
ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাম্পী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ জভাাম্মদ ভাফুজুর ক এ্ভ.মড মযিঃ জেলয়ণ মনয়াগ েয়মজয ন েধান কাম তার, ঢাকা

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাপ্লী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ ডািঃ আমভনুর ইরাভ মজ.এ্ভ (যুগ্ম মচফ) মযিঃ ৩৬১৭ মযিঃ ৩৬১৭  জেলয়ণ মনয়াগ চাঁদপুয ২৩/১২/২০১৮ েয়মাজয ন োন ও ই/ই মডমবন

২ কাজী নামজমুর ইরাভ মজ.এ্ভ (যুগ্ম মচফ) মযিঃ  মযিঃ   জেলয়ণ মনয়াগ েয়মাজয ন চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ, চট্টগ্রাভ

৩ জনাফ াযবীন মমিকা জজনায়যর ম্যায়নজায মজএ্ভ-১/৪৭ ৪০০৪৩৯১১ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্ভ,এ্,ম ১৫/০২/৬১ ০২/০৭/৮৭ ০৪/০৮/১৫ গ্রু মডমবন, েধান কাম তার, ঢাকা

৪ জনাফ জভািঃ আয়নাায জায়ন জজনায়যর ম্যায়নজায মজএ্ভ-১/৫০ ৪০০৪৩৯৮৬ জীফীক চাঁদপুয এ্ভ,কভ ০৩/০৫/৬২ ২৮/০৭/৮৭ ৩০/০৬/১৬ ঢাকা মযমজওনার অমপ, ঢাকা

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাপ্লী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ এ্.জক. ভাকসুদুর আান ভূইঁা মডমজএ্ভ (অথ ত ও মাফ) ০৩/০৭১ ৪০১০০৪১৪ জীফীক নযমংদী আইমএ্ভএ্ ১৫/০৩/১৯৮৪ ০৮/০৫/১৮ মাফ ও অথ ত ,েধান কাম তার, ঢাকা

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাপ্লী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ এ্,জক,এ্ভ,এ্, আওার মডমজএ্ভ (চ:দা:) এ্মজএ্ভ-৯৫ ৪০০৪৬২৫২ জীফীক জাভারপুয এ্ভ,এ্,ম ০১/০১/৬৬ ১৮/০৯/৯৪ ২২/০১/১৭ ভভনমং মযমজওনার অমপ ভভনমং

২ জনাফ আফফা উমিন আয়ভদ মডমজএ্ভ (চ:দা:) এ্মজএ্ভ-৯৬ ৪০০৪৬৪০১ জীফীক যাজফাড়ী এ্ভ,এ্,ম ২২/১০/৬৪ ১৪/০৯/৯৪ ২২/০১/১৭ অবয: অমডট মফবাগ, েধান কাম তার, ঢাকা

৩ জনাফ আবু জভাাম্মদ ভাঈনুমিন মডমজএ্ভ (চ:দা:) এ্মজএ্ভ-৯৭ ৪০০৪৬৩৫১ জীফীক পমযদপুয এ্ভ,এ্,ম ২৪/১০/৬৬ ২০/০৯/৯৪ ২২/০১/১৭ ময়রট মযমজওনার অমপ

৪ জনাফ জভািঃ ান্নানুয যমদ মডমজএ্ভ (চ:দা:) এ্মজএ্ভ-৯৮ ৪০০৪৬২৪৬ জীফীক ভভনমং এ্ভ,এ্,ম ০২/০৪/৬৭ ১১/০৯/৯৪ ২২/০১/১৭ ঢাকা মযমজওনার অমপ, ঢাকা

৫ জনাফ জভাাম্মদ আবু কাউছায জমরর মডমজএ্ভ (চ:দা:) এ্মজএ্ভ-৯৯ ৪০০৪৬১৮৭ জীফীক ব্রাক্ষ্মনফাড়ীা এ্ভ,এ্,এ্ ১৪/০৯/৬৭ ০৮/০৯/৯৪ ২২/০১/১৭ কয় তায়যট জফা দপ্তয, টাংগাইর

৬ জনাফ ভীয নূয জভাাম্মদ মডমজএ্ভ (চ:দা:) এ্মজএ্ভ-১০১ ৪০০৪৬৭৩২ জীফীক টাংগাইর এ্ভ,এ্,ম ২১-অঢ়ৎ-১৯৬৫ ১৩/০৯/৯৪ ২২/০১/১৭ গ্রু মডমডন, েিঃকিঃ, ঢাকা

৭ জনাফ জগৌতভ কুভায াা মডমজএ্ভ (চ:দা:) এ্মজএ্ভ-১০২ ৪০০৪৬৪৫০ জীফীক ফায়গযাট এ্ভ,এ্,ম ২৬/১১/৬৬ ১৮/০৯/৯৪ ২২/০১/১৭ খুরনা মযমজওনার অমপ

৮ জনাফ জভািঃ মরাকত আরী খান মডমজএ্ভ (চ:দা:) এ্মজএ্ভ-১০৩ ৪০০৪৬২২৯ জীফীক ঢাকা এ্ভ,এ্,ম ১৩/০৯/৬৯ ১৮/০৯/৯৪ ২২/০১/১৭ কয় তায়যট জফা দপ্তয, নাযাণগঞ্জ

৯ জনাফ অরুন কুভায চক্রফতী মডমজএ্ভ (চ:দা:) এ্মজএ্ভ-১০৪ ৪০০৪৬৩৮৫ জীফীক মঝনাইদ এ্ভ,এ্,এ্ ১৮/০৬/৬৪ ১৭/০৯/৯৪ ২২/০১/১৭ যংপুয মযমজওনার অমপ

১০ জনাফ জভািঃ আফদুয যমভ মভা এ্মজএ্ভ এ্মজএ্ভ-১০৫ ৪০০৪৬৮৩১ জীফীক ভাদাযীপুয এ্ভ,এ্,ম ০২/১০/৬৫ ১৪/০৯/৯৪ ২২/০১/১৭ ঢাকা মযমজওনার অমপ



১১ জনাফ জভািঃ ইায়প আরী এ্মজএ্ভ এ্মজএ্ভ-১০৬ ৪০০৪৬৭৪০ জীফীক নওগা এ্ভ,এ্,ম ০৬/০৭/৬৭ ১৩/০৯/৯৪ ২২/০১/১৭ যাজাী মযমজওনার অমপ

১২ জখ খায়রুজ্জাজাভান এ্মজএ্ভ এ্মজএ্ভ-১০৭ ৪০০৪৬০৮৮ জীফীক নড়াইর এ্ভ,এ্,ম ৩১/১২/৬৭ ১২/০৯/৯৪ ২২/০১/১৭ ভমনটমযং জর উন্নন মডমবন েধান কাম তঅর, ঢাকা

১৩ জনাফ মফপ্লফ কুভায দা এ্মজএ্ভ এ্মজএ্ভ-১০৮ ৪০০৪৬৭২৮ জীফীক যাজফাড়ী এ্ভ,এ্,এ্ ১২/০৬/৬৮ ১৩/০৯/৯৪ ২২/০১/১৭ ফমযার মযমজওনার অমপ

১৪ জনাফ জভাাম্মদ ভাবুবুর আরভ এ্মজএ্ভ এ্মজএ্ভ-১০৯ ৪০০৪৬৭৫৭ জীফীক জপনী এ্ভ,এ্,ম ০১/০৬/৬৮ ১৫/০৯/৯৪ ২২/০১/১৭ টি/এ্  মডমডন, েিঃকিঃ, ঢাকা

১৫ জনাফ জভািঃ আমজজুর ক এ্মজএ্ভ এ্মজএ্ভ-১১০ ৪০০৪৬২০৩ জীফীক াফনা এ্ভ,এ্,এ্ ১২/০৬/৬৯ ১৪/০৯/৯৪ ০৭/১০/০৭
ই/ই মডমবন, েিঃকিঃ, ঢাকা ও অ:দা: আইন মফবাগ 

েধান কাম তার, ঢাকা

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাম্পী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ আবু আয়ফদ মুাম্মদ জাাইফ মমনয ময়েভ এ্নামরে এ্মজএ্ভ-১১১ ৪০১০০৩৭২ জীফীক কুমভল্লা মফএ্ম. কমম্পউটায ইমি: ০২/০২/১৯৮৪ ০১/০২/২০১৮ আইমটি মডমবন,ে:কা:

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাম্পী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ জভািঃ ভাবুবুর ক ম্যায়নজায ০৪/২৪৬ ৪০০৪৬৬৭৮ জীফীক কুমভল্লা এ্ভ,এ্,ম ৩০/০৬/৬৫ ১২/০৯/৯৪ ০৭/১০/০৭ ঢাকা  মযমজওনার অমপ

২ জনাফ জভািঃ পারুক জায়ন ম্যায়নজায ০৪/২৪৭ ৪০০৪৬৪৯২ জীফীক জাভারপুয এ্ভ,কভ ১১/১১/৬৮ ১৫/০৯/৯৪ ০৭/১০/০৭ কভ তচাযী  োন মফবাগ, েিঃকািঃ

৩ জনাফ জভািঃ ামদ ইকফার ম্যায়নজায ০৪/২৪৮ ৪০০৪৬৪২৭ জীফীক ময়যাজপুয এ্ভ,এ্,এ্ ২৮/১২/৬৫ ১৮/০৯/৯৪ ০৭/১০/০৭ টি.এ্ মডমবন, েিঃকািঃ

৪ জনাফ জভািঃ জতৌমদুয যভান ম্যায়নজায ০৪/২৪৯ ৪০০৪৬৩৭৭ জীফীক খুরনা এ্ভ,এ্,ম ৩০/১২/৬৫ ১৪/০৯/৯৪ ০৭/১০/০৭ কয় তায়যট জফা দপ্তয, কুমিা

৫ জনাফ এ্,টি,এ্ভ,নজরুর আরভ ম্যায়নজায ০৪/২৫০ ৪০০৪৬৬৯০ জীফীক জগাারগঞ্জ এ্ভ,এ্ ০১/০৫/৬৪ ১২/০৯/৯৪ ০৭/১০/০৭ ভভনমং মযমজওনার অমপ

৬ জনাফ জভািঃ ভাসুদ মভা ম্যায়নজায ০৪/২৫১ ৪০০৪৬৫২৬ জীফীক ভাদাযীপুয এ্ভ,এ্,এ্ ০১/১২/৬৪ ১২/০৯/৯৪ ০৭/১০/০৭ অথ ত মফবাগ,অথ ত ও মাফ মডমবন

