৩ জনাব �মাঃ �মাতােলব �বপারী িবেজ-০৪৭২০০০০২৭৩  
২৭৪ জনাব �মাঃ হা�ন অর রশীদ িবেজ-০৪৭২০০০০২৭৪  
২৭৫ জনাব �মাঃ �মাখেল�র রহমান িবেজ-০৪৭৪০০০০২৭৫  
২৭৬ জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম িবেজ-০২৭২০১০০২৭৬  
২৭৭ জনাব মা�দ পারেভজ মঈন িবেজ-০২৭২০১০০২৭৭  
২৭৮ জনাব �দওয়ান তির�ল ইসলাম িবেজ-০২৭৬০১০০২৭৮  
২৭৯ জনাব শংকর �মার ম�মদার  িবেজ-০২৭২০১০০২৭৯  
২৮০ জনাব �মাঃ িদদা�ল আলম িবেজ-০২৭০০১০০২৮০  
২৮১ জনাব আ�ল বাশার িবেজ-০২৭৬০১০০২৮১  
২৮২ জনাব �মাঃ শওকত �হােসন িময়া িবেজ-০২৭৫০১০০২৮২  
২৮৩ জনাব আ� সােয়ম িবেজ-০২৭৮০১০০২৮৩  
২৮৪ জনাব �মাঃ আ��াহ ইবেন �তাফা�ল �হােসন খান িবেজ-০২৭১০১০০২৮৪  
২৮৫ জনাব �মাঃ শিফ�ল আলম িবেজ-০২৭১০১০০২৮৫  
২৮৬ জনাব �িহন কাি� খান িবেজ-০২৭৫০১০০২৮৬  
২৮৭ জনাব �মাঃ �মা�ফা কামাল িবেজ-০২৭৬০১০০২৮৭  
২৮৮ জনাব �মাঃ এনা�ল কিবর িবেজ-০২৭১০১০০২৮৮  
২৮৯ জনাব �মাঃ আ�ল হা�ান িবেজ-০২৭৫০১০০২৮৯  
২৯০ জনাব �মাঃ আ� ফাতা� িবেজ-০২৭৬০১০০২৯০  
২৯১ জনাব স�য় �মার রায় িবেজ-০৩৭৭০১০০২৯১  
২৯২ জনাব �মাঃ সাই�র রহমান িবেজ-০৩৭৪০১০০২৯২  
২৯৩ জনাব �মাহা�দ আলমগীর �হােসন িবেজ-০৩৭৮১১০০২৯৩  
২৯৪ জনাব �মাঃ এরশাদ আলী িবেজ-০৩৭৯০১০০২৯৪  
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২৯৫ জনাব �মাঃ �সােহল রানা িবেজ-০৩৭৯০১০০২৯৫  
২৯৬ জনাব �মাঃ শির�ল ইসলাম িবেজ-০৪৭৭০১০০২৯৬  
২৯৭ জনাব �� �লতান িবেজ-০১৭২০২০০২৯৭  
২৯৮ জনাব অসীম কা� পাল িবেজ-০১৭৫০২০০২৮৮  
২৯৯ জনাব পাথ � �গাপাল বিণক িবেজ-০১৭৩০২০০২৯৯  
৩০০ জনাব �মাঃ আলতাব �হােসন িবেজ-০১৬৯০২০০৩০০  
৩০১ জনাব �মাহা�দ �তৗিহ�ল ইসলাম িবেজ-০১৭৫০২০০৩০১  
৩০২ জনাব মাহ�জার রহমান  িবেজ-০৩৫৯৮১০০০৩০২  
৩০৩ জনাব �মাঃ চ�দ িময়া িবেজ-০৩৮৩০২০০৩০৩  
৩০৪ জনাব আ�র রিকব িবেজ-০৩৮১০২০০৩০৪  
৩০৫ জনাব �মাঃ ��ল আলম িবেজ-০৩৭৮০২০০৩০৫  
৩০৬ জনাব িবকাশ রায়হান িবেজ-০২৭২০৩০০৩০৬  
৩০৭ জনাব �মাঃ এনােয়ত উ�াহ িবেজ-০২৭৯০৩০০৩০৭  
৩০৮ জনাব �মাঃ বাহা�ল ইসলাম িবেজ-০২৭৭০৩০০৩০৮  
৩০৯ জনাব �মাঃ কাম�ল ইসলাম িবেজ-০২৭৪০৩০০৩০৯  
৩১০ জনাব �মাঃ শাহাদাৎ �হােসন িবেজ-০২৭৫০৩০০৩১০  
৩১১ জনাব মাহা�ব কবীর িবেজ-০২৭৭০৩০০৩১১  
৩১২ জনাব শাহ রিফ�ল ইসলাম িবেজ-০২৭৬০৩০০৩১২  
৩১৩ জনাব ফির�ল রহমান �েবল িবেজ-০২৭৮০৩০০৩১৩  
৩১৪ জনাব �মাঃ নািসর আহে�দ িবেজ-০২৭৪০৩০০৩১৪  
৩১৫ জনাব �মাঃ মা��র রহমান িবেজ-০২৭৯০৩০০৩১৫  
৩১৬ জনাব �মাহা�দ হাবী�র রহমান িবেজ-০২৭৫০৩০০৩১৬  
৩১৭ জনাব �মাহা�দ মাহা��ল ইসলাম িবেজ-০২৭৭০৩০০৩১৭  
৩১৮ জনাব �মাঃ জয়নাল আেবদীন �ইঁয়া িবেজ-০২৭৭০৩০০৩১৮  
৩১৯ জনাব �মাঃ ইউ�ছ জামান িবেজ-০২৭৪০৩০০৩১৯  
৩২০ জনাব �হা�দ অ��াহ �হল আল আিমন িবেজ-০২৭৬০৩০০৩২০  
৩২১ জনাব �মাঃ তােরক কামাল িবেজ-০২৭৮০৩০০৩২১  
৩২২ জনাব �ান �� হালদার িবেজ-০৩৭৫০৩০০৩২২  
৩২৩ জনাব �মাঃ ���ামান �ইয়া িবেজ-০৩৮১০৩০০৩২৩  
৩২৪ জনাব �মাঃ নািজ�ল ইসলাম  িবেজ-০৩৮২০৩০০৩২৪  
৩২৫ জনাব �-�কাশ �বপারী িবেজ-০৩৮০০৩০০৩২৫  
৩২৬ জনাব �রজাউল কিরম িবেজ-০৩৮২০৩০০৩২৬  
৩২৭ জনাব নাজনীন আ�ার িবেজ-০৩৭৮০৩০০৩২৭  
৩২৮ জনাব �িহন কাি� বড়াল িবেজ-০৩৮২০৩০০৩২৮  
৩২৯ জনাব �মাঃ ��ল আলম িবেজ-০৩৮১০৩০০৩২৯  
৩৩০ জনাব �মাঃ িফেরাজ �হােসন িবেজ-০৩৮১০৩০০৩৩০  
৩৩১ জনাব ঝরনা আ�ার িবেজ-০৩৮০০৩০০৩৩১  
৩৩২ জনাব �মাঃ কাম�ল হাসান িবেজ-০৩৮২০৩০০৩৩২  
৩৩৩ জনাব �মাহা�দ মা�দ আলী িবেজ-০৩৭৯০৩০০৩৩৩  
৩৩৪ জনাব �মাঃ �তৗিহদ উর রহমান িবেজ-০৩৮০০৩০০৩৩৪  
৩৩৫ জনাব �মাঃ �খারেশদ আলম  িবেজ-০৩৭৯০৩০০৩৩৫  
৩৩৬ জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম িবেজ-০৩৭৪০৩০০৩৩৬  
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৩৩৭ জনাব �মাঃ ম��ল আলম িবেজ-০৩৮৩০৩০০৩৩৭  
৩৩৮ জনাব �মাঃ আ�া�ল আলম িবেজ-০৩৭৫০৩০০৩৩৮  
৩৩৯ জনাব �মাঃ আ�ল জিলল  িবেজ-০৩৭২০৩০০৩৩৯  
৩৪০ জনাব �মাঃ কাজী আল আমীন  িবেজ-০৩৭৬০৩০০৩৪০  
৩৪১ জনাব �মাঃ মিফ�র রহমান িবেজ-০৩৭৭০৩০০৩৪১  
৩৪২ জনাব িব�পদ দাস িবেজ-০৩৭৭০৩০০৩৪২  
৩৪৩ জনাব শাহীন �হােসন িবেজ-০৩৭৯০৩০০৩৪৩  
৩৪৪ জনাব �মাঃ মাহ�বর রহমান িবেজ-০৩৮৩০৩০০৩৪৪  
৩৪৫ জনাব �মাঃ আনছার আলী িবেজ-০৩৭৬০৩০০৩৪৫  
৩৪৬ জনাব ��ল আমীন সরকার িবেজ-০৩৭৬০৩০০৩৪৬  
৩৪৭ জনাব �মাঃ সাই�র রহমান িবেজ-০৩৭৮০৩০০৩৪৭  
৩৪৮ জনাব রািশদা খা�ন িবেজ-০৩৭৬০৩০০৩৪৮  
৩৪৯ জনাব �মাঃ আ� �নামান িবেজ-০৪৮২০৩০০৩৪৯  
৩৫০ জনাব হাওয়া আ�ার িবেজ-০৪৮৩০৩০০৩৫০  
৩৫১ জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম িবেজ-০৪৮৪০৩০০৩৫১  
৩৫২ জনাব � �গাপীনাথ দাস িবেজ-০৪৮০০৩০০৩৫২  
৩৫৩ জনাব না� �ইপার িবেজ-০৪৮১০৩০০৩৫৩  
৩৫৪ জনাব � রােজশ �মার সরকার িবেজ-০৪৮১০৩০০৩৫৪  
৩৫৫ জনাব �মাঃ কামাল �হােসন �বপারী িবেজ-০৪৮১০৩০০৩৫৫  
৩৫৬ জনাব �মাঃ এমরান �হােসন িময়া িবেজ-০২৭৫০৪০০৩৫৬  
৩৫৭ জনাব আ� �র �মাঃ �রজা িবেজ-০২৭৮০৪০০৩৫৭  
৩৫৮ জনাব �মাঃ আসা�র রহমান িবেজ-০২৭৮০৪০০৩৫৮  
৩৫৯ জনাব এ িজ মাহ�দ িবেজ-০২৭৫০৪০০৩৫৯  
৩৬০ জনাব �মাঃ �গালাম �হােসন িবেজ-০৩৫৮৮১০০০৩৬০  
৩৬১ জনাব কাজী �দেলায়ার �হাসাইন িবেজ-০৩৮০০৪০০৩৬১  
৩৬২ জনাব �মাহা�দ জািকর �হােসন িবেজ-০৩৭৬০৪০০৩৬২  
৩৬৩ জনাব �মাহা�দ আ�র রউফ িবেজ-০৩৭৮০৪০০৩৬৩  
৩৬৪ জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান িবেজ-০৩৭৫০৪০০৩৬৪  
৩৬৫ জনাব �মাঃ আজমত উ�াহ িবেজ-০৩৭৩০৪০০৩৬৫  
৩৬৬ জনাব �মাহা�দ সিহ��ামান িমঞা িবেজ- ০৩৭৫০৪০০৩৬৬  