৭ জনাফ জভািঃ কাভরুর ইরাভ যকায ম্যায়নজায ০৪/২৫২ ৪০০৪৬৪৬৮ জীফীক গাজীপুয এ্ভ,এ্,এ্ ২৫/১১/৬৬ ১৪/০৯/৯৪ ০৭/১০/০৭ জনংয়মাগ মফবাগ, েধান কাম তার, ঢাকা

৮ জনাফ জভাাম্মদ আব্দুর ফায়ত খান ম্যায়নজায ০৪/২৫৩ ৪০০৪৬৬৬৬ জীফীক কক্সফাজায এ্ভ,এ্,এ্ ২০/১০/৬৮ ১৫/০৯/৯৪ ০৭/১০/০৭ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

৯ জনাফ জভািঃ আাদুজ্জাভান ম্যায়নজায ০৪/২৫৪ ৪০০৪৬৬০৯ জীফীক কুমভল্লা এ্ভ,এ্,এ্ ২৮/১১/৬৭ ১৪/০৯/৯৪ ০৭/১০/০৭ কয় তায়যট জফা দপ্তয, কুমভল্লা

১০ জনাফ জভাজায়ম্মর ক ম্যায়নজায ০৪/২৫৫ ৪০০৪৬৬১৭ জীফীক কুমভল্লা এ্ভ,কভ ১৬/০৬/৬৭ ১৫/০৯/৯৪ ০৭/১০/০৭ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

১১ কাজী জভাাং ভাফুজ উল্লা ম্যায়নজায ০৪/২৫৬ ৪০০৪৬৫৯১ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্ভ,এ্,ম ১০/০৭/৬৪ ১১/০৯/৯৪ ০৭/১০/০৭ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

১২ সুরতান জভফা উমিন আয়ভদ ম্যায়নজায ০৪/২৫৭ ৪০০৪৬৮৩২ জীফীক টুাখারী এ্ভ,এ্,এ্ ০১/০১/৬৫ ১০/১০/৯৪ ০৭/১০/০৭ ঢাকা  মযমজওনার অমপ



১৩ জনাফ জভািঃ কাভরুর আরভ ম্যায়নজায ০৪/২৬০ ৪০০৪৬৫৮৩ জীফীক রক্ষীপুয এ্ভ,কভ ০১/০১/৬৬ ১১/০৯/৯৪ ০৭/১০/০৭ গ্রু মডমডন, েিঃকিঃ, ঢাকা

১৪ জনাফ জভািঃ আনারুর ক ম্যায়নজায ০৪/২৬১ ৪০০৪৬৭১৬ জীফীক নফাফগঞ্জ এ্ভ,এ্,ম ১১/০১/৬৭ ১১/০৯/৯৪ ০৭/১০/০৭ যাজাী মযমজওনার অমপ

১৫ জনাফ জভাাম্মদ আফদুর ভমজদ ম্যায়নজায ০৪/২৬২ ৪০০৪৬৭০৮ জীফীক যাজাী এ্ভ,এ্,ম ২১/০৮/৬৭ ১১/০৯/৯৪ ০৭/১০/০৭ জফা মফবাগ, যাজাী

১৬ জনাফ জভািঃ আওযঙ্গয়জফ ম্যায়নজায ০৪/২৬৩ ৪০০৪৬৫৭৫ জীফীক জনত্রয়কানা এ্ভ,এ্,ম ০১/০৭/৬৫ ১৭/০৯/৯৪ ২৮/০১/২০১৮ ইনচাজত, জর-১২, ভভনমং

১৭ জনাফ মদরী কুভায যা ম্যায়নজায ০৪/২৬৪ ৪০০৪৬৪৩৫ জীফীক ময়ায এ্ভ,এ্,ম ১৭/০৯/৬৭ ১৭/০৯/৯৪ ০৭/১০/০৭ কয় তায়যট জফা দপ্তয, জমায

১৮ জনাফ জভািঃ আমতায যভান ম্যায়নজায ০৪/২৬৫ ৪০০৪৬৮৪৯ জীফীক ফায়গযাট এ্ভ,এ্,ম ০২/০১/৬৮ ১৫/০৩/৯৫ ০৭/১০/০৭ ইনচাজত, কয় তায়যট জফা দপ্তয, জবারা

১৯ জনাফ যামদুয জযজা পারুক ম্যায়নজায ০৪/২৬৮ ৪০০৪৬৮৫৬ জীফীক টুাখারী এ্ভ,এ্ ১২/১০/৬৬ ০৬/০৩/৯৫ ২১/০৫/০৯ ফমযার মযমজওনার অমপ, ফমযার

২০ জনাফ জভািঃ জযজাউর ক ম্যায়নজায ০৪/২৬৯ ৪০০৪৭৭৬৩ জীফীক খুরনা এ্ভ,এ্,ম ১৬/০৬/৬৬ ১৮/১১/৯৫ ২১/০৫/০৯ অথ ত ও মাফ, জকআযও

২১ জনাফ মপকুর ইরাভ ম্যায়নজায ০৪/২৭০ ৪০০৪৯৪২১ জীফীক যাজাী এ্ভ,কভ ০১/০৩/৬৬ ০১/০২/৯৬ ২১/০৫/০৯ কয় তায়যট জফা দপ্তয , াফনা

২২ জনাফ জখাকন কুভায াা ম্যায়নজায ০৪/২৭১ ৪০০৪৯২৪৯ জীফীক কুমভরস্দা এ্ভ,কভ ১০/১১/৬৬ ২২/০৪/৯৬ ২১/০৫/০৯ ময়রট  মযমজওনার অমপ, ময়রট

২৩ জনাফ জভািঃ রুহুর আভীন ম্যায়নজায ০৪/২৭২ ৪০০৪৯২৯৮ জীফীক যাজাী এ্ভ,এ্,ম ২৭/১১/৬৭ ২৭/০৪/৯৬ ২১/০৫/০৯ যাজাী মযমজওনার অমপ

২৪ জনাফ ীদ জভািঃ খায়রদুজ্জাভান ম্যায়নজায ০৪/২৭৩ ৪০০৪৯৩১৪ জীফীক নওগা এ্ভ,এ্,এ্ ০১/১২/৬৬ ০৪/০৫/৯৬ ২১/০৫/০৯ যাজাী মযমজওনার অমপ

২৫ জনাফ এ্.জক.এ্.এ্ভ. মমিকুয যভান ম্যায়নজায ০৪/২৭৪ ৪০০৪৯৩৫৫ জীফীক পমযদপুয এ্ভ,এ্,এ্ ০৭/০৯/৬৬ ১০/০৭/৯৬ ২২/০৬/০৯ কয় তায়যট জফা দপ্তয, পমযদপুয

২৬ জনাফ জভািঃ জপাযকান উল্লা ম্যায়নজায ০৪/২৭৫ ৪০০৬০২২০ জীফীক যংপুয মফ,কভ ১৫/০২/৬১ ০১/১১/৮৪ ২৭/০২/১১ মানফান মফবাগ, েিঃ কািঃ

২৭ ভীয াইফুর ইরাভ ম্যায়নজায ০৪/২৮১ ৪০০৪৯৪৬২ জীফীক জনাাখারী মডয়স্দাভা-ইন-ইমঞ্জমনামযং ০১/০৪/৬৩ ০১/১২/৯৬ ২১/০৬/১২ ই/ই মডমবন, েিঃকািঃ

২৮ জনাফ সুান্ত কুভায যা ম্যায়নজায ০৪/২৮৫ ৪০০৪৬০০৫ জীফীক চাঁদপুয এ্ভ,এ্,ম ১৮/০৪/৬৭ ২৬/০৫/৯৪ ২১/০৬/১২ ঢাকা মযমজওনার অমপ

২৯ জনাফ জভািঃ ওায়জদ আরী ম্যায়নজায ০৪/২৮৮ ৪০০৪৬০৪৭ জীফীক ভামনকগঞ্জ এ্ভ,এ্,ম ২৫/০৩/৬৫ ২৯/০৫/৯৪ ২১/০৬/১২ ঢাকা মযমজওনার অমপ

৩০ জনাফ এ্,জক,এ্ভ,জযজাউর আান ম্যায়নজায ০৪/২৯০ ৪০০৪৬১৩৮ জীফীক ঢাকা এ্ভ,কভ ০১/০৮/৬৬ ৩০/০৫/৯৪ ২১/০৬/১২ অিঃ অমডট  জর, মডআযও

৩১ কাজী ফাাউমিন ম্যায়নজায ০৪/২৯১ ৪০০৪৬০৭০ জীফীক ফমযার এ্ভ,এ্,ম ০২/১২/৬৩ ০১/০৬/৯৪ ২১/০৬/১২ ঢাকা মযমজওনার অমপ

৩২ জনাফ জভািঃ ওকত আরী জচৌধুযী ম্যায়নজায ০৪/২৯২ ৪০০৪৬০৫৪ জীফীক ঢাকা এ্ভ,কভ ০১/০১/৬৩ ১৪/০৬/৯৪ ২১/০৬/১২ েমক্ষণ ও োন মফবাগ, েিঃকািঃ



৩৩ জনাফ জভািঃ আজারুর ক ম্যায়নজায ০৪/২৯৩ ৪০০৪৬৪৭৬ জীফীক চাঁদপুয এ্ভ,এ্,এ্ ০১/০৯/৬৭ ০৮/০৯/৯৪ ২১/০৬/১২ কয় তায়যট  জফা দপ্তয, জনাাখারী

৩৪ জনাফ জভািঃ ভমনমুর ইরাভ ম্যায়নজায ০৪/২৯৪ ৪০০৪৬৭৭৩ জীফীক নফাফগঞ্জ এ্ভ,এ্,এ্ ২০/১১/৬৮ ১১/০৯/৯৪ ২১/০৬/১২ ইনচাজত, জর অমপ-৭৯, চাঁাইনফাফগঞ্জ

৩৫ জনাফ জভািঃ মভজানুয যভান ভূইা ম্যায়নজায ০৪/২৯৫ ৪০০৪৬৬৩৩ জীফীক চাঁদপুয এ্ভ,এ্,ম ১৫/০৬/৬৭ ১২/০৯/৯৪ ২১/০৬/১২ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

৩৬ জনাফ পারুক আয়ভদ ম্যায়নজায ০৪/২৯৬ ৪০০৪৬৫৩৪৪ জীফীক মুমন্পগঞ্জ এ্ভ,কভ ১০/০৫/৬৮ ১২/০৯/৯৪ ২১/০৬/১২ উন্নন মফবাগ. মডআযও, ঢাকা

৩৭ জনাফ মযদ দা ম্যায়নজায ০৪/২৯৯ ৪০০৪৬৩৯৩ জীফীক ফায়গযাট এ্ভ,এ্ ১২/০৯/৬৬ ১২/০৯/৯৪ ১১/১১/১২ খুরনা মযমজওনার অমপ