৩৬৭ জনাব �মাঃ আ�ল বাশার  িবেজ- ০৩৭৩০৪০০৩৬৭  
৩৬৮ জনাব মাহ�দা আ�ার িবেজ- ০৩৭৫০৪০০৩৬৮  
৩৬৯ জনাব ইউ�ফ পাটওয়ারী িবেজ- ০৩৮০০৪০০৩৬৯  
৩৭০ জনাব �মাঃ আ�স স�র িবেজ- ০৩৭৮০৪০০৩৭০  
৩৭১ জনাব �ফরেদৗস আহেমদ িবেজ-০৩৭৮০৪০০৩৭১  
৩৭২ জনাব �সয়দ জিসম উি�ন িবেজ- ০৩৭৫০৪০০৩৭২  
৩৭৩ জনাব �মাঃ �মা�ফা খান বা� িবেজ- ০৩৭৮০৪০০৩৭৩  
৩৭৪ জনাব �মাহা�দ মা�দ �হােসন খান িবেজ- ০৩৭৭০৪০০৩৭৪  
৩৭৫ জনাব �মাঃ মা�দ রানা িবেজ- ০৩৭৮০৪০০৩৭৫  
৩৭৬ জনাব �মাঃ মা�ম িময়া িবেজ- ০৩৭৮০৪০০৩৭৬  
৩৭৭ জনাব �মাঃ আ�ল হাই িবেজ- ০৩৭৫০৪০০৩৭৭  
৩৭৮ জনাব �মাঃ মিন�ল ইসলাম িবেজ- ০৩৭৭০৪০০৩৭৮  
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৩৭৯ জনাব �মাঃ শাহা�র আলম িবেজ- ০৪৮৩০৪০০৩৭৯  
৩৮০ জনাব �মাঃ জাহা�ীর আলম িবেজ-০৪৭৪০৪০০৩৮০  
৩৮১ জনাব �মাঃ ��ল আমীন িবেজ- ০৪৮০০৪০০৩৮১  
৩৮২ জনাব �মাঃ জামাল �হােসন িবেজ- ০৪৭৭০৪০০৩৮২  
৩৮৩ জনাব �কাশ লাল িবেজ- ০৪৮৩০৪০০৩৮৩  
৩৮৪ জনাব �মাঃ ছিগর িময়া িবেজ- ০১৭৭০৬০০৩৮৪  
৩৮৫ জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম িবেজ- ০৩৮৪০৬০০৩৮৫  
৩৮৬ জনাব �তাপ �মার সরকার িবেজ- ০৩৮৫০৬০০৩৮৬  
৩৮৭ জনাব �মাঃ জাফর উ�াহ িবেজ-০৩৮৩০৬০০৩৮৭  
৩৮৮ জনাব �মাঃ �গালাম �মা�ফা িবেজ- ০৩৮৫০৬০০৩৮৮  
৩৮৯ জনাব �মাঃ আেনায়ার �হােসন িবেজ- ০৩৮৪০৬০০৩৮৯  
৩৯০ জনাব �মাঃ �সিলম �রজা িবেজ- ০৩৮১০৬০০৩৯০  
৩৯১ জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম িবেজ-০৩৮৩০৬০০৩৯১  
৩৯২ জনাব এস এম ���ামান িবেজ- ০৩৮৩০৬০০৩৯২  
৩৯৩ জনাব �মাঃ �সাহাগ আলী িবেজ- ০৩৭৯০৬০০৩৯৩  
৩৯৪ জনাব ��ল ইসলাম িবেজ- ০৩৮৩০৬০০৩৯৪  
৩৯৫ জনাব �মাঃ �মারেশদ আলম িবেজ- ০৩৮০০৬০০৩৯৫  
৩৯৬ জনাব �হা�দ মা��র রহমান িবেজ- ০৩৮২০৬০০৩৯৬  
৩৯৭ জনাব �মাঃ সাই�ল ইসলাম িবেজ- ০৪৭৬০৬০০৩৯৭  
৩৯৮ জনাব �মাঃ জািকর �হােসন িবেজ- ০৩৭৭০৭০০৩৯৮  
৩৯৯ জনাব �মাঃ ��ল আলম িবেজ- ০৩৭৯০৭০০৩৯৯  
৪০০ জনাব �মাঃ সাই�ল ইসলাম িবেজ- ০৩৭৯০৭০০৪০০  
৪০১ জনাব �মাঃ আখতা��ামান িবেজ-০৩৮৪০৭০০৪০১  
৪০২ জনাব �মাঃ জাহা�ীর কিবর িবেজ- ০১৭৬০৮০০৪০২  
৪০৩ জনাব �মাঃ কামাল �হােসন িবেজ-০১৭৭০৮০০৪০৩  
৪০৪ জনাব �মাঃ আেনায়ার �হােসন িবেজ- ০২৭৮০৮০০৪০৪  
৪০৫ জনাব �মাঃ আ� �ছা িবেজ-০২৮২০৮০০৪০৫  
৪০৬ জনাব �মাহা�দ �ৎফর রহমান িবেজ-০২৭৮০৮০০৪০৬  
৪০৭ জনাব উে� সালমা িবেজ- ০২৮৪০৮০০৪০৭  
৪০৮ জনাব �মাঃ আমান উ�াহ িবেজ-০২৭৯০৮০০৪০৮  
৪০৯ জনাব �মাঃ তির�ল ইসলাম িবেজ- ০২৮৩০৮০০৪০৯  
৪১০ জনাব �মাহা�দ আিত�র রহমান িবেজ- ০২৭৯০৮০০৪১০  
৪১১ জনাব এ �ক এ এম মা�ম িবেজ-০২৮১০৮০০৪১১  
৪১২ জনাব �মাঃ িনজাম উি�ন িবেজ-০২৮১০৮০০৪১২  
৪১৩ জনাব িব� পদ সরকার িবেজ- ০২৮৪০৮০০৪১৩  
৪১৪ জনাব �মাঃ উমর ফা�ক িবেজ- ০২৮৫০৮০০৪১০  
৪১৫ জনাব �মাহা�দ শাহ আলম িবেজ- ০২৮২০৮০০৪১৫  
৪১৬ জনাব �মাঃ শির�ল আলম িবেজ-০২৮৪০৮০০৪১৬  
৪১৭ জনাব �মাঃ �মাশিফ�র রহমান িবেজ-০২৭৯০৮০০৪১৭  
৪১৮ জনাব �র �মাহা�দ �ধা িবেজ-০২৭৯০৮০০৪১৮  
৪১৯ জনাব হাসনা জাহান িবথী িবেজ-০২৮০০৮০০৪১৯  
৪২০ জনাব �মাহা�দ মা�দ হাসান �েয়ল িবেজ-০২৮৩০৮০০৪২০  
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৪২১ জনাব ফারহানা আ�ার িবেজ-০২৮৩০৮০০৪২১  
৪২২ জনাব িরিজয়া �বগম িবেজ-০২৮০০৮০০৪২২  
৪২৩ জনাব �মাঃ মা��র রিশদ িবেজ-০২৮১০৮০০৪২৩  
৪২৪ জনাব �মাঃ তির�ল ইসলাম িবেজ-০২৮২০৮০০৪২৪  
৪২৫ জনাব �মাঃ সাখাওয়াত �হােসন িবেজ-০২৮২০৮০০৪২৫  
৪২৬ জনাব �মাঃ আ�ল ফা�াহ িবেজ-০২৮১০৮০০৪২৬  
৪২৭ জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম িবেজ-০২৭৮০৮০০৪২৭  
৪২৮ জনাব �সয়দ শাহ শরীফ  িবেজ-০২৮০০৮০০৪২৮  
৪২৯ জনাব িশরীন আ�ার িবেজ-০২৮৩০৮০০৪২৯  
৪৩০ জনাব সেব �া�ম �দওয়ান িবেজ-০২৭৯০৮০০৪৩০  
৪৩১ জনাব �হা�দ জােহ�ল আলম  িবেজ-০২৮০০৮০০৪৩১  
৪৩২ জনাব  লাব� িবেজ-০২৮১০৮০০৪৩২  
৪৩৩ জনাব �মাহা�দ মাসউ�ল ইসলাম িবেজ- ০৩৮৮০৮০০৪৩৩  
৪৩৪ জনাব �মাঃ আ�ল মােলক িবেজ-০৩৭৮০৮০০৪৩৪  
৪৩৫ জনাব �মাঃ আ�ল হািলম ম�মদার িবেজ-০৩৮১০৮০০৪৩৫  
৪৩৬ জনাব উ�েখায়াই মাম �া িবেজ- ০৩৮১০৮০০৪৩৬  
৪৩৭ জনাব �মাঃ মাজদার আলী িবেজ-০৪৮৬০৮০০৪৩৭  
৪৩৮ জনাব �মাঃ জয়নাল আেবদীন িবেজ- ০৪৮১০৮০০৪৩৮  
৪৩৯ জনাব �মাঃ মাহ�জ আহেমদ িবেজ- ০৪৮৭০৮০০৪৩৯  
৪৪০ জনাব �মাঃ শাহ আলম িবেজ- ০৪৮৪০৮০০৪৪০  
৪৪১ জনাব �হা�দ �নীর �হাসাইন িবেজ- ০২৮৫০৯০০৪৪১  
৪৪২ জনাব �মাঃ আ�ল �হােসন িবেজ-০২৭৯০৯০০৪৪২  
৪৪৩ জনাব �মাঃ মিনর �হােসন �চৗ�রী িবেজ-০২৮১০৯০০৪৪৩  
৪৪৪ জনাবেখা�কার �মাঃ আল-মা�ন িবেজ-০২৮২০৯০০৪৪৪  
৪৪৫ জনাব মিনর �হােসন িবেজ-০২৮০০৯০০৪৪৫  
৪৪৬ জনাব মিনর �হােসন িবেজ-০২৮৪০৯০০৪৪৬  
৪৪৭ জনাব িলিপ রানী সাহা িবেজ-০২৭৯০৯০০৪৪৭  
৪৪৮ জনাব �মাঃ জািকর �হােসন িবেজ-০২৮০০৯০০৪৪৮  
৪৪৯ জনাব আসমা আ�ার  িবেজ-০২৮২০৯০০৪৪৯  
৪৫০ জনাব �মাঃ আ��াহীল ওয়ােরস িবেজ-০২৮১০৯০০৪৫০  
৪৫১ জনাব আির�র রহমান িবেজ-০২৮১০৯০০৪৫১  
৪৫২ জনাব কাজী মাজহা�ল ইসলাম িবেজ-০২৭৯০৯০০৪৫২  
৪৫৩ জনাব �হা�দ আ� সা�াত িবেজ-০২৭৯০৯০০৪৫৩  
৪৫৪ জনাব �মা�ন কবীর িবেজ-০২৭৯০৯০০৪৫৪  
৪৫৫ জনাব আিবদ আহেমদ িবেজ-০২৮১০৯০০৪৫৫  
৪৫৬ জনাব �মাঃ ফখর উি�ন িবেজ-০২৮৩০৯০০৪৫৬  
৪৫৭ জনাব �মাঃ �ফরেদৗস িমঞা িবেজ-০২৮১০৯০০৪৫৭  
৪৫৮ জনাব �মাঃ আিত�র রহমান িবেজ-০২৮২০৯০০৪৫৮  
৪৫৯ জনাব �বাইর �হােসন িবেজ-০২৭৯০৯০০৪৫৯  
৪৬০ জনাব �শখ �মাঃ রােসল  িবেজ-০২৭৮০৯০০৪৬০  
৪৬১ জনাব �র �মাহা�দ �সােহল িবেজ-০২৮৫০৯০০৪৬১  
৪৬২ জনাব হাসান �মাহা�দ �তৗিহ�ল ইসলাম িবেজ-০২৭৯০৯০০৪৬২  

 



 

�ঃ নং কম �চারীর নাম পিরিচিত ন�র ম�� 
৪৬৩ জনাব �হা�দ আ�স �সিলম িবেজ-০২৭৯০৯০০৪৬৩  
৪৬৪ জনাব সাই�র উি�ন িবেজ-০২৮৩০৯০০৪৬৪  
৪৬৫ জনাব �মাঃ শাহািরয়ার আলম �চৗ�রী িবেজ-০২৮২০৯০০৪৬৫  
৪৬৬ জনাব �মাঃ �মা�ন কিবর হাওলাদার িবেজ-০২৮২০৯০০৪৬৬  
৪৬৭ জনাব �মাঃ আ� সালাম তা�কদার িবেজ-০২৮৬০৯০০৪৬৭  
৪৬৮ জনাব আিম�র রহমান িবেজ-০২৮৫০৯০০৪৬৮  
৪৬৯ জনাব �মাঃ ফা�ক �হােসন িবেজ-০২৮০০৯০০৪৬৯  
৪৭০ জনাব �সয়দ হাসান আলী িবেজ-০২৭৯০৯০০৪৭০  

৪৭১ জনাব �মাঃ �মার�জ আলী িবেজ-০৩৫৯৭৭০০৪৭১ ২০০৯ সেন �ঃ কাঃ �থেক সব � �ঃ কাঃ পেদ পেদা�িত 
হওয়ায় এই িসিরয়ােল অ�� �� করা হেলা। 

৪৭২ জনাব �মাঃ �মাজাহার আলী িবেজ-০৩৫৯৭৯০০৪৭২ 

২০১০ সেন �ঃ কাঃ �থেক সব � �ঃ 
কাঃ পেদ পেদা�িত হওয়ায় এই 
িসিরয়ােল অ�� �� করা হেলা। 

৪৭৩ জনাব �মাঃ গাউ�ল আজম িবেজ-০৩৬২৮১০০৪৭৩ 
৪৭৪ জনাব �মাঃ �মাসেলম উি�ন িবেজ-০৩৫৯৮১০০৪৭৪ 
৪৭৫ জনাব �মাঃ িসরা�ল ইসলাম পা�য়াির িবেজ-০৩৫৯৮১০০৪৭৫ 
৪৭৬ জনাব সাই�র রহমান িবেজ-০৩৬২৮১০০৪৭৬ 
৪৭৭ জনাব �খারেশদ উি�ন সরকার িবেজ-০৩৬১৮২০০৪৭৭ 
৪৭৮ জনাব �মাঃ �মা�ার আলী গাজী িবেজ-০৩৫৯৮৩০০৪৭৮ 
৪৭৯ জনাব �মাঃ �রজাউল কিরম িবেজ-০৩৬১৮৩০০৪৭৯ 
৪৮০ জনাব �মাঃ �মাসেলম উি�ন িবেজ-০৩৬৩৮৪০০৪৮০ 
৪৮১ জনাব �মাঃ �মা�াইন �শখ িবেজ-০৩৬৪৮৪০০৪৮১ 
৪৮২ জনাব �মাঃ আ�ল বারী িবেজ-০৩৬৫৮৬০০৪৮২ 
৪৮৩ জনাব ফেয়জ উি�ন িবেজ-০৩৬৬৮৬০০৪৮৩ 
৪৮৪ জনাব �মাঃ �মায়াে�ম �হােসন িবেজ-০৩৬৬৮৬০০৪৮৪ 
৪৮৫ জনাব লাল িময়া িবেজ-০৩৬৭৮৬০০৪৮৫ 
৪৮৬ জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম িবেজ-০৩৬৬৮৬০০৪৮৬ 
৪৮৭ জনাব �মাঃ আমজাদ �হােসন িবেজ-০৩৬৮৮৮০০৪৮৭ 
৪৮৮ জনাব �মাঃ আ� িময়া িবেজ-০৩৭০৮৯০০৪৮৮ 
৪৮৯ জনাব �মাঃ মা��র রশীদ িবেজ-০৩৭১৮৯০০৪৮৯ 
৪৯০ জনাব �মাঃ আ�ল জিলল িবেজ-০১৭৮১০০০৪৯০  
৪৯১ জনাব ��ত �মার বালা িবেজ-০১৮০১০০০৪৯১  
৪৯২ জনাব �শা� �মার বিণক িবেজ-০১৮৫১০০০৪৯২  
৪৯৩ জনাব জাহানারা �বগম িবেজ-০১৭৯১০০০৪৯৩  
৪৯৪ জনাব হািলমা খা�ন িবেজ-০১৮৩১০০০৪৯৪  
৪৯৫ জনাব র�া রায় িবেজ-০১৮০১০০০৪৯৫  
৪৯৬ জনাব �মাঃ �মাজাহার আলী িবেজ-০৩৫৯৭৯০০৪৯৬ 

২০১০ সেন �ঃ কাঃ �থেক সব � �ঃ 
কাঃ পেদ পেদা�িত হওয়ায় এই 
িসিরয়ােল অ�� �� করা হেলা। 

৪৯৭ জনাব �মাঃ আ�স সালাম িবেজ-০৩৬২৮১০০৪৯৭ 
৪৯৮ জনাব �মাঃ আফসর আলী িবেজ-০৩৬০৮১০০৪৯৮ 
৪৯৯ জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম িবেজ-০৩৫৯৮১০০৪৯৯ 
৫০০ জনাব �মাঃ আ�স �সাবহান িবেজ-০৩৬৪৭৭০০৫০০ 
৫০১ জনাব �মাঃ আ�র রহমান িবেজ-০৩৬৪৮৩০০৫০১ 
৫০২ জনাব �মাঃ শরীফ উি�ন িবেজ-০৩৬২৮৪০০৫০২ 
৫০৩ জনাব �মৗ�মী দ� রায় িবেজ-০৩৮২১০০০৫০৩  