৩৮ জনাফ জেভাংকয যকায ম্যায়নজায ০৪/৩০০ ৪০০৪৬২৭৮ জীফীক ভভনমং এ্ভ,এ্,ম ২৪/০৮/৬৬ ১২/০৯/৯৪ ১১/১১/১২ মএ্প ও জনন মফবাগ, েিঃকািঃ

৩৯ জনাফ এ্,জক,এ্ভ,ভমনরুর ইরাভ ম্যায়নজায ০৪/৩০১ ৪০০৪৬৩০২ জীফীক ঢাকা এ্ভ,এ্,ম ১২/০১/৬৫ ১২/০৯/৯৪ ১১/১১/১২
ইনচাজত, জর অমপ-৬৮, জযপুয ও অ:দা: জর 

অমপ-৩৮, জাভারপুয

৪০ জনাফ জভািঃ জহুরুর ইরাভ ম্যায়নজায ০৪/৩০২ ৪০০৪৬৭৮১ জীফীক ফগুড়া এ্ভ,কভ ০১/১২/৬৮ ১২/০৯/৯৪ ১১/১১/১২ কয় তায়যট জফা দপ্তয, ফগুড়া

৪১ জনাফ নূয জভাাম্মদ ম্যায়নজায ০৪/৩০৩ ৪০০৪৬৮০৭ জীফীক মদনাজপুয এ্ভ,এ্ ২০/০৫/৬৭ ১৪/০৯/৯৪ ১১/১১/১২ কয় তায়যট  জফা দপ্তয, মদনাজপুয

৪২ জনাফ মফভর কুভায কয ম্যায়নজায ০৪/৩০৪ ৪০০৪৬৪১৯ জীফীক নড়াইর এ্ভ,এ্,ম ০১/০১/৬৬ ১৪/০৯/৯৪ ১১/১১/১২ জর-৭৩, খুরনা

৪৩ জনাফ জভািঃ জমরভ খান  ম্যায়নজায ০৪/৩০৫ ৪০০৪৬২৮৬ জীফীক ঢাকা এ্ভ,কভ ১৫/০৩/৬৯ ১৪/০৯/৯৪ ১০/০৭/১৪ টি/এ্  মডমবন, ে:কা:,ঢাকা

৪৪ জনাফ শ্যাভর কামন্ত জবৌমভক  ম্যায়নজায ০৪/৩০৬ ৪০০৪৬৫৪২ জীফীক মকয়াযগঞ্জ এ্ভ,এ্,এ্ ০১/০৭/৬৬ ১৫/০৯/৯৪ ১০/০৭/১৪ জফাড ত এ্যায়পা ত, ে:কা:,ঢাকা

৪৫ জনাফ জভািঃ জগারাভ জভাস্তপা  ম্যায়নজায ০৪/৩০৭ ৪০০৪৬৭৯৯ জীফীক নওগা এ্ভ,এ্ ০১/০৭/৬৪ ১৯/০৯/৯৪ ১২/০২/১৫ কয় তায়যট জফা দপ্তয,নাযানগঞ্জ

৪৬ জনাফ শফার যঞ্জন মভস্ত্রী  ম্যায়নজায ০৪/৩০৮ ৪০০৪৬৪৪৩ জীফীক ময়যাজপুয এ্ভ,এ্,ম ০৬/১০/৬৭ ১৯/০৯/৯৪ ১২/০২/১৫ ফমযার  মযমজওনার অমপ, ফমযার

৪৭ জনাফ জভািঃ কাভরুর াান খান  ম্যায়নজায ০৪/৩০৯ ৪০০৪৬৬৫৮ জীফীক কুমভরস্দা এ্ভ,কভ ৩১/১২/৬৬ ১৯/০৯/৯৪ ০১/০৭/১৫ কয় তায়যট  জফা দপ্তয,  কুমভল্লা

৪৮ জনাফ জভািঃ ভাাবুফ এ্রাী ম্যায়নজায ০৪/৩১১ ৪০০৬২২৯১ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্ভ,এ্,এ্ ৩১/১২/৬৯ ১১/১১/৯৯ ২৮/০৪/১৬ েয়কৌর ও ম্পমি মফবাগ, েিঃকািঃ

৪৯ জনাফ জভািঃ জভাাযযপ জায়ন ম্যায়নজায ০৪/৩১২ ৪০০৬২০৪৪ জীফীক ভামনকগঞ্জ এ্ভ,এ্,ম ০১/০২/৬৭ ১১/১১/৯৯ ২৮/০৪/১৬ গ্রু মডমবন, েধান কাম তার, ঢাকা

৫০ জনাফ জভািঃ াইদুয যভান ম্যায়নজায ০৪/৩১৩ ৪০০৬২৬০৬ জীফীক টাংগাইর এ্ভ,কভ ৩১/১২/৭০ ১১/১১/৯৯ ০৭/১০/০৭ টি.এ্ মডমবন, েিঃকািঃ

৫১ জনাফ জভাাম্মদ ওভয পারুক ম্যায়নজায ০৪/৩১৪ ৪০০৬২২৩৪ জীফীক কুমভল্লা এ্ভ,এ্,ম ০১/০১/৬৯ ১১/১১/৯৯ ০৯/০২/১৭ জর অমপ-০৮, নযমংদী

৫২ জনাফ নুযমিন জভাাম্মদ শতফ ম্যায়নজায ০৪/৩১৫ ৪০০৬২২৫৯ জীফীক কক্সফাজায এ্ভ,এ্,এ্ ১০/১০/৬৯ ১১/১১/৯৯ ০৯/০২/১৭ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ



৫৩ জনাফ জভািঃ ভায়রক মভা ম্যায়নজায ০৪/৩১৬ ৪০০৬২০৫১ জীফীক নযমংদী এ্ভ,এ্,ম ১৬/০৪/৭১ ১১/১১/৯৯ ০৯/০২/১৭ ংস্থান মফবাগ, েধান কাম তার,ঢাকা

৫৪ জনাফ যমদুজ্জাভান ম্যায়নজায ০৪/৩১৭ ৪০০৬২৫১৫ জীফীক মঝনাইদ এ্ভ,এ্,ম ০৭/১২/৬৮ ১১/১১/৯৯ ০৯/০২/১৭ খুরনা মযমজওনার অমপ

৫৫ জনাফ জভািঃ ভাবুফ মমিক ম্যায়নজায ০৪/৩১৮ ৪০০৬২৫৩১ জীফীক খুরনা এ্ভ,এ্,এ্ ১৪/০৮/৭১ ১১/১১/৯৯ ০৯/০২/১৭ খুরনা মযমজওনার অমপ, খুরনা

৫৬ জনাফ জভািঃ পজলুর পারুক ম্যায়নজায ০৪/৩১৯ ৪০০৬২২৪২ জীফীক জনাাখারী এ্ভ,এ্,ম ৩১/১২/৭১ ১১/১১/৯৯ ০৯/০২/১৭ উন্নন মডমবন, েিঃকািঃ,ঢাকা

৫৭ জনাফ জভািঃ পারুক জায়ন ম্যায়নজায ০৪/৩২০ ৪০০৬২০৬৯ জীফীক মকয়াযগঞ্জ এ্ভ,কভ ৩১/১২/৭১ ১১/১১/৯৯ ০৯/০২/১৭ ভভনমং মযমজওনার অমপ

৫৮ জনাফ জভািঃ াভসুজ্জাভান জভাল্লা ম্যায়নজায ০৪/৩২১ ৪০০৬২৫৮০ জীফীক গাজীপুয এ্ভ,এ্,এ্ ০৩/০৩/৭১ ১১/১১/৯৯ ০৯/০২/১৭ অবয: অমডট ও মযদ তন,,েিঃকািঃ

৫৯ জনাফ জভািঃ জভাায়জ্জভ জায়ন ম্যায়নজায ০৪/৩২২ ৪০০৬২২২৬ জীফীক জপনী এ্ভ,এ্,এ্ ০১/০৭/৬৯ ১১/১১/৯৯ ০৯/০২/১৭ ই/ই মফবাগ, মআযও, চট্টগ্রাভ

৬০ জনাফ জভািঃ াজাান ভূইা ম্যায়নজায ০৪/৩২৩ ৪০০৬২২৮৩ জীফীক ব্রাক্ষ্মনফাড়ীা এ্ভ,মফ,এ্ ৩১/০৫/৭০ ১১/১১/৯৯ ০৯/০২/১৭ মফমনয়াগ মফবাগ, েিঃকািঃ

৬১ তালুকদায আফদুল্লা জাাংগীয ম্যায়নজায ০৪/৩২৪ ৪০০৬২৪১৬ জীফীক যীতপুয এ্ভ,এ্,ম ০১/১১/৬৮ ১১/১১/৯৯ ০৯/০২/১৭ উন্নন মডমবন, েধান কাম তার, ঢাকা

৬২ জনাফ জভািঃ মপউর ইরাভ ম্যায়নজায ০৪/৩২৫ ৪০০৬২৫৯৮ জীফীক নযমংদী এ্ভ.এ্.এ্ ০১/১২/৬৯ ১১/১১/৯৯ ০৯/০২/১৭ উন্নন মডমবন, েধান কাম তারম, ঢাকা

৬৩ জনাফ জভািঃ নুরুর ইরাভ ম্যায়নজায ০৪/৩২৬ ৪০০৪৯২৬৪ জীফীক জনত্রয়কানা এ্ভ,কভ ১৫/০৮/৭০ ১১/১১/৯৯ ০৯/০২/১৭ গ্রু ও জফা মফবাগ, ঢাকা মযমজওনার অমপ

৬৪ জখ জযপাজুয যভান ম্যায়নজায ০৪/৩২৭ ৪০০৬২৪৮১ জীফীক াতক্ষীযা এ্ভ,এ্,ম ২৭/১০/৭০ ১১/১১/৯৯ ০৯/০২/১৭ কয় তায়যট  জফা দপ্তয, াতক্ষীযা

৬৫ জনাফ এ্য়কন্দায  জভাল্লা ম্যায়নজায ০৪/৩২৮ ৪০০৬২৪৭৩ জীফীক নড়াইর এ্ভ,এ্,ম ৩০/০৯/৬৭ ১১/১১/৯৯ ০২/০৯/১৭ মরম ঋণ ও দাফী মফবাগ,জকআযও

৬৬ জনাফ জভািঃ জপযয়দৌ আরভ খান  ম্যায়নজায ৪/৩২৯ ৪০০৬২১১৯ জীফীক জাভারপুয এ্ভ,এ্,ম ২০/০৬/৭০ ১১/১১/৯৯ ২৮/০৮/২০১৭ জকন্ত্রী অথ ত ও মাফ,ে:কা:

৬৭ জনাফ জভািঃ মবখারুর আরভ ম্যায়নজায ০৪/৩৩০ ৪০০৬২২০০ জীফীক জনাাখারী এ্ভ,এ্,ম ০৫/১২/৬৮ ১১/১১/৯৯ ২৮/০৮/২০১৭ কয় তায়যট জফা দপ্তয, জনাাখারী

৬৮ জনাফ জভািঃ জায়ন কাভার ম্যায়নজায ৪/৩৩১ ৪০০৬৩৬৫৩ জীফীক মদনাজপুয এ্ভ,এ্,ম ৩১/০১/৬৯ ১১/১১/৯৯ ২৮/০৮/২০১৭ যঙপুয মযমজওনার অমপ

৬৯ জনাফ জভািঃ জভাযয়দ আরভ জজী ম্যায়নজায ৪/৩৩৩ ৪০০৬২২৬৭ জীফীক কুমভল্লা এ্ভ,এ্ ০৬/০৭/৬৭ ১১/১১/৯৯ ২৮/০৮/২০১৭ ময়রট মযমজওনার অমপ

৭০ জনাফ জভাাম্মদ ফজুরয যভান ম্যায়নজায ৪/৩৩৫ ৪০০৬৩৯৭৬ জীফীক যংপুয এ্ভ,এ্,ম ০৩/১১/৭১ ১১/১১/৯৯ ১৬/১০/২০১৯ যংপুয মযমজওনার অমপ

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাপ্লী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ জভািঃ জভয়দী াান  ময়েভ এ্নামরে ০৪/৩৩২ ৪০১০০৩৮০ জীফীক ঠাকুযগাঁও এ্ভএ্ম-কমম্প: ইমিমনায ২৭/১১/১৯৮৭ ০২/০১/১৮ আইমটি মডমবন, ে: কা:



২ জনাফ জভািঃ আব্দুয যভান মমনয জোগ্রাভায ৪/৩৩৪ ৪০১০১৪২০ জীফীক ময়ায এ্ভ.মফ.এ্ ২৯/১২/১৯৮৩ ২৮/১১/২০১৮ আইমটি মডমবন, ে: কা:

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাপ্লী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ জভািঃ লুৎপয যভান জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫০৮ ৪০০৬২১৪৩ জীফীক টাংগাইর এ্ভ,এ্,এ্ ০২/০৫/৬৭ ১১/১১/৯৯ ০৭/১০/০৭ ঢাকা মযমজওনার অমপ

২ জনাফ জভািঃ ভাছুদুয যভান জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫০৯ ৪০০৬২৪৪০ জীফীক নযমংদী এ্ভ,এ্,ম ২৭/১১/৬৭ ১১/১১/৯৯ ০৭/১০/০৭ ঢাকা  মযমজওনার অমপ

৩ জনাফ জভািঃ জদয়রাায জায়ন জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫১০ ৪০০৬২২৭৫ জীফীক ভামনকগঞ্জ এ্ভ,কভ ১০/০৩/৭২ ১১/১১/৯৯ ০৭/১০/০৭ কভ তচাযী োন মফবাগ, েিঃকািঃ

৪ জনাফ জভািঃ আবু তায়য মমিক জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫১১ ৪০০৬২৩৬৬ জীফীক যাজাী এ্ভ,মফ,এ্ ০৫/০২/৬৯ ১১/১১/৯৯ ০৭/১০/০৭ যাজাী মযমজওনার অমপ, যাজাী

৫ জনাফ শ্যাভর কুভায াা জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫১২ ৪০০৬২৩৯০ জীফীক মযাজগঞ্জ এ্ভ,কভ ০১/০৯/৭১ ১১/১১/৯৯ ০৭/১০/০৭ আইমটি মডমবন, েিঃকািঃ

৬ জনাফ জক,এ্ভ,জদায়তুর ইরাভ জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫১৩ ৪০০৬২৩৪১ জীফীক মযাজগঞ্জ এ্ভ,এ্,ম ০১/০১/৭১ ১১/১১/৯৯ ০৭/১০/০৭ যাজাী মযমজওনার অমপ, যাজাী

৭ জনাফ জভািঃ মদুর ইরাভ জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫১৪ ৪০০৬২৩৭৪ জীফীক যাজাী এ্ভ,এ্,এ্ ১২/০৫/৭০ ০১/১১/৯৯ ০৭/১০/০৭ যাজাী মযমজওনার অমপ, যাজাী

৮ জনাফ এ্.এ্ভ.আরী জায়ন জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫১৫ ৪০০৬২৪৬৫ জীফীক যীতপুয এ্ভ,কভ ২৫/১০/৬৮ ১১/১১/৯৯ ০৭/১০/০৭ উন্নন মডমবন, েিঃকািঃ

৯ জনাফ া জভািঃ কাভরুজ্জাভান জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫২১ ৪০০৬২১৩৫ জীফীক টাংগাইর এ্ভ,মফ,এ্ ২৫/০৮/৭১ ১১/১১/৯৯ ২১/০৫/০৯ অথ ত ও মাফ মডমবন, েিঃ কািঃ

১০ জনাফ জভািঃ ইকফার জায়ন খান জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫২২ ৪০০৬২১৯২ জীফীক কুমভল্লা এ্ভ,এ্,ম ২০/০৮/৬৮ ১১/১১/৯৯ ২১/০৫/০৯ ময়রট মযমজওনার অমপ, ময়রট

১১ জনাফ জভািঃ পজলুর ক জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫২৩ ৪০০৬২৪০৮ জীফীক নায়টায এ্ভ,এ্,ম ১১/০৬/৬৮ ১১/১১/৯৯ ২১/০৫/০৯ যাজাী মযমজওনার অমপ, যাজাী

১২ জনাফ জভািঃ জযজাউর কমযভ জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫২৪ ৪০০৬২৪৯৯ জীফীক মুন্পীগঞ্জ এ্ভ,কভ ১২/০৪/৭০ ১১/১১/৯৯ ২১/০৫/০৯ অমডট জর, ঢাকা  মযমজওনার অমপ

১৩ জনাফ জভািঃ কাভরুর াান জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫২৫ ৪০০৬২৪৩২ জীফীক ভাগুড়া এ্ভ,এ্,ম ১২/০২/৭১ ১১/১১/৯৯ ২১/০৫/০৯
ফীভা উন্নন ও মনন্ত্রণ কর্ততক্ষ-এ্য মফআইএ্মডম-

জত ংযুক্ত

১৪ জনাফ  নামদ ইকফার খান জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫২৬ ৪০০৬২৪৫৭ জীফীক ঢাকা এ্ভ,এ্,এ্ ০৬/১২/৬৯ ১১/১১/৯৯ ২১/০৫/০৯ ভভনমং মযমজওনার অমপ

১৫ জনাফ ইভত আযা আয়ভদ জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫২৭ ৪০০৬২৫৭২ জীফীক রারভমনযাট এ্ভ,এ্ ২১/০৩/৬৯ ১১/১১/৯৯ ২১/০৫/০৯ কভ তচাযী োন মফবাগ, েিঃকািঃ

১৬ জনাফ জভািঃ নাজমুর ইরাভ মফশ্বা জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫২৮ ৪০০৬২৫৫৬ জীফীক াতক্ষীযা এ্ভ,এ্,ম ১৬/০৯/৬৮ ১১/১১/৯৯ ২১/০৫/০৯ ঢাকা মযমজওনার অমপ, ঢাকা

১৭ জনাফ মনমখয়র মফশ্বা জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫২৯ ৪০০৬২২১৮ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্ভ,এ্,এ্ ০৮/১১/৬৯ ১১/১১/৯৯ ২১/০৫/০৯ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

১৮ জনাফ জভািঃ আমজজুর ইরাভ জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৩০ ৪০০৬২০৯৩ জীফীক জনত্রয়কানা এ্ভ,এ্,এ্ ০১/০১/৭০ ১১/১১/৯৯ ২১/০৫/০৯  যংপুয মযমজওনার অমপ,  যংপুয



১৯ জনাফ জভাািঃ ভাবুফ জায়ন জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৩১ ৪০০৬২১৫০ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্ভ,এ্,ম ৩০/১২/৬৭ ১১/১১/৯৯ ২১/০৫/০৯ ময়রট মযমজওনার অমপ

২০ জনাফ জভািঃ ইভাইর জায়ন জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৩৩ ৪০০৬২৫২৩ জীফীক াতক্ষীযা এ্ভ,এ্,এ্ ১২/০৯/৬৯ ১১/১১/৯৯ ২১/০৫/০৯ খুরনা মযমজওনার অমপ

২১ জনাফ নয়যািভ দি জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৩৪ ৪০০৬২১৬৮ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্ভ,কভ ২৭/১২/৭০ ১১/১১/৯৯ ২১/০৫/০৯ ইনচাজত, জর-৭৫, চট্টগ্রাভ

২২ জনাফ জভািঃ মপকুর আরভ জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৩৫ ৪০০৬২৩৮২ জীফীক জপুযাট এ্ভ,এ্,এ্ ২০/০৯/৭০ ১১/১১/৯৯ ২১/০৫/০৯ কয় তায়যট জফা দপ্তয ,ফগুড়া

২৩ জনাফ জভািঃ আরী জায়ন জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৩৬ ৪০০৬২১০১ জীফীক মকয়াযগঞ্জ এ্ভ,এ্র,এ্র ৩১/০৩/৭২ ১১/১১/৯৯ ২১/০৫/০৯ আইন মফবাগ, েিঃকািঃ, ঢাকা

২৪ জনাফ জমরনা গমন জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৩৭ ৪০০৬২৫৬৪ জীফীক জাভারপুয এ্ভ,এ্,এ্ ০৫/০২/৬৮ ১১/১১/৯৯ ২১/০৫/০৯ জকন্দ্রী অথ ত ও মাফ েধান কাম তার ঢাকা

২৫ জনাফ মফপ্লফ কৃঞ্চ ার জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৩৮ ৪০০৬২৬৩০ জীফীক চাঁদপুয এ্ভ,এ্,ম ৩০/০৬/৬৮ ১১/১১/৯৯ ২১/০৫/০৯ জর অমপ-৪৯,কুমভল্লা

২৬ জনাফ মনমখর চন্দ্র ারদায জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৩৯ ৪০০৫২১২৭ জীফীক ফমযার এ্ভ,এ্,ম ০৭/১২/৬৯ ১১/১১/৯৯ ২২/০৬/০৯ কয় তায়যট জফা দপ্তয, জবারা