 

 



 

�ঃ নং কম �চারীর নাম পিরিচিত ন�র ম�� 
৫০৪ জনাব �রামা রানী পাল িবেজ-০৩৮৬১০০০৫০৪  
৫০৫ জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম িবেজ-০৩৮৬১০০০৫০৫  
৫০৬ জনাব �মাঃ িলটন তা�কদার িবেজ-০৩৮৪১০০০৫০৬  
৫০৭ জনাব পরাগ ব�য়া িবেজ-০৩৮৭১০০০৫০৭  
৫০৮ জনাব �মাঃ শির�ল ইসলাম(িসরাজগ�) িবেজ-০৩৮৭১০০০৫০৮  
৫০৯ জনাব নািছমা আ�ার িবেজ-০৩৮৬১০০০৫০৯  
৫১০ জনাব �মাঃ িলয়াকত �হােসন �মা�া িবেজ-০৩৮১১০০০৫১০  
৫১১ জনাব �মাঃ িফেরাজ আল-মা�ন িবেজ-০৩৮১১০০০৫১১  
৫১২ জনাব �মাঃ আিমর �হােসন িবেজ-০৩৮৩১০০০৫১২  
৫১৩ জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম িবেজ- ০১৮৪১১০০৫১৩  
৫১৪ জনাব �হা�দ ম�র �হােসন িবেজ-০১৮০১১০০৫১৪  
৫১৫ জনাব �মাহা�দ আব��াহ-আল মা�ন িবেজ-০১৮০১১০০৫১৫  
৫১৬ জনাব �রাইয়া আ�ার িবেজ-০১৮১১১০০৫১৬  
৫১৭ জনাব �মাঃ ওবায়�র রহমান িবেজ-০১৮৬১১০০৫১৭  
৫১৮ জনাব �মাসাঃ নািহদা পারভীন িবেজ-০১৮৩১১০০৫১১৮  
৫১৯ জনাব �মাঃ জািহদ হাসান িবেজ-০২৮৬১১০০৫১৯  
৫২০ জনাব �মাঃ আেখ�ল ইসলাম িবেজ-০২৮৬১১০০৫২০  
৫২১ জনাব �সয়দ �মাঃ জােবদ �হােসন িবেজ-০২৮১১১০০৫২১  
৫২২ জনাব হািব�র রহমান িবেজ-০২৮৪১১০০৫২২  
৫২৩ জনাব িড, এম, আকতা��ামান িবেজ-০২৮২১১০০৫২৩  
৫২৪ জনাব আ� ইউ�ফ িবেজ-০২৮২১১০০৫২৪  
৫২৫ জনাব তািনয়া জামান িবেজ-০২৮১১১০০৫২৫  
৫২৬ জনাব িশ�ী আ�ার  িবেজ-০২৮৪১১০০৫২৬  
৫২৭ জনাব �মাঃ নািসর উি�ন িবেজ-০২৮৫১১০০৫২৭  
৫২৮ জনাবেমাঃ আ�র রব িময়া  িবেজ-০২৮০১১০০৫২৮  
৫২৯ জনাব �মাঃ িবলাল উি�ন িবেজ-০২৮১১১০০৫২৯  
৫৩০ জনাব �মাঃ সাখাওয়াত �হােসন িবেজ-০২৮১১১০০৫৩০  
৫৩১ জনাব �মাঃ কামাল �হােসন িবেজ-০৩৮২১১০০৫৩১  
৫৩২ জনাব �মাঃ কাম�ল ইসলাম িবেজ-০৩৮৩১১০০৫৩২  
৫৩৩ জনাব �মাঃ বা�ল �মা�া িবেজ-০৩৯০১১০০৫৩৩   
৫৩৪ জনাব  নািহদা আ�ার িবেজ-০৩৮৭১১০০৫৩৪  
৫৩৫ জনাব �র জাহান িবেজ-০৪৮১১১০০৫৩৫  
৫৩৬ জনাব শাহা�ন �নছা িবেজ-০৪৮৫১১০০৫৩৬  
৫৩৭ জনাব �মাঃ �গালাম দ�সীর িবেজ-০১৮২১২০০৫৩৭  
৫৩৮ জনাব �মাহাঃ তােয়ফ উি�ন িময়া িবেজ-০১৮৩১২০০৫৩৮  
৫৩৯ জনাব �মাছাঃ কাওয়ািলন নাহার িবেজ-০১৮৩১২০০৫৩৯  
৫৪০ জনাব �মাহা�দ সা�াদ �হােসন িবেজ-০১৮১১২০০৫৪০  
৫৪১ জনাব �মাঃ মাইন উি�ন �ইঁয়া িবেজ-০১৮৫১২০০৫৪১  
৫৪২ জনাব �মাঃ জাহা�ীর আলম িবেজ-০২৮৪১২০০৫৪২  
৫৪৩ জনাব  �মাঃ জামাল �হাসাইন িবেজ-০২৮২১২০০৫৪৩  
৫৪৪ জনাব �মাঃ �মািম�ল ইসলাম িবেজ-০২৮৩১২০০৫৪৪  
৫৪৫ জনাব  শাখাওয়াত �হােসন িবেজ-০২৮২১২০০৫৪৫  

 



 

�ঃ নং কম �চারীর নাম পিরিচিত ন�র ম�� 
৫৪৬ জনাব  শাহনাজ �বগম িবেজ-০২৮৪১২০০৫৪৬  
৫৪৭ জনাব  �মাঃ �সাহরাব �হােসন িবেজ-০২৮৬১২০০৫৪৭  
৫৪৮ জনাব �মাঃ আশরা�ল ইসলাম িবেজ-০২৮৭১২০০৫৪৮  
৫৪৯ জনাব নাজ�ল আলম িবেজ-০৩৮৯১২০০৫৪৯  
৫৫০ জনাব �মাঃ আিমন িবন জামাল িবেজ-০৩৮৭১২০০৫৫০  
৫৫১ জনাব �মাঃ হািব�র রহমান িবেজ-০৩৮৬১২০০৫৫১  
৫৫২ জনাব �মাঃ িব�ব �হােসন িবেজ-০৩৮৪১২০০৫৫২  
৫৫৩ জনাব �মাঃ মাহা��র রহমান িবেজ-০৩৮৩১২০০৫৫৩  
৫৫৪ জনাব �মাঃ শিহ�ল ইসলাম িবেজ-০৩৮৩১২০০৫৫৪  
৫৫৫ জনাব িমজা�র রহমান িবেজ-০৩৯০১২০০৫৫৫  
৫৫৬ জনাব �মাঃ ম�র �হাসাইন িবেজ-০৩৮২১২০০৫৫৬  
৫৫৭ জনাব �মাঃ �রিশদ আলম িবেজ-০৩৮৬১২০০৫৫৭  
৫৫৮ জনাব অিনেমষ �দব িবেজ-০৩৮২১২০০৫৫৮  
৫৫৯ জনাব �মাঃ তির�ল ইসলাম িবেজ-০৩৮৯১২০০৫৫৯  
৫৬০ জনাব �মাছাঃ িম� আ�ার িবেজ-০৩৮৭১২০০৫৬০  
৫৬১ জনাব �মাঃ আিন�র রহমান িবেজ-০৩৮৪১২০০৫৬১  
৫৬২ জনাব �শা� �মার ম�ল িবেজ-০৩৮৩১২০০৫৬২  
৫৬৩ জনাব �মাইয়া আ�ার িবেজ-০৩৯৩১২০০৫৬৩  
৫৬৪ জনাব �মাঃ ইব�ল �হােসন িবেজ-০৩৮৬১২০০৫৩৪  
৫৬৫ জনাব জ��ল ইসলাম িবেজ-০৩৯০১২০০৫৬৫  
৫৬৬ জনাব �মাঃ কিবর �হােসন িবেজ-০৩৯০১২০০৫৬৬  
৫৬৭ জনাব �মাঃ মিহ উি�ন আল �নামান িবেজ-০৩৮৮১২০০৫৬৭  
৫৬৮ জনাব �মাহা�দ হািনফ উি�ন িবেজ-০৩৮১১২০০৫৬৮  
৫৬৯ জনাব মাহ��র রহমান িবেজ-০৩৮৪১২০০৫৬৯  
৫৭০ জনাব �মাঃ �েবল আহে�দ িবেজ- ০৩৮৬১২০০৫৭০  
৫৭১ জনাব �মাঃ শাহীন আলী  িবেজ- ০৩৮৮১২০০৫৭১  
৫৭২ জনাব �মাঃ আল মা�ন িবেজ- ০৩৯০১২০০৫৭২  
৫৭৩ জনাব �মাঃ কামাল �হােসন িবেজ-০৩৮৪১২০০৫৭৩  
৫৭৪ জনাব �মাঃ মিমন িসকদার িবেজ- ০৩৯১১২০০৫৭৪  
৫৭৫ জনাব �সয়দ আলামীন িবেজ-০৪৮৭১২০০৫৭৫  
৫৭৬ জনাব �মাঃ �মায়ন কিবর িবেজ-০৪৯১১২০০৫৭৬  
৫৭৭ জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম িবেজ-০৪৯২১২০০৫৭৭  
৫৭৮ জনাব �মাঃ ইসমাইল িবেজ-০৪৮৩১২০০৫৭৮  
৫৭৯ জনাব সাই�ল ইসলাম িবেজ-০২৮৭১৩০০৫৭৯  
৫৮০ জনাব �মাঃ �দেলায়ার জাহান িবেজ-০২৮৭১৩০০৫৮০  
৫৮১ জনাব �মাঃ �তাফােয়ল আহে�দ খান িবেজ-০২৮৬১৩০০৫৮১  
৫৮২ জনাব �মাঃ ই�ািহম িবেজ-০২৮৭১৩০০৫৮২  
৫৮৩ জনাব িদলীপ �মার রায় িবেজ-০২৮৭১৩০০৫৮৩  
৫৮৪ জনাব �মাছাঃ অিলভা শারিমন িবেজ-০২৮৩১৩০০৫৮৪  
৫৮৫ জনাব অপ �ন �চৗ�রী িবেজ-০২৮৪১৩০০৫৮৫  
৫৮৬ জনাব আলী আফজাল  িবেজ-০২৮৫১৩০০৫৮৬  
৫৮৭ জনাব ��ল �বীন িবেজ-০২৮৭১৩০০৫৮৭  

 



 

�ঃ নং কম �চারীর নাম পিরিচিত ন�র ম�� 
৫৮৮ জনাব �মাঃ ফরহাদ সরকার িবেজ-০২৮৪১৩০০৫৮৮  
৫৮৯ জনাব মন��ল ইসলাম িবেজ-০২৮৬১৩০০৫৮৯  
৫৯০ জনাব �মাঃ জাহা�ীর �হােসন �শখ িবেজ-০২৮৭১৩০০৫৯০  
৫৯১ জনাব �ফরেদৗস িময়া িবেজ-০২৮৬১৩০০৫৯১  
৫৯২ জনাব  মিনর �হােসন িবেজ-০২৮৪১৩০০৫৯২  
৫৯৩ জনাব �মাঃ হােসম �রজা িবেজ-০২৮৫১৩০০৫৯৩  
৫৯৪ জনাব �মাছাঃ �কাইয়া পারভীন িবেজ-০২৮৭১৩০০৫৯৪  
৫৯৫ জনাব �মাহা�দ িমজা�র রহমান িবেজ-০২৯০১৩০০৫৯৫  
৫৯৬ জনাব �মাঃ �হােস��ামান িবেজ-০২৮৪১৩০০৫৯৬  
৫৯৭ জনাব �মাঃ সাই�ল ইসলাম িবেজ-০২৮৪১৩০০৫৯৭  
৫৯৮ জনাব �মাঃ আ�স �সাবহান িবেজ-০২৮৩১৩০০৫৯৮  
৫৯৯ জনাব িসরা�স সােলহীন িবেজ-০২৮২১৩০০৫৯৯  
৬০০ জনাব �পন �মার �ঘাষ িবেজ-০২৮৪১৩০০৬০০  
৬০১ জনাব সজীব �মার সাহা িবেজ-০২৮৯১৩০০৬০১  
৬০২ জনাব �মাহা�দ মা�দ �হােসন িবেজ-০২৮৩১৩০০৬০২  
৬০৩ জনাব �মাহা�দ �রজাউল কিরম িবেজ-০২৮৪১৩০০৬০৩  
৬০৪ জনাব আল মা�ন খান িবেজ-০২৮৫১৩০০৬০৪  
৬০৫ জনাব �মাঃ ফেয়জ উর রহমান িবেজ-০২৮৮১৩০০৬০৫  
৬০৬ জনাব �মাঃ আ� তােলব আহ�দ িবেজ-০৩৯০১৩০০৬০৬  
৬০৭ জনাব �মাঃ �তাতা িময়া িবেজ-০৩৮৮১৩০০৬০৭  
৬০৮ জনাব এস এম আতাউল হক িবেজ-০৩৯২১৩০০৬০৮  
৬০৯ জনাব  �মাছা�ৎ  মাহ�জা খা�ন িবেজ-০৩৯২১৩০০৬০৯  
৬১০ জনাব �দয় �চৗ�রী িবেজ-০৩৮৯১৩০০৬১০  
৬১১ জনাব �মাঃ �শখ রােসল  িবেজ-০৩৮৯১৩০০৬১১  
৬১২ জনাব ফয়�ে�ছা �না িবেজ-০৩৯১১৩০০৬১২  
৬১৩ জনাব �মাঃ আ�ল মা�ান িবেজ-০৩৯০১৩০০৬১৩  
৬১৪ জনাব �মাঃ আলমগীর সরকার িবেজ- ০৩৮৫১৩০০৬১৪  
৬১৫ জনাব  �মাঃ ��ল আিমন িবেজ-০৩৮৩১৩০০৬১৫  
৬১৬ জনাব �মাঃ শাহাদাত �হাসাইন িবেজ-০৩৯১১৩০০৬১৬  
৬১৭ জনাব  �মাঃ কাউছার খান িবেজ-০৩৯১১৩০০৬১৭  
৬১৮ জনাব �মাঃ আল আিমন িবেজ-০৩৯৪১৩০০৬১৮  
৬১৯ জনাব �মাঃ �মেহদী হাসান িবেজ-০৩৮৪১৩০০৬১৯  
৬২০ জনাব �মাঃ সাই��ামান �মন িবেজ-০৩৮৯১৩০০৬২০  
৬২১ জনাব আঃ রিহম িবেজ-০৩৮৩১৩০০৬২১  
৬২২ জনাব সজল কাি� �দ িবেজ-০৩৮৫১৩০০৬২২  
৬২৩ জনাব এমদা�ল হক িবেজ-০৩৯২১৩০০৬২৩  
৬২৪ জনাব ময়না আ�ার িবেজ-০৩৯৩১৩০০৬২৪  
৬২৫ জনাব সািদয়া �লতানা িবেজ-০৩৮৭১৩০০৬২৫  
৬২৬ জনাব খািদজা আ�ার িবেজ-০৩৯৪১৩০০৬২৬  
৬২৭ জনাব �মাঃ ��স �শখ িবেজ-০৩৮৮১৩০০৬২৭  
৬২৮ জনাব �মাঃ হা��র রশীদ িবেজ-০৩৮৪১৩০০৬২৮  
৬২৯ জনাব �মাঃ আ�ল হািলম িবেজ-০৩৮৬১৩০০৬২৯  

 



 

�ঃ নং কম �চারীর নাম পিরিচিত ন�র ম�� 
৬৩০ জনাব �িম�া �দবী নাথ িবেজ-০৩৯২১৩০০৬৩০  
৬৩১ জনাব আির�ল ইসলাম িবেজ-০৩৮৫১৩০০৬৩১  
৬৩২ জনাব আ� �িফয়ান িবেজ-০৩৮৮১৩০০৬৩২  
৬৩৩ জনাব �মাঃ িফেরাজ িবেজ-০৩৮৫১৩০০৬৩৩  
৬৩৪ জনাব �মাঃ হািব�র রহমান খান িবেজ-০৩৯৪১৩০০৬৩৪  
৬৩৫ জনাব বাদল সরকার িবেজ-০৩৯৪১৩০০৬৩৫  
৬৩৬ জনাব �মাঃ �সাবহান শরীফ িবেজ-০৩৯৫১৩০০৬৩৬  
৬৩৭ জনাব �মাঃ কামাল �হােসন িবেজ-০৩৮৫১৩০০৬৩৭  
৬৩৮ জনাব �মাঃ ইমরান �হােসন িবেজ-০৩৮৫১৩০০৬৩৮  
৬৩৯ জনাব �মাঃ ��ল আমীন িবেজ-০৩৮৮১৩০০৬৩৯  
৬৪০ জনাব �মাঃ আফাজ উি�ন িবেজ-০৩৮৭১৩০০৬৪০  
৬৪১ জনাব �মাঃ আিন�র রহমান িবেজ-০৪৮৯১৩০০৬৪১  
৬৪২ জনাব �মাঃ শওকত আলী িবেজ-০৪৯০১৩০০৬৪২  
৬৪৩ জনাব �মাসা�ৎ �ববী খানম িবেজ-০৩৯০১৪০০৬৪৩  
৬৪৪ জনাব মালতী �বগম িবেজ-০৩৯২১৪০০৬৪৪  
৬৪৫ জনাব �মাঃ রেকট �হােসন িবেজ-০৩৯৩১৪০০৬৪৫  
৬৪৬ জনাব �মাঃ িমলন �হােসন িবেজ-০৩৯৩১৪০০৬৪৬  
৬৪৭ জনাব �মাঃ আল- আমীন িবেজ-০৩৯২১৪০০৬৪৭  
৬৪৮ জনাব রওশন আফতাব িবেজ-০৩৮৭১৪০০৬৪৮  
৬৪৯ জনাব রায়হান আলী িবেজ-০৩৯৩১৬০০৬৪৯  
৬৫০ জনাব �েয়ল রানা িবেজ- ০৩৯৩১৬০০৬৫০  
৬৫১ জনাব ফারজানা �ফরেদৗস িবেজ-০৩৯২১৬০০৬৫১  
৬৫২ জনাব শামীম আহেমদ িবেজ-০৩৮৮১৬০০৬৫২  
৬৫৩ জনাব �মাঃ সালাহউি�ন িবেজ-০৩৮৯১৬০০৬৫৩  
৬৫৪ জনাব জনাব কাউছার �হােসন িবেজ-০৩৯০১৬০০৬৫৪  
৬৫৫ জনাব �মাঃ হােরছ িময়া িবেজ-০৩৯৪১৬০০৬৫৫  
৬৫৬ জনাব মাহ�বা খা�ন িবেজ-০৩৮৫১৬০০৬৫৬  
৬৫৭ জনাব সািহদা আ�ার িবেজ-০৩৮৫১৬০০৬৫৭  
৬৫৮ জনাব আিলফ আহেমদ িবেজ-০৩৯০১৬০০৬৫৮  
৬৫৯ জনাব �মাঃ �সােহল মি�ক  িবেজ-০৩৮৯১৬০০৬৫৯  
৬৬০ জনাবা �র �মাহা�দ িবেজ-০৩৯০১৬০০৬৬০  
৬৬১ জনাব �মাঃ আলমগীর �হােসন িবেজ-০৩৮৫১৬০০৬৬১  
৬৬২ জনাব �মাঃ মিহউি�ন িবেজ-০৩৮৬১৬০০৬৬২  
৬৬৩ জনাব �মাঃ তা�ল ইসলাম িবেজ-০৩৮৭১৬০০৬৬৩  
৬৬৪ জনাব �মাঃ আ� তােহর  িবেজ-০৩৯০১৬০০৬৬৪  
৬৬৫ জনাব �মাঃ মিশয়ার রহমান িবেজ-০৩৯০১৬০০৬৬৫  
৬৬৬ জনাব �মাঃ মাহ�জার রহমান িবেজ-০৩৮৩১৬০০৬৬৬  
৬৬৭ জনাব  �মাঃ শির�ল ইসলাম িময়া িবেজ-০৪৮৮১৬০০৬৬৭  
৬৬৮ জনাব ির�া খা�ন িবেজ-০২৯০১৮০০৬৬৮ 