২৭ জনাফ জভািঃ ভায়জদুর ইরাভ যকায জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৪০ ৪০০৬৩০৩৪ জীফীক কুমভল্লা এ্ভ,এ্,ম ১৫/০৬/৭১ ০৯/১২/৯৯ ২২/০৬/০৯ মফমনয়াগ মফবাগ,অথ ত ও মাফ মডমবন, েিঃকািঃ

২৮ জনাফ জভািঃ ভামজদুয যমদ জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৪১ ৪০০৫৩৩৯৮ জীফীক নওগাঁ এ্ভ,এ্,ম ১৫/১২/৭০ ০৯/১২/৯৯ ২৭/০২/১১ আমটি াখা,  যাজাী   মযমজওনার অমপ

২৯ জনাফ জভাাম্মদ আমজমুয যভান জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৪২ ৪০০৬৩০২৬ জীফীক কুমভল্লা এ্ভ,এ্,এ্ ২৫/০৬/৬৯ ০৯/১২/৯৯ ২৭/০২/১১ ই/ই মডমবন, েিঃকািঃ

৩০ জনাফ জভািঃ রুহুর আমভন জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৪৩ ৪০০৬৩০৫৯ জীফীক চাঁদপুয এ্ভ,এ্,ম ১৫/১১/৬৮ ০৯/১২/৯৯ ২৭/০২/১১  কভ তচাযী োন মফবাগ, েধান কাম তার ঢাকা

৩১ জনাফ জভািঃ আরার উমিন জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৪৪ ৪০০৬২৮৯৫ জীফীক জাভারপুয এ্ভ,এ্,এ্ ০৮/১১/৭১ ০৯/১২/৯৯ ২৭/০২/১১ জক: অথ ত ও মাফ মডমবন, েধান কাম তার,ঢাকা

৩২ জনাফ যীপ আমভরুর ইরাভ জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৪৫ ৪০০৬৩৩৯৮ জীফীক নড়াইর এ্ভ,কভ ১৭/১১/৭০ ০৯/১২/৯৯ ২৭/০২/১১ অথ ত মফবাগ, েধান কািঃ, ঢাকা

৩৩ জনাফ জভািঃ ভমনরুজ্জাভান জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৪৭ ৪০০৬৩৩৮০ জীফীক খুরনা এ্ভ,কভ ১২/০৫/৭০ ০৯/১২/৯৯ ২৭/০২/১১ ইনচাজত,জর-৯৯, জদৌরতপুয, খুরনা

৩৪ জনাফ জভািঃ আফদুর ান্নান খাঁন জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৪৮ ৪০০৬৩০৪২ জীফীক ফায়গযাট এ্ভ,এ্,এ্ ০১/০৪/৭১ ০৯/১২/৯৯ ২৭/০২/১১ পুনিঃফীভা মফবাগ, টি.এ্ মডমবন, েিঃকািঃ

৩৫ জনাফএ্.এ্ভ.আর ভামুন উর পারুক জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৪৯ ৪০০৬৩৪১৪ জীফীক কুমিা এ্ভ,এ্,এ্ ১৯/১১/৭০ ০৯/১২/৯৯ ২৭/০২/১১ ইনচাজত, জর অমপ-১৭, াফনা

৩৬ জনাফ জভািঃ আমভনুর ইরাভ জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৫০ ৪০০৬৩১৮২ জীফীক ফমযার এ্ভ,এ্,ম ২০/১০/৭০ ২৭/১২/৯৯ ২৭/০২/১১ অথ ত ও মাফ মডমবন, েিঃকািঃ

৩৭ জনাফ জভািঃ পারুক জায়ন জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৫১ ৪০০৫৪০০৮ জীফীক াফনা এ্ভ,কভ ৩০/০১/৬৭ ২৪/০১/০০ ২৭/০২/১১ ইনচাজত, জর অমপ-১৭, াফনা

৩৮ জনাফ যদায জামকয জায়ন জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৫২ ৪০০৬৩৮১০ জীফীক ফায়গযাট এ্ভ,কভ ২৮/০৬/৬৯ ২০/০২/০০ ২৭/০২/১১ ঢাকা মযমজওনার অমপ, ঢাকা



৩৯ জনাফ নীলুপা ইাভীন জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৫৩ ৪০০৩৮৬৪৮ জীফীক ফমযার এ্ভ,এ্ ২৪/০৯/৬১ ০১/১১/৮৪ ২৭/০২/১১ ঢাকা  মযমজওনার অমপ

৪০ জনাফ জভািঃ ামপজুয যভান জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৫৪ ৪০০৪৬৮৭২ জীফীক ময়ায এ্ভ,এ্,ম ২৫/১২/৬৫ ০৬/০৩/৯৫ ২৭/০২/১১ ঢাকা  মযমজওনার অমপ

৪১ জনাফ জভািঃ মুমজবুর ক াওরাদায জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৫৫ ৪০০৪৬৮৬৪ জীফীক ঝারকাঠি এ্ভ,এ্,এ্ ১০/০৯/৬৪ ১২/০৩/৯৫ ২৭/০২/১১ ফমযার মযমজওনার অমপ, ফমযার

৪২ জনাফ জভািঃ আতাউয যভান জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৫৬ ৪০০৪৬৯১৪ জীফীক াফনা এ্ভ,এ্,ম ২৫/১২/৬৮ ২৭/০৯/৯৫ ২৭/০২/১১ যাজাী মযমজওনার অমপ

৪৩ জনাফ জভািঃ মভজানুয যভান জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৬১ ৪০০১৬৮৩৪ জীফীক পমযদপুয এ্ভ,কভ ২৮/১০/৬২ ০১/০১/৮৩ ০১/০৭/১২ ঢাকা মযমজওনার অমপ

৪৪ জনাফ জভািঃ আমপকুয যভান জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৬২ ৪০০৬৩৮৭৭ জীফীক মঝনাইদ এ্ভ,এ্,এ্ ০৪/১০/৬৭ ০১/০৩/০০ ০১/০৭/১২ ইনচাজত, জর অমপ-৬৫, ফায়গযাট

৪৫ জনাফ দীংকয কুভায মউরী জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৬৩ ৪০০৬৩৮৫১ জীফীক ফায়গযাট এ্ভ,কভ ১৫/০৭/৬৯ ০১/০৩/০০ ০১/০৭/১২ খুরনা মযমজওনার অমপ

৪৬ জনাফ জভািঃ আভীয জায়ন জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৬৪ ৪০০৬৩৭৩৭ জীফীক টুাখারী এ্ভ,এ্,ম ৩১/১০/৬৭ ০১/০৩/০০ ০১/০৭/১২ ফমযার মযমজওনার অমপ

৪৭ জনাফ জভািঃ ীদুর ইরাভ জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৬৫ ৪০০৬৩৮০২ জীফীক টাংগাইর এ্ভ,এ্,ম ০১/০৬/৬৯ ০১/০৩/০০ ০১/০৭/১২ জর অমপ-৩০, টাংগাইর

৪৮ জনাফ আফদুর জভাতামরফ জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৬৬ ৪০০৬৩৬৯৫ জীফীক গাজীপুয এ্ভ,এ্,ম ০৯/০৬/৬৯ ০১/০৩/০০ ০১/০৭/১২ মানফান মফবাগ, েিঃ কািঃ

৪৯ জনাফ ভমপজুয যভান জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৬৭ ৪০০৬৩৯১৯ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্ভ,এ্ ১৪/০৬/৬৭ ০১/০৩/০০ ০১/০৭/১২ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

৫০ জনাফ জভািঃ ভমনরুজ্জাভান জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৬৮ ৪০০৬৩৮৯৩ জীফীক নড়াইর এ্ভ,কভ ০৩/০১/৬৮ ০১/০৩/০০ ০১/০৭/১২ খুরনা মযমজওনার অমপ

৫১ জনাফ জভািঃ মভজানুয যভান জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৬৯ ৪০০৬১৮৩৪ জীফীক ব্রাক্ষভণফামড়া এ্ভ,কভ ৩১/০১/৬৮ ০১/০৩/০০ ০১/০৭/১২ ইনচাজত, জর অমপ-৪৬, ব্রাহ্মণফাড়ীা

৫২ কাজী জভািঃ তমপকুর ইরাভ জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৭০ ৪০০৬৩৮২৮ জীফীক নায়টায এ্ভ,এ্,ম ০৬/০৭/৭০ ০১/০৩/০০ ০১/০৭/১২ অবয: অমডট জর, যাজাী মযমজওনার অমপ

৫৩ জনাফ জভািঃ ভাবুবুর আরভ জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৭১ ৪০০৬৩৮৩৬ জীফীক গাইফান্ধা এ্ভ,এ্,ম ০১/১২/৬৮ ০১/০৩/০০ ০১/০৭/১২ টি/এ্ মডমবন, েিঃকািঃ

৫৪ জনাফ ঙ্কজ কুভায দা জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৭২ ৪০০৬৩৮৮৫ জীফীক ফায়গযাট এ্ভ.কভ ০৩/০৫/৬৮ ০১/০৩/০০ ০১/০৭/১২ ইনচাজত, জর অমপ-৭৪, খুরনা

৫৫ জনাফ জভািঃ আরভগীয কমফয খান জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৭৩ ৪০০৬৩৯৬৮ জীফীক চাঁদপুয এ্ভ,এ্,ম ০১/০২/৬৭ ০১/০৩/০০ ০১/০৭/১২ গ্রু  মডমবন, েিঃকািঃ

৫৬ জনাফ জভািঃ ভমদুয যভান জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৭৪ ৪০০৬৩৭২৯ জীফীক ভামনকগঞ্জ এ্ভ,এ্,ম ৩০/০৯/৬৮ ০১/০৩/০০ ০১/০৭/১২ এ্ভ.মড’য দপতয, েিঃকািঃ

৫৭ ভীয জভাাযযাপ জায়ন জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৭৫ ৪০০৬৩৯৫০ জীফীক রক্ষীপুয এ্ভ,এ্,এ্ ০১/০৪/৬৮ ০১/০৩/০০ ০১/০৭/১২ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

৫৮ জনাফ জভািঃ যমদুর াান জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৭৭ ৪০০৬৩৭৮৬ জীফীক াফনা এ্ভ,এ্,ম ০১/০১/৭০ ০১/০৩/০০ ০১/০৭/১২ কয় তায়যট জফা দপ্তয, াফনা



৫৯ জনাফ যওন আযা জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৭৮ ৪০০৬৩৭৯৪ জীফীক ঢাকা এ্ভ,এ্,এ্ ১৬/০৯/৭০ ০১/০৩/০০ ০১/০৭/১২ ঢাকা মযমজওনার অমপ