৩৬ তম িবিসএস (নন ক�াডার) হেত 
�ড�� �জলার পেদ িনেয়াগ�া� হওয়ায় 

িসিরয়ােল অ�� �� করা হ‘ল। 

৬৬৯ জনাব �মাঃ �র-ই-আলম িসি�কী  িবেজ-০২৮৬১৮০০৬৬৯ 
৬৭০ জনাব �মাহা�দ ই�াহীম িবেজ-০২৮৯১৮০০৬৭০ 
৬৭১ জনাব �মাঃ রািকব �শখ িবেজ-০২৮৯১৮০০৬৭১ 

 



 

�ঃ নং কম �চারীর নাম পিরিচিত ন�র ম�� 
৬৭২ জনাব �মাঃ ��ম আলী িবেজ-০২৮৭১৮০০৬৭২ 

৩৬ তম িবিসএস (নন ক�াডার) হেত 
�ড�� �জলার পেদ িনেয়াগ�া� 

হওয়ায় িসিরয়ােল অ�� �� করা হ‘ল। 

৬৭৩ জনাব �তৗিহ�ল ইসলাম িবেজ-০২৮৭১৯০০৬৭৩ 
৬৭৪ জনাব �মাঃ জািকর হাসান িরয়াল িবেজ-০২৮৮১৮০০৬৭৪ 
৬৭৫ জনাব মঈ�ল হক আল মা�ন িবেজ-০২৮৮১৮০০৬৭৫ 
৬৭৬ জনাব �নােবল �দব িবেজ-০২৮৯১৮০০৬৭৬ 
৬৭৭ জনাব �মাঃ মিন�ল হাসান িবেজ-০২৯১১৮০০৬৭৭ 
৬৭৮ জনাব �মাঃ রাহাত ইসলাম িবেজ-০২৯২১৮০০৬৭৮ 
৬৭৯ জনাব �মাঃ মিফ�ল ইসলাম িবেজ-০২৯০১৮০০৬৭৯ 
৬৮০ জনাব �দেলায়ার �হােসন িবেজ-০২৯১১৮০০৬৮০ 
৬৮১ জনাব �জড,এ, �সয়দ আহসা�ল আে�াম িবেজ-০২৯১১৮০০৬৮১ 
৬৮২ জনাব �মাঃ �মাসিফ�ল আলম িবেজ-০২৯২১৮০০৬৮২ 
৬৮৩ জনাব �মাঃ ইি�স আলী িবেজ-০২৯১১৮০০৬৮৩ 
৬৮৪ জনাব খািদজা কােসম িবেজ-০২৯১১৮০০৬৮৪ 
৬৮৫ জনাব জা�া�ল রািকবা িবেজ-০২৯০১৮০০৬৮৫ 
৬৮৬ জনাব �মাঃ শাহিরয়ার রহমান িবেজ-০২৯৩১৮০০৬৮৬ 
৬৮৭ জনাব �মাঃ মা�দ পারেভজ �েবল িবেজ-০২৮৯১৮০০৬৮৭ 
৬৮৮ জনাব আিমর মাহম�ল আেরিফন িবেজ-০২৯৩১৮০০৬৮৮ 
৬৮৯ জনাব �মাঃ �মাজাে�ল খান িবেজ-০২৮৬১৮০০৬৮৯ 
৬৯০ জনাব জগ�াথ দাস িবেজ-০২৮৭১৮০০৬৯০ 
৬৯১ জনাব তািনয়া ফারজানা িবেজ-০২৮৯১৮০০৬৯১ 
৬৯২ জনাব �মাঃ ইমরান �হােসন িবেজ-০২৯১১৮০০৬৯২ 
৬৯৩ জনাব জা�া�ল �ফরেদৗস িবেজ-০২৮৮১৮০০৬৯৩ 
৬৯৪ জনাব আকিলমা �বগম  িবেজ-০২৯১১৮০০৬৯৪ 
৬৯৫ জনাব আফেরাজা ইয়াসিমন িবেজ-০২৯০১৮০০৬৯৫ 
৬৯৬ জনাব �মাইয়া খা�ন  িবেজ-০২৯০১৮০০৬৯৬ 
৬৯৭ জনাব জা�া�ল �ফরেদৗসী �বগম িবেজ-০২৮৭১৮০০৬৯৭ 
৬৯৮ জনাব শামীমা নাসিরন তািনয়া িবেজ-০২৮৮১৮০০৬৯৮ 
৬৯৯ জনাব �মাসা: ডিল আ�ার িবেজ-০২৯২১৮০০৬৯৯ 
৭০০ জনাব ইয়াসমীন জাহান �ঁই িবেজ-০২৯৩১৮০০৭০০ 
৭০১ জনাব �বাইয়া সি� িবেজ-০২৯২১৮০০৭০১ 
৭০২ জনাব তািনয়া শারিমন িবেজ-০২৮৭১৮০০৭০২ 
৭০৩ জনাব ডািলয়া রহমান  িবেজ-০২৮৮১৮০০৭০৩ 
৭০৪ জনাব �মাসা: �মাতাহারা খা�ন িবেজ-০২৯২১৮০০৭০৪ 
৭০৫ জনাব �মাইয়া  িবেজ-০২৮৯১৮০০৭০৫ 
৭০৬ জনাব নািহদা আ�ার িবেজ-০২৮৬১৮০০৭০৬ 
৭০৭ জনাব জা�া�ন তািয়�বা িবেজ-০২৯০১৮০০৭০৭ 
৭০৮ জনাব নািহদা আকতার  িবেজ-০২৯০১৮০০৭০৮ 
৭০৯ জনাব �মাছাঃ �ফৗিজয়া আ�ার িবেজ-০২৮৬১৮০০৭০৯ 
৭১০ জনাব �জনা নাগ িবেজ-০২৯২১৯০০৭১০ 

িপএসিস হেত িডে�াম নাস � পেদ 
�পািরশ�া� হওয়ায় িসিরয়ােল 
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৭১১ জনাব শাহানাজ পারভীন িবেজ-০২৯৬১৯০০৭১১ 
৭১২ জনাব �ভাতী �বরাগী িবেজ-০২৯৪১৯০০৭১২ 
৭১৩ জনাব �মাঃ জাহা�ীর আলম িবেজ-০২৯৫১৯০০৭১৩ 
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৭১৪ জনাব ডিল খা�ন িবেজ-০২৯৩১৯০০৭১৪ 

িপএসিস হেত িডে�াম নাস � পেদ 
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৭১৫ জনাব হাসনা আ�ার িবেজ-০২৯৪১৯০০৭১৫ 
৭১৬ জনাব �মাসাঃ সারিজনা পারভীন িবেজ-০২৯৬১৯০০৭১৬ 
৭১৭ জনাব মিনরা খান িবেজ-০২৯২১৯০০৭১৭ 
৭১৮ জনাব �মাছাঃ �িম খা�ন িবেজ-০২৯৫১৯০০৭১৮ 
৭১৯ জনাব �ণ �ালী পারভীন িবেজ-০৩৯৪২০০০৭১৯ 