৬০ জনাফা গুরান আক্তায জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৭৯ ৪০০৬৩৯২৭ জীফীক নড়াইর এ্ভ,এ্ ০৮/০১/৭২ ০১/০৩/০০ ০১/০৭/১২ ঢাকা মযমজওনার অমপ

৬১ জনাফ জভািঃ জযজাউর কমযভ জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৮১ ৪০০৬৩৯৮৪ জীফীক ফমযার এ্ভ,এ্,ম ০১/০২/৭২ ১৩/০৪/০০ ০১/০৭/১২ ই/ই মডমবন, েিঃকািঃ

৬২ জনাফ জভািঃ জভাতাকুয যভান জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৮২ ৪০০৬৪০১৬ জীফীক টাংগাইর এ্ভ,মফ,এ্ ০৩/১২/৭০ ০৭/০৬/০০ ০৯/১০/১৩ ঢাকা মযমজওনার অমপ

৬৩ জনাফ সুবাল চন্দ্র দি জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৮৪ ৪০০৬৭১৬৭ জীফীক চট্টগ্রাভ এ্,এ্,ম ১৩/১০/৬৩ ০১/০৩/০৬ ০৯/১০/১৩ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ, চট্টগ্রাভ

৬৪ জনাফ এ্.জক.এ্ভ আব্দুর ান্নান জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৮৬ ৪০০৬৭১৭৫ জীফীক কুমভল্লা এ্,এ্,ম ২৩/০৭/৫৮ ০১/০৩/০৬ ০৯/১০/১৩ ঢাকা মযমজওনার অমপ

৬৫ জনাফ জভািঃ যায়দুর ইরাভ জচৌধুযী জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৮৭ ৪০০৬৭০৮৪ জীফীক চট্টগ্রাভ এ্ইচ,এ্,ম ১০/১০/৬৫ ০১/০৩/০৬ ০৯/১০/১৩ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ, চট্টগ্রাভ

৬৬ জনাফ জভািঃ আিঃ যভান জভাল্যা জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৮৮ ৪০০৬৬৯৮৭ জীফীক চাঁদপুয এ্ইচ,এ্,ম ০১/০১/৬৭ ০১/০৩/০৬ ০৯/১০/১৩ ইনচাজত, জর অমপ-০৩, ঢাকা

৬৭ জনাফ ভনছুরুর আরভ জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৮৯ ৪০০৬৭০২৭ জীফীক চট্টগ্রাভ এ্ইচ,এ্,ম ০৪/০২/৭২ ০১/০৩/০৬ ০৯/১০/১৩ ইনচাজত, জর-৪০, যাউজান, চট্টগ্রাভ

৬৮ জনাফ আব্দুর আউার জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৯১ ৪০০৬৬৯৪৬ জীফীক াফনা মফ,কভ ২৪/১১/৬১ ০১/০৩/০৬ ১০/০৭/১৪ জর অমপ-০৫, ঢাকা এ্ফং অিঃদািঃ

৬৯ জনাফ আবুর কারাভ আজাদ জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৯২ ৪০০৬৬৯৫৩ জীফীক ফমযার এ্ইচ,এ্,ম ১৫/০১/৬১ ০১/০৩/০৬ ১০/০৭/১৪ ইনচাজত, জর অমপ:১৬, নাযানগঞ্জ

৭০ জনাফ জায়কয জায়ন জচৌধুযী জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৯৩ ৪০০৬৭১১৮ জীফীক জপনী এ্ভ,এ্ ১১/০৩/৬৩ ০১/০৩/০৬ ১০/০৭/১৪ ঢাকা মযমজওনার অমপ, ঢাকা

৭১ জনাফ জদফাীল ার জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৯৪ ৪০০৬৭০৬৮ জীফীক জভৌরবীফাজায এ্ইচ,এ্,ম ১৯/১১/৬৪ ০১/০৩/০৬ ১০/০৭/১৪ জর অমপ-৫৮, জভৌরবীফাজায

৭২ জনাফ জভািঃ জভাতাারুর জায়ন জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৯৬ ৪০০৬৬৯৩৮ জীফীক নীরপাভাযী এ্ইচ,এ্,ম ০২/০৮/৬৭ ০১/০৩/০৬ ১২/০২/১৫ ইনচাজত, জর-৮৪, মদনাজপুয

৭৩ জনাফ এ্.টি.এ্ভ. নজরুর আমভন জডপুটি ম্যায়নজায ০৫/৫৯৭ ৪০০৬৬৯৯৫ জীফীক ঝারকাঠি এ্ভ,এ্ম ০৪/০৭/৬৪ ০১/০৩/০৬ ১২/০২/১৫ ইনচাজত, জর অমপ-০৬, জভাাম্মদপুয, ঢাকা

৭৪ জনাফ জাপয আভদ জডপুটি ম্যায়নজায ৫/৫৯৯ ৪০০৬৭০১৯ জীফীক চট্টগ্রাভ এ্ইচ,এ্,ম ২৯/০৯/৬৫ ০১/০৩/০৬ ২৩/০৯/১৫ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

৭৫ জনাফ জভািঃ জাযাফ উমিন জডপুটি ম্যায়নজায ৫/৬০০ ৪০০৬৭০৭৬ জীফীক কুমিা এ্ইচ,এ্,ম ২৯/০৯/৬৫ ০১/০৩/০৬ ০১/০৭/১৫ ইনচাজত, জর অমপ-৬৩,কুমভল্লা

৭৬ জনাফ জভািঃ মভজানুয যভান জডপুটি ম্যায়নজায ৫/৬০১ ৪০০৬২৫৪৯ জীফীক ময়ায এ্ভ,এ্,ম ০৫/০৩/৬৮ ১১/১১/৯৯ ২৩/০৯/১৫ জকন্দী অথ ত ও মাফ মফবাগ, েিঃকািঃ

৭৭ জনাফ জভািঃ াজাান াটওাযী জডপুটি ম্যায়নজায ৫/৬০২ ৪০০৬৬৯৭৯ জীফীক চাঁদপুয এ্ভ.কভ ৩১/১২/৬৮ ০১/০৩/০৬ ২৩/০৯/১৫ ইনচাজত, জর অমপ-৯৮, ঢাকা

৭৮ জনাফ আমতকুয যভান জডপুটি ম্যায়নজায ৫/৬০৪ ৪০০৭৫০৪৬ জীফীক টাংগাইর এ্ভ.এ্ম ১৫/০১/৮১ ০৭/০৫/০৯ ০২/১০/১৬ টি.এ্ মডমবন, েিঃকািঃ



৭৯ জনাফ এ্.এ্ভ.আমতকুজ্জাভান জডপুটি ম্যায়নজায ৫/৬০৫ ৪০০৭৫০৯৫ জীফীক কুমিা এ্ভ.মফ.এ্ ০৮/১২/৭৯ ০৭/০৫/০৯ ০২/১০/১৬ কয় তায়যট জফা দপ্তয, কুমিা

৮০ জনাফ মদুর ইরাভ খান জডপুটি ম্যায়নজায ৫/৬০৬ ৪০০৭৫২২৮ জীফীক ঢাকা এ্.এ্.ম ২৯/১২/৬৪ ২৪/০৬/০৯ ০২/১০/১৬
জর অমপ-৯৫, ঢাকা, ও অমতমযক্ত দািঃ 

মেিঃকািঃবুথ-২

৮১ ভন্ডর দীঙ্কয কুভায জডপুটি ম্যায়নজায ৫/৬০৭ ৪০০৭৫১৩৭ জীফীক াতক্ষীযা এ্ইচ.এ্.ম ০৫/০৫/৬৭ ২৪/০৬/০৯ ০২/১০/১৬ ইনচাজত, জর-৭২, াতক্ষীযা

৮২ জনাফ জভািঃ আয়নাারুর ইরাভ জডপুটি ম্যায়নজায ৫/৬০৮ ৪০০৭৫২০২ জীফীক যাজাী এ্ইচ.এ্.ম ০২/০৭/৬৫ ২৪/০৬/০৯ ০২/১০/১৬ ইনচাজত, জর অমপ- ৮৭ , নায়টায

৮৩ জনাফ েদী কুভায জদ জডপুটি ম্যায়নজায ৫/৬০৯ ৪০০৭৫১৫২ জীফীক চট্টগ্রাভ এ্ইচ.এ্.ম ১২/০৪/৬১ ২৪/০৬/০৯ ০২/১০/১৬ জর অমপ-৫৩, জুফরী জযাড, চট্টগ্রাভ

৮৪ জনাফ কভর কুভায াা জডপুটি ম্যায়নজায ৫/ ৬১০ ৪০০৭৫১৮৬ জীফীক নীরপাভাযী এ্ইচ.এ্.ম ১৫/০৩/৬৬ ২৪/০৬/০৯ ১৫/০২/২০১৭ ইনচাজত, জর অমপ-৮০, ঠাকুযগাও

৮৫ জনাফ কভর আচার্য্ত জডপুটি ম্যায়নজায ৫/৬১১ ৪০০৭৫১৪৫ জীফীক চট্টগ্রাভ মফ.এ্ ১৭/১১/৬৭ ২৪/০৬/০৯ ১৫/০২/২০১৭ ইনচাজত, জর অমপ-৫৫, মফগঞ্জ

৮৬ খন্দকায এ্.এ্ইচ.এ্ভ. ামফবুল্লা জডপুটি ম্যায়নজায ৫/৬১২ ৪০০৭৫০৩১ জীফীক টাংগাইর মফ.এ্ম ৩১/০১/৬৭ ২৪/০৬/০৯ ১৫/০২/২০১৭ ইনচাজত, জর অমপ-৪৮/৭৬(অমত:দামত্ব)

৮৭ জনাফ জভািঃ ভয়য আয়ভদ জডপুটি ম্যায়নজায ৫/৬১৩ ৪০০৭৫৭৯৪ জীফীক নীরপাভাযী এ্ইচ.এ্.ম ০৬/০২/৬৯ ২৪/০৬/০৯ ১৫/০২/২০১৭ ইনচাজত, জর অমপ-৮৬, যংপুয

৮৮ জনাফ জভািঃ নাজমুর ক জডপুটি ম্যায়নজায ৫/৬১৪ ৪০০৭৫১৬০ জীফীক চট্টগ্রাভ মফ.এ্ ৩০/০৬/৬৫ ২৪/০৬/০৯  ১৩-০৩-২০১৭ চট্টগ্ররাভ মযমজওনার অমপ, চট্টগ্রাভ

৮৯ জনাফ জভািঃ জগারাভ পারুক জডপুটি ম্যায়নজায ৫/৬১৫ ৪০০৭৫২১০ জীফীক ফমযার এ্ইচ.এ্.ম ০২/০৮/৬৫ ২৪/০৬/০৯   ১৩-০৩-২০১৭
ইনচাজত, জর অমপ-৭১, ফমযার ও অ: দা: জর 

অমপ-৬২, টুাখারী

৯০ জনাফ জভািঃ ান্নান ভূ ূঁইা জডপুটি ম্যায়নজায ৫/৬১৬ ৪০০৭৫২৫১ জীফীক নাযানগঞ্জ এ্ইচ.এ্.ম ১৫/১২/৬৪ ২৪/০৬/০৯  ১৩-০৩-২০১৭ ইনচাজত, জর অমপ-১৯, মুন্পীগঞ্জ

৯১ জনাফ আফদুন নফী তালুকদায জডপুটি ম্যায়নজায ৫/৬১৭ ৪০০৭৫২৭৭ জীফীক চট্টগ্রাভ মফ.এ্ ২৪/০৪/৬৭ ১৮/১০/০৯   ১৩-০৩-২০১৭ জর অমপ-৫০, চট্টগ্রাভ

৯২ শদ াান আর ভামুদ জডপুটি ম্যায়নজায ৫/৬১৮ ৪০০৭৫২৬৯ জীফীক চট্টগ্রাভ এ্ইচ.এ্.ম ০২/০১/৭২ ৩১/১২/০৯    ১৩-০৩-২০১৭ জর অমপ-৫২, চট্টগ্রাভ

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাপ্লী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ এ্ভদাদুর ক কাযী ময়েভ এ্নামরি ৫/৬২০ ৪০১০১৪৩৮ জীফীক ২৫/০৮/১৯৮৮ ২০/১২/২০১৮ আইমটি মডমবন, েধান কাম তার, ঢাকা

১ জনাফ শুবাীল কভ তকায শুব জোগ্রাভায ৫/৬১৯ ৪০১০০৩৯৮ জীফীক ঝারকাঠি মফ.এ্.ম-কমম্প: ইমিমনায ২২/০৪/১৯৯০ ০২/০১/১৮
ফীভা উন্নন ও মনন্ত্রণ কর্ততক্ষ-এ্য মফআইএ্মডম-

জত ংযুক্ত

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাপ্লী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ জভািঃ মযাজুয়িৌরা জডপুটি ম্যায়নজায (চিঃদািঃ) ০৬/৬৯০ ৪০০১৭৯৮০ জীফীক জপনী এ্ভ,এ্  (এ্র.এ্র.মফ) ০১/০১/৬২ ০১/১১/৮৪ ১১/১১/১২ অভ্রিঃ অমডট মফবাগ, েিঃকািঃ, ঢাকা

২ জনাফ জভািঃ নজরুর ইরাভ তালুকদায জডপুটি ম্যায়নজায (চিঃদািঃ) ০৬/৬৯২ ৪০০৩৯৩১৫ জীফীক টাংগাইর এ্ভ,এ্ (এ্র.এ্র.মফ) ৩০/০৯/৬১ ০১/১১/৮৪ ১১/১১/১২ অভ্রিঃ অমডট মফবাগ, েিঃকািঃ, ঢাকা



৩ জনাফ জভািঃ লুৎপয যভান জডপুটি ম্যায়নজায (চিঃদািঃ) ০৬/৬৯৩ ৪০০১৮০১২ জীফীক যীতপুয এ্ভ.এ্ ০১/০৬/৬৪ ০১/১১/৮৪ ১১/১১/১২ মডআযও, ঢাকা

৪ জনাফ  জভািঃ ফমরুজ্জাভান জডপুটি ম্যায়নজায (চিঃদািঃ) ০৬/৬৯৫ ৪০০৭৫০৭৯ জীফীক ভাগুযা এ্ভ.এ্ ইন মপমজওরমজ ১০/১০/৮০ ১০/০৭/১৪ ১০/০৭/১৪ কয় তায়যট  জফা দপ্তয, টাঙ্গাইর

৫ জনাফ ামফা াঈদ জডপুটি ম্যায়নজায (চিঃদািঃ) ০৬/৬৯৬ ৪০০৭৫০২০ জীফীক ভভনমং এ্ভ.এ্ম ০৮/১১/৭৯ ১০/০৭/১৪ ১০/০৭/১৪ অবয: অমডট ও মযদ তন,,েিঃকািঃ

৬ জনাফ জযায়ভনা আক্তায জডপুটি ম্যায়নজায (চিঃদািঃ) ০৬/৬৯৭ ৪০০৭৫১২৯ জীফীক ঢাকা এ্ভ.মফ.এ্ ১৭/০১/৮৩ ১০/০৭/১৪ ১০/০৭/১৪ জর অমপ-০৭, মভযপুয,ঢাকা

৭ যদায ভাসুদ মভা জডপুটি ম্যায়নজায (চিঃদািঃ) ০৬/৬৯৮ ৪০০৭৫০৮৭ জীফীক নড়াইর এ্ভ.এ্.এ্ ১৫/০৫/৮০ ১০/০৭/১৪ ১০/০৭/১৪ খুরনা মযমজওনার অমপ

৮ জনাফ জভািঃ ইকফার ফাায সুভন কাযী ম্যায়নজায ৬/৬৯৯ ৪০০৬৭১৮৩ জীফীক ফমযার এ্ভ.এ্ ২১/০৫/৮১ ১০/০৭/১৪ ১০/০৭/১৪ ংস্থান মফবাগ, েিঃকািঃ

৯ জনাফ জভািঃ পখরুজ্জাভান কাযী  ম্যায়নজায ০৬/৭০০ ৪০০৩৮৬২২ জীফীক ময়ায মফ,কভ ১২/০৪/৬১ ১২/০২/১৫ ১২/০২/১৫ খুরনা মযমজওনার অমপ, খুরনা

১০ জনাফ জভািঃ ভমন মভা কাযী  ম্যায়নজায ০৬/৭০২ ৪০০৬০৮৩২ জীফীক চাঁদপুয এ্ইচ,এ্,ম ০৮/০৯/৬১ ১২/০২/১৫ ১২/০২/১৫ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

১১ জনাফ জভািঃ মপকুয যভান খান কাযী  ম্যায়নজায ০৬/৭০৮ ৪০০১৬০৫৭ জীফীক চট্রগ্রাভ মডয়প্লাভা ইন কভা ত ১২/০৮/৬২ ১২/০২/১৫ ১২/০২/১৫ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

১২ জনাফ জভািঃ াাফ উমিন জচৌধুযী কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭১৮ ৪০০১৬০১৬ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্ইচ,এ্,ম ১৫/০৫/৬২ ০১/০১/৮৩ ১৬/০৯/১৫ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

১৩ জনাফ উদ্ধফ কুভায জঘাল কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭২৩ ৪০০৩৯৫৩-৯ জীফীক
ময়ায এ্ভ.এ্ ০৩/০২/৬২ ০১/১১/৮৪ ০৮/০৫/১২

মরম ঋণ ও দাফী মফবাগ,জকআযও

১৪ জনাফ জভািঃ য়যাায আরভ কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭২৫ ৪০০১৬৭৪-৩ জীফীক
কুমভল্লা এ্ভ,এ্ ০১/০১/৬৪ ০১/০১/৮৩ ০৮/০৫/১২ ময়রট  মযমজওনার অমপ

১৫ খন্দকায ভমনরুজ্জাভান কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭২৬ ৪০০৩৮৯২-৯ জীফীক
পমযদপুয এ্ভ.এ্ ০১/০৩/৬৩ ০১/১১/৮৪ ০৮/০৫/১২ টি/এ্ মডমবন, েিঃকািঃ

১৬ জনাফ জভািঃ আবু াঈদ কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭২৭ ৪০০৪১১২-১ জীফীক
যীতপুয এ্ভ,কভ ২১/০৬/৬৭ ০১/০১/৮৫ ০৮/০৫/১২ অথ ত ও মাফ মডমবন, েিঃকািঃ

১৭ জনাফ েদী কুভায াা কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭২৮ ৪০০৬৪৩২-১ জীফীক
ভামনকগঞ্জ এ্ভ.কভ ১১/০৭/৭৬ ২৬/১০/০০ ০৮/০৫/১২ অথ ত ও মাফ মডমবন, েিঃকািঃ

১৮ জনাফ জভািঃ আরী ইামছয আযাপাত কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭২৯ ৪০০৫৪২৩-০ জীফীক
নওগা এ্ভ.এ্.এ্ ০১/০১/৭৬ ২৬/১০/০০ ০৮/০৫/১২ যংপুয মযমজওনার অমপ

১৯ জনাফ জভািঃ ভাবুবুর আরভ কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৩০ ৪০০৬৪১৭-৪ জীফীক
ভামনকগঞ্জ এ্ভ,কভ ০২/০১/৭৪ ২৬/১০/০০ ০৮/০৫/১২ অথ ত ও মাফ মডমবন, েিঃকািঃ

২০ জনাফ জভািঃ ভঈনুর কমযভ কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৩১ ৪০০৬৪৪০-৪ জীফীক
যাজাী এ্ভ.এ্ম ১২/০৩/৭৬ ২৬/১০/০০ ০৮/০৫/১২ যাজাী মযমজওনার অমপ

২১ শদা ারভা সুরতানা কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৩৩ ৪০০৬৪২১-৪ জীফীক
ঢাকা এ্ভ.এ্ ১২/১২/৭৪ ২৬/১০/০০ ০৮/০৫/১২ ঢাকা মযমজওনার অমপ

২২ জনাফ জভাাম্মদ নুরুর ইরাভ কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৩৪ ৪০০৬৪০৯-৯ জীফীক
চট্রগ্রাভ এ্ভ,এ্,ম ০১/০২/৭৩ ২৬/১০/০০ ০৮/০৫/১২ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ



২৩ জনাফ াযমভন তাফাসুভ কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৩৫ ৪০০৩৯২১-৬ জীফীক
ভাদাযীপুয এ্ভ. এ্-এ্ ০৯/০৭/৭৫ ২৬/১০/০০ ০৮/০৫/১২ ঢাকা মযমজওনার অমপ

২৪ জনাফ জভাাম্মদ আবুর কারাভ আজাদ কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৩৬ ৪০০৬৪১৬-৪ জীফীক
মকয়াযগঞ্জ এ্ভ.এ্ ০১/০৮/৭৭ ২৬/১০/০০ ০৮/০৫/১২ কভ তচাযী োন মফবাগ, েিঃকািঃ

২৫ জনাফ জভািঃ আব্দুর আউার কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৩৭ ৪০০৬৪৩৮-৮ জীফীক
যাজাী এ্ভ.এ্ম ৩১/১২/৭৪ ২৬/১০/০০ ০৮/০৫/১২