কারা অিধদ�ের ১৬ �কার পেদ 
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৭২০ জনাব এস.এম. কািনজ ফােতমা িবেজ-০৩৯১২০০০৭২০ 
৭২১ জনাব সাই�ল ইসলাম িবেজ-০৩৯০২০০০৭২১ 
৭২২ জনাব ইসরাত জাহান িবেজ-০৩৯৬২০০০৭২২ 
৭২৩ জনাব শাম��াহার িবেজ-০৩৯২২০০০৭২৩ 
৭২৪ জনাব �মা: শরীফ �শখ িবেজ-০৩৯২২০০০৭২৪ 
৭২৫ জনাব �মাছা: �রাকসানা আকতার িবেজ-০৩৮৮২০০০৭২৫ 
৭২৬ জনাব �মাছাঃ �মাইয়া আকতার িবেজ-০৩৯৪২০০০৭২৬ 
৭২৭ জনাব িদ� বাৈড় িবেজ-০৩৮৮২০০০৭২৭ 
৭২৮ জনাব �মা: �সালায়মান হাসাইন িবেজ-০৩৯২২০০০৭২৮ 
৭২৯ জনাব �মা: শাহিরয়ার �রফাত িবেজ-০৩৮৬২০০০৭২৯ 
৭৩০ জনাব আ�ল হািমদ িবেজ-০৩৯৬২০০০৭৩০ 
৭৩১ জনাব �মা: শির�ল ইসলাম িবেজ-০৩৯০২০০০৭৩১ 
৭৩২ জনাব ফািতমা তাহিসন নওশীন িবেজ-০৩৯২২০০০৭৩২ 
৭৩৩ জনাব �মা: �রজাউল কিরম িবেজ-০৩৯০২০০০৭৩৩ 
৭৩৪ জনাব নািহদ হাসান িবেজ-০৩৯০২০০০৭৩৪ 
৭৩৫ জনাব ধীমান বাৈড় িবেজ-০৩৯৪২০০০৭৩৫ 
৭৩৬ জনাব �মা: �সাহাগ রানা িবেজ-০৩৯৩২০০০৭৩৬ 
৭৩৭ জনাব �মাছা: শামীমা নাসিরন িবেজ-০৩৯৩২০০০৭৩৭ 
৭৩৮ জনাব �মা: সািজদ হাসান �জন িবেজ-০৩৯২২০০০৭৩৮ 
৭৩৯ জনাব উে� �মানা িবেজ-০৩৯৪২০০০৭৩৯ 
৭৪০ জনাব �মাহা�দ মাহ�জ আলম িবেজ-০৩৮৮২০০০৭৪০ 
৭৪১ জনাব �মাছা: সােলহা িসি�কা িবেজ-০৩৯০২০০০৭৪১ 
৭৪২ জনাব িচরি�ত ম�ল িবেজ-০৩৯২২০০০৭৪২ 
৭৪৩ জনাব �মা: রা� আহে�দ িবেজ-০৩৯৪২০০০৭৪৩ 
৭৪৪ জনাব আফসানা জাহান �িনরা িবেজ-০৩৯৪২০০০৭৪৪ 
৭৪৫ জনাব �মাছা: আশরাফী ইয়াছিমন আশা িবেজ-০৩৯৬২০০০৭৪৫ 
৭৪৬ জনাব �মা: মাহ�ব আলম িবেজ-০৩৯৫২০০০৭৪৬ 
৭৪৭ জনাব অ�না ব�য়া িবেজ-০৩৯৩২০০০৭৪৭ 
৭৪৮ জনাব �শফালী আ�ার িবেজ-০৩৯২২০০০৭৪৮ 
৭৪৯ জনাব পােভল �দ,    িবেজ-০৩৯৬২০০০৭৪৯ 
৭৫০ জনাব আিমনা খা�ন িবেজ-০৩৯৩২০০০৭৫০ 
৭৫১ জনাব �মা: �মাজাে�ল িবেজ-০৩৯৪২০০০৭৫১ 
৭৫২ জনাব আসা�র ইসলাম আিরফ িবেজ-০৩৯৩২০০০৭৫২ 
৭৫৩ জনাব �মা: বিশর আহেমদ িবেজ-০৩৮৮২০০০৭৫৩ 
৭৫৪ জনাব মীর আির�র রহমান  িবেজ-০৩৮৮২০০০৭৫৪ 
৭৫৫ জনাব �মা: মাহ�ব আলম িবেজ-০৩৮৯২০০০৭৫৫ 
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৭৫৬ জনাব িম� ম�ল িবেজ-০৩৮৮২০০০৭৫৬ 
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৭৫৭ জনাব িরপন �মার পাল িবেজ-০৩৮৮২০০০৭৫৭ 
৭৫৮ জনাব �মা: ইকরা��ামান িবেজ-০৩৯০২০০০৭৫৮ 
৭৫৯ খ�কার রাহিমনা আ�ার িবেজ-০৩৯৭২০০০৭৫৯ 
৭৬০ জনাব �মা: শামীম আল মা�ন   িবেজ-০৩৮৭২০০০৭৬০ 
৭৬১ জনাব �মাঃ মাহ��ল হাসান   িবেজ-০৩৯৬২০০০৭৬১ 
৭৬২ জনাব িরনা আ�ার  িবেজ-০৩৯৭২০০০৭৬২ 
৭৬৩ জনাব মিফ�ল ইসলাম  িবেজ-০৩৯৪২০০০৭৬৩ 
৭৬৪ জনাব �মাঃ িরয়াজ িময়া  িবেজ-০৩৮৯২০০০৭৬৪ 
৭৬৫ জনাব �মাঃ ফা�ক িময়া  িবেজ-০৩৮৯২০০০৭৬৫ 
৭৬৬ জনাব তানভির আলম,  িবেজ-০৩৯৩২০০০৭৬৬ 
৭৬৭ জনাব �মাঃ ই�াহীম খিলল  িবেজ-০৩৯৩২০০০৭৬৭ 
৭৬৮ জনাব �মন �মার দাস িবেজ-০৩৯১২০০০৭৬৮ 
৭৬৯ জনাব মিফ�ল হক  িবেজ-০৩৯৩২০০০৭৬৯ 
৭৭০ জনাব �মাঃ ইফেত খায়�ল সরকার িবেজ-০৩৯০২০০০৭৭০ 
৭৭১ জনাব �মাছাঃ কাজল �রখা  িবেজ-০৩৯১২০০০৭৭১ 
৭৭২ জনাব �মাঃ মা�দ পারভেজ িবেজ-০৩৮৯২০০০৭৭২ 
৭৭৩ জনাব �মাঃ রাসেল িময়া িবেজ-০৩৯৩২০০০৭৭৩ 
৭৭৪ জনাব সাইমা �লতানা িবেজ-০৩৯১২০০০৭৭৪ 
৭৭৫ জনাব জা�া�ল �ফরেদৗসী িবেজ-০৩৯৭২০০০৭৭৫ 
৭৭৬ জনাব সাই�ল ইসলাম িবেজ-০৩৯০২০০০৭৭৬ 
৭৭৭ জনাব �মাঃ শাহ আলম িবেজ-০৩৯৩২০০০৭৭৭ 
৭৭৮ জনাব সাই�ল ইসলাম িবেজ-০৩৯৮২০০০৭৭৮ 
৭৭৯ জনাব �মৗ�মী আ�ার িবেজ-০৩৮৯২০০০৭৭৯ 
৭৮০ জনাব শিফ�ল ইসলাম িবেজ-০৩৯২২০০০৭৮০ 
৭৮১ জনাব �মাঃ �জন িময়া িবেজ-০৩৯৪২০০০৭৮১ 
৭৮২ জনাব বাব� িময়া িবেজ-০৩৯২২০০০৭৮২ 
৭৮৩ জনাব শাম�ন নাহার িবেজ-০৩৯৬২০০০৭৮৩ 
৭৮৪ জনাব �মাঃ আ� বকর িবেজ-০৩৮৮২০০০৭৮৪ 
৭৮৫ জনাব �মাঃ মনি�ল হক    িবেজ-০৩৮৭২০০০৭৮৫ 
৭৮৬ জনাব মািনক মি�ক       িবেজ-০৩৯৫২০০০৭৮৬ 
৭৮৭ জনাব �মা: িফেরাজ িময়া িবেজ-০৩৯৪২০০০৭৮৭ 
৭৮৮ জনাব রািগ�র রহমান িবেজ-০৩৯৪২০০০৭৮৮ 
৭৮৯ জনাব �মা: আিম�ল ইসলাম িবেজ-০৩৯২২০০০৭৮৯ 
৭৯০ জনাব �মা: মাহ�ব রহমান িবেজ-০৩৮৯২০০০৭৯০ 
৭৯১ জনাব �মা: স�জ আলী িবেজ-০৩৯৪২০০০৭৯১ 
৭৯২ জনাব �মা: সাই�ল ইসলাম িবেজ-০৩৮৯২০০০৭৯২ 
৭৯৩ জনাব �মাহা�দ �দেলায়ার �হােসন িবেজ-০৩৯০২০০০৭৯৩ 
৭৯৪ জনাব �মা: এনা�ল হক িবেজ-০৩৮৯২০০০৭৯৪ 
৭৯৫ জনাব সা�াদ কিবর িবেজ-০৩৯২২০০০৭৯৫ 
৭৯৬ জনাব বিন ইসরাইল িবেজ-০৩৯৬২০০০৭৯৬ 
৭৯৭ জনাব �মা: জামাল �হােসন িবেজ-০৩৯১২০০০৭৯৭ 
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৭৯৮ জনাব �মা: ইমরান �হােসন িবেজ-০৩৮৯২০০০৭৯৮ 
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িনেয়াগ�া� হওয়ায় িসিরয়ােল 

অ�� �� করা হ‘ল। 

৭৯৯ জনাব �মা: িমনহা�ল ইসলাম িবেজ-০৩৯০২০০০৭৯৯ 
৮০০ জনাব �মা: �েয়ল মাহ�দ িবেজ-০৩৯০২০০০৮০০ 
৮০১ জনাব �মা: িদ� িবেজ-০৩৯০২০০০৮০১ 
৮০২ জনাব �মা: স�জ আলী িবেজ-০৩৮৮২০০০৮০২ 
৮০৩ জনাব �মা: আলম �শখ িবেজ-০৩৯৪২০০০৮০৩ 
৮০৪ জনাব �মা: �শখ হাছান িবেজ-০৩৮৭২০০০৮০৪ 
৮০৫ জনাব �মা: িব�াল �হােসন িবেজ-০৩৯১২০০০৮০৫ 
৮০৬ জনাব �মা: আ� তােহর িবেজ-০৩৯৫২০০০৮০৬ 
৮০৭ জনাব আল আমীন িবেজ-০৩৯২২০০০৮০৭ 
৮০৮ জনাব �মা: শাহান সরকার িবেজ-০৩৮৬২০০০৮০৮ 
৮০৯ জনাব শিহ�ল ইসলাম িবেজ-০৩৮৮২০০০৮০৯ 
৮১০ জনাব �মা: �মন �হােসন িবেজ-০৩৮৮২০০০৮১০ 
৮১১ জনাব �মা: মাহা�র আলম িবেজ-০৩৯৪২০০০৮১১ 
৮১২ জনাব �হা�দ রািজব উি�ন িবেজ-০৩৮৯২০০০৮১২ 
৮১৩ জনাব �মা: রািজব �হােসন িবেজ-০৩৮৮২০০০৮১৩ 
৮১৪ জনাব �মা: আির�ল ইসলাম (আিতক) িবেজ-০৩৯২২০০০৮১৪ 
৮১৫ জনাব �মা: উ�ল িময়া     িবেজ-০৩৯৩২০০০৮১৫ 
৮১৬ জনাব �মাঃ ইমরান শরীফ িবেজ-০৩৯৬২০০০৮১৬ 
৮১৭ জনাব �মা: আব�র রিহম িবেজ-০৩৮৮২০০০৮১৭ 
৮১৮ জনাব �মাঃ হায়দার আলী িবেজ-০৩৯০২০০০৮১৮ 
৮১৯ জনাব �সাহরাব �সাইন িবেজ-০৩৮৯২০০০৮১৯ 
৮২০ জনাব আ� সাদাৎ �মা: সােয়ম মাহ�দ িবেজ-০৩৮৯২০০০৮২০ 
৮২১ জনাব মিন�ল ইসলাম িবেজ-০৩৮৮২০০০৮২১ 
৮২২ জনাব �মা: �েয়ল হাসান িবেজ-০৩৯০২০০০৮২২ 
৮২৩ জনাব �মা: আেনায়ার �হােসন    িবেজ-০৩৮৯২০০০৮২৩ 
৮২৪ জনাব �মা: িমরা�ল হক িবেজ-০৩৯২২০০০৮২৪ 
৮২৫ জনাব �মা: �মেহদী হাসান িবেজ-০৩৮৮২০০০৮২৫ 
৮২৬ জনাব �েয়ল সরকার িবেজ-০৩৯২২০০০৮২৬ 
৮২৭ জনাব �ভ �দ িবেজ-০৩৮৮২০০০৮২৭ 
৮২৮ জনাব মাহ��র রহমান িবেজ-০৩৮৯২০০০৮২৮ 
৮২৯ জনাব দীপক চ� �দবনাথ িবেজ-০৩৯৩২০০০৮২৯ 
৮৩০ জনাব �মা: মা��র রিশদ িবেজ-০৩৯০২০০০৮৩০ 
৮৩১ জনাব মেনার�ন দাস িবেজ-০৩৯০২০০০৮৩১ 
৮৩২ জনাব �মা: মন�র রহমান িবেজ-০৩৯১২০০০৮৩২ 
৮৩৩ জনাব �কা� ঢালী িবেজ-০৩৯১২০০০৮৩৩ 
৮৩৪ জনাব রােশ��ামান িবেজ-০৩৮৭২০০০৮৩৪ 
৮৩৫ জনাব িম�ন �মার িবেজ-০৩৯১২০০০৮৩৫ 
৮৩৬ জনাব রাজীব �মার চ� িবেজ-০৩৯৫২০০০৮৩৬ 
৮৩৭ জনাব �মা: �গলাম র�ানী িবেজ-০৩৮৭২০০০৮৩৭ 
৮৩৮ জনাব �েয়ল �হােসন িবেজ-০৩৮৯২০০০৮৩৮ 
৮৩৯ জনাব িশিরন আ�ার িবেজ-০৩৯৩২০০০৮৩৯ 
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৮৪০ জনাব �মা: িমলন িময়া িবেজ-০৩৮৯২০০০৮৪০ 
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৮৪১ জনাব িলিপ আখতার িবেজ-০৩৯৩২০০০৮৪১ 
৮৪২ জনাব িমনা�ল ইসলাম িবেজ-০৩৯১২০০০৮৪২ 
৮৪৩ জনাব এস. এম. আিত�র রহমান    িবেজ-০৩৯২২০০০৮৪৩ 
৮৪৪ জনাব �মা: ছািমর উি�ন     িবেজ-০৩৯০২০০০৮৪৪ 
৮৪৫ জনাব �মা: উমর ফা�ক িবেজ-০৩৯৫২০০০৮৪৫ 
৮৪৬ জনাব জিন আচা�� িবেজ-০৩৯০২০০০৮৪৬ 
৮৪৭ জনাব �মা: আবতা��ামান িবেজ-০৩৮৮২০০০৮৪৭ 
৮৪৮ জনাব �মা: �রজাউল কিরম িবেজ-০৩৮৮২০০০৮৪৮ 
৮৪৯ জনাব �মাছা: উিম � খা�ন িবেজ-০৩৯৮২০০০৮৪৯ 
৮৫০ জনাব �মাছা: হািমদা খা�ন িবেজ-০৩৯৪২০০০৮৫০ 
৮৫১ জনাব �মা: িমজা�র রহমান িবেজ-০৩৯৫২০০০৮৫১ 
৮৫২ জনাব �মাছা: �ি�তা আফেরাজ িবেজ-০৩৯৩২০০০৮৫২ 
৮৫৩ জনাব �মা: হািব�র রহমান     িবেজ-০৩৯১২০০০৮৫৩ 
৮৫৪ জনাব িরপন দাস       িবেজ-০৩৯৪২০০০৮৫৪ 
৮৫৫ জনাব �মােশ �দা খা�ন িবেজ-০৩৮৮২০০০৮৫৫ 
৮৫৬ জনাব আফেরাজা খানম িবেজ-০৩৯৩২০০০৮৫৬ 
৮৫৭ জনাব মিতউর রহমান িবেজ-০৩৯০২০০০৮৫৭ 
৮৫৮ জনাব �মা: রিফ�ল ইসলাম িবেজ-০৩৯৫২০০০৮৫৮ 
৮৫৯ জনাব �মা: জামাল �হােসন িবেজ-০৩৯৮২০০০৮৫৯ 
৮৬০ জনাব অপ �ন �মার দাস িবেজ-০৩৯২২০০০৮৬০ 
৮৬১ জনাব �মা: আ� বকর িসি�ক িবেজ-০৩৮৯২০০০৮৬১ 
৮৬২ জনাব �মাছা: �মৗ�িম আরা িবেজ-০৩৮৯২০০০৮৬২ 
৮৬৩ জনাব �মা: সিহ�ল ইসলাম িবেজ-০৩৯০২০০০৮৬৩ 
৮৬৪ জনাব �মা: আলমগীর �হােসন িবেজ-০৩৯২২০০০৮৬৪ 
৮৬৫ জনাব শাহী�র রহমান িবেজ-০৩৯০২০০০৮৬৫ 
৮৬৬ জনাব আঃ রািকব      িবেজ-০৩৯১২০০০৮৬৬ 
৮৬৭ জনাব �পিত ম�ল িবেজ-০৩৯২২০০০৮৬৭ 
৮৬৮ জনাব মাহ��ল হাসান িবেজ-০৩৯০২০০০৮৬৮ 
৮৬৯ জনাব ত�া বালা িবেজ-০৩৯১২০০০৮৬৯ 
৮৭০ জনাব চ�দনী খানম িবেজ-০৩৯২২০০০৮৭০ 
৮৭১ জনাব িব.এম. আ�র রিহম িবেজ-০৩৮৭২০০০৮৭১ 
৮৭২ জনাব ��স িময়া     িবেজ-০৩৯০২০০০৮৭২ 
৮৭৩ জনাব �মা: আ�ল বাসার       িবেজ-০৩৮৯২০০০৮৭৩ 
৮৭৪ জনাব �মা: �সাহাগ আকতার িবেজ-০৩৯৪২০০০৮৭৪ 
৮৭৫ জনাব �মা: জািহ�ল ইসলাম িবেজ-০৩৯৪২০০০৮৭৫ 
৮৭৬ জনাব িবকাশ চ� িবেজ-০৩৯১২০০০৮৭৬ 
৮৭৭ জনাব �মা: রােসল আহাে�দ িবেজ-০৩৯১২০০০৮৭৭ 
৮৭৮ জনাব নেরা�ম কম �কার িবেজ-০৩৯২২০০০৮৭৮ 
৮৭৯ জনাব িলটন কম �কার িবেজ-০৩৯০২০০০৮৭৯ 
৮৮০ জনাব �মা: আ�স ��র িবেজ-০৩৮৯২০০০৮৮০ 
৮৮১ জনাব �মা: আিম�ল ইসলাম িবেজ-০৩৯৮২০০০৮৮১ 
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৮৮২ জনাব �মা: শির�ল ইসলাম িবেজ-০৩৯৬২০০০৮৮২ 
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৮৮৩ জনাব পরাগ চ� কম �কার িবেজ-০৩৯২২০০০৮৮৩ 
৮৮৪ জনাব সাহাব উি�ন জীবন িবেজ-০৩৯৫২০০০৮৮৪ 
৮৮৫ জনাব মািনক চ� িব�াস িবেজ-০৩৯৩২০০০৮৮৫ 

 

                                                                           

 

 

 

 

 