যাজাী মযমজওনার অমপ

২৬ জনাফ জভািঃ পামমুর ইরাভ জচৌধুযী কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৩৮ ৪০০৬৪২৯-৭ জীফীক
ময়রট এ্ভ.এ্.এ্ ৩১/১০/৭৫ ২৬/১০/০০ ০৮/০৫/১২

ময়রট মযমজওনার অমপ

২৭ জনাফ জভািঃ ভমউয যভান কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৩৯ ৪০০৬৪১৪-৯ জীফীক
ময়যাজপুয এ্ভ.এ্ ১৬/১০/৭০ ২৬/১০/০০ ০৮/০৫/১২

ইনচাজত, জর অমপ-৬০, ময়যাজপুয

২৮ জনাফ জভািঃ ইা ইা কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৪০ ৪০০৬৪২৮-৯ জীফীক
জপনী এ্ভ.এ্ ০১/০১/৭৯ ২৬/১০/০০ ০৮/০৫/১২

ময়রট মযমজওনার অমপ

২৯ জনাফ জভািঃ জভাতায়য জায়ন ভূইা কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৪১ ৪০০৬৪২৭-১ জীফীক কুমভল্লা
এ্ভ.এ্.এ্ ০১/০১/৭৩ ২৬/১০/০০ ০৮/০৫/১২

কয় তায়যট  জফা দপ্তয, কুমভল্লা

৩০ জনাফ জভািঃ মযন আরী যকায কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৪২ ৪০০৫৪২৪-৮ জীফীক কুমড়গ্রাভ এ্ভ.এ্.এ্ ০৭/০১/৭৫ ২৬/১০/০০ ০৮/০৫/১২ অমডট জর, যংপুয মযমজওনার অমপ

৩১ জভাছািঃ ভমযভ খাতুন কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৪৩ ৪০০৫৪২৬-৩ জীফীক
মযাজগঞ্জ এ্ভ.এ্ ০১/০১/৭৫ ২৬/১০/০০ ০৮/০৫/১২

যাজাী মযমজওনার অমপ

৩২ শদ ফামকবুর ইরাভ কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৪৪ ৪০০৬৪১৯-৮ জীফীক
নড়াইর এ্ভ,কভ ০৪/০৫/৭১ ২৬/১০/০০ ০৮/০৫/১২

জর অমপ-১৬, নাযাণগঞ্জ

৩৩ জনাফ নজরুর ইরাভ ভজুভদায কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৪৫ ৪০০৬৪৭১-৬ জীফীক
খাগড়াছমড় এ্ভ.কভ ০৫/০২/৭৭ ২৬/১০/০০ ০৮/০৫/১২

জর , নাযানগঞ্জ

৩৪ জনাফ জভািঃ আবু মুা মভঞা কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৪৬ ৪০০৬৪২৫-৫ জীফীক গাইফান্ধা এ্ভ.এ্ ২৯/০৯/৭৫ ২৬/১০/০০ ০৮/০৫/১২ ইনচাজত, জর অমপ-৯১, গাইফান্ধা

৩৫ জনাফ ভামুদুয যভান কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৪৭ ৪০০৬৪১১-৫ জীফীক
ফান্দযফন এ্ভ.এ্.ভএ্ ০১/০১/৭১ ২৬/১০/০০ ০৮/০৫/১২

চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

৩৬ জনাফ জভাাম্মদ া আরভ কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৪৮ ৪০০৬৪৩৬-২ জীফীক
গাজীপুয এ্ভ,কভ ২৮/১১/৭৫ ১৬/১১/০০ ০৮/০৫/১২

উন্নন মডমবন, েধান কাম তার ও অমতিঃ দািঃ ম.এ্ 

টু জচাযম্যান

৩৭ জনাফ জভািঃ আব্দুর ওাাফ জচৌধুযী কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৪৯  ৪০০১৬৮৭৫ জীফীক কুমভল্লা এ্ভ.এ্ ০৮/০৪/৬১ ০১/০১/৮৩ ০৮/০৫/১২ ঢাকা  মযমজওনার অমপ, ঢাকা

৩৮ জনাফ যদায জায়নুর ইরাভ কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৫০  ৪০০৬৪১৮০ জীফীক নড়াইর এ্ভ.এ্ ২৬/০১/৭৭ ২৬/১০/০০ ০৮/০৫/১২

জর অমপ-০৬, জভাাম্মদপুয

৩৯ জনাফ জভািঃ আইয়ুফ কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৫৬  ৪০০১৬১১৫ জীফীক চট্রগ্রাভ মফ,এ্ ৩১/১০/৬৩ ০১/০১/৮৩ ১৬/১০/২০১৯ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

৪০ জনাফ আব্দুর ভায়রক কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৫৭  ৪০০৩৯৪৭১ জীফীক যীতপুয এ্ইচ,এ্,ম ০১/০১/৬২ ০১/১১/৮৪ ১৬/১০/২০১৯ মডআযও, ঢাকা

৪১ জনাফ আরভগীয জায়ন কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৫৮  ৪০০৬৪১২৩ জীফীক জগাারগঞ্জ মফ,এ্ ১৫/০৯/৭৪ ২৬/১০/২০০০ ১৬/১০/২০১৯ অিঃ অমডট জর, জক,আয,ও

৪২ জনাফ জভািঃ আবুর কারাভ আজাদ কাযী  ম্যায়নজায ৬/৭৫৯  ৪০০৬৪১৬৪ জীফীক ফায়গযাট মফ,এ্ ১২/০৩/৭০ ২৬/১০/২০০০ ১৬/১০/২০১৯ জর অমপ-৬৫, ফায়গযাট



ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাপ্লী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ এ্ভ.এ্. রমতপ কাযী  ম্যায়নজায (েয়কৌরী) ৬/৭৫৫ ৪০১০১৭৭৬ জীফীক যাজাী ৩০/১১/১৯৯২ ২১/০৭/২০১৯ ই/ই মডমবন, েধান কাম তার, ঢাকা

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাপ্লী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ ামভনা তামনা ইরাভ কাযী জোগ্রাভায ৬/৭১১ ৪০০৯৯৪৩৪ জীফীক নাযাণগঞ্জ মফ.এ্-ম (ইমঞ্জিঃ) ০৬/০৯/৯২ ০৪/০১/১৫ আইমটি মডমবন

২ জনাফ আয়নায াযয়বজ কাযী জোগ্রাভায ০৬/৭২০ ৪০০৯৯৪৭৫ জীফীক ভভনমং মফ.এ্-ম (ইমঞ্জিঃ) ০৯/০৬/৮৭ ০২/০৪/১৬ আইমটি মডমবন

৩ জনাফ জভা: াইফুর ইরাভ কাযী জোগ্রাভায ০৬/৭৫৩ ৪০১০১৬০২ জীফীক ভভনমং মফ.এ্-ম (ইমঞ্জিঃ) ১৮/১০/১৯৯২ ২০/০২/২০১৯ আইমটি মডমবন

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাপ্লী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ জভা: হুভায়ুন কমফয কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/১৯৭(এ্) ৪০০৭৫১৭৮ জীফীক জবারা  এ্ইচ.এ্.ম ২৫/০৯/১৯৬২ ২৮/০৬/২০০৯ ২৮/০৬/২০০৯  জর অমপ-৬৬, ঝারকাঠি

২ জভাাং জাভার উমিন আম্মদ কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২০৮(এ্)  ৪০০৯৯৪৮৩ জীফীক  চট্টগ্রাভ  এ্ভ.এ্  ২৩/০৫/১০৬১  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭ ইনচাজত, জর-৭৭,চট্টগ্রাভ

৩ জনাফ জভা: আব্দুয যমভ খান  কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২০৯(এ্)  ৪০০৯৯৪৮১ জীফীক টাঙ্গাইর  এ্ইচ.এ্.ম  ০১/০১/১০৬২  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭ ইনচাজত, জর-২৯, টাঙ্গাইর

৪  জনাফ জভািঃ ভামুনুয যমদ কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২১০(এ্)  ৪০০৯৯৫০৯ জীফীক  জনাাখারী  এ্.এ্.ম  ০৭/০৬/১৯৬৫  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭  ইনচাজত, জর-৪৪, জনাাখারী 

৫  জনাফ জভািঃ আরী আনছায কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২১২(এ্)   ৪০০৯৯৫২৫ জীফীক  নায়টায  এ্ভ.এ্  ০৪/০৫/১৯৬২  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭ ইনচাজত, জর-৯২, নায়টায

৬  জনাফ আইয়ুফ আরী  কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২১৩(এ্)    ৪০০৯৯৫৩৩ জীফীক  পমযদপুয এ্.এ্.ম  ০১/০১/১৯৬৩   ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭
ইনচাজত, জর অমপ-৭০, পমযদপুয ও অ: দা: 

জর অমপ-৬৭, যীতপুয

৭  জভাাং  মগা উিীন কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২১৪(এ্)   ৪০০৯৯৫৪১ জীফীক   চট্টগ্রাভ এ্ইচ.এ্.ম   ০১/০৭/১৯৬৭  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭  চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ 

৮  শদ ভাসুদ াান কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২১৫(এ্)    ৪০০৯৯৫৫৮ জীফীক  যাজাী  এ্ভ.এ্.ম ০১/১০/১৯৬৫   ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭ জর অমপ-৮১, যাজাী

৯  জনাফ মুম্মদ নুরুর হুদা আপগানী  কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২১৬(এ্)   ৪০০৯৯৫৬৬ জীফীক  ঢাকা এ্ভ.কভ  ০১/০৩/১৯৬৬   ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭ ইনচাজত,  জর-৯৬, ঢাকা

১০  জনাফ জভািঃ জামভর জায়ন াটওাযী কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২১৭(এ্) ৪০০৯৯৫৭৪  জীফীক   চাঁদপুয  মফ.কভ  ০১/০৫/১৯৭১  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭ ইনচাজত, জর-৪৫, চাঁদপুয

১১  জনাফ জযজাউর কমযভ  কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২১৮(এ্)  ৪০০৯৯৫৮২ জীফীক চট্টগ্রাভ   এ্ভ.এ্.এ্  ০১/০১/১৯৬৫  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

১২  জনাফ জভা: নামজভ উমিন কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২২০(এ্) ৪০০৯৯৬০৮ জীফীক  জনাাখারী  এ্ভ.কভ  ৩০/০৬/১৯৬১  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭ ইনচাজত, জর-৫০, চট্টগ্রাভ

১৩  জনাফ জভািঃ মুমজবুয যভান  কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২২১(এ্) ৪০০৯৯৬১৬ জীফীক  নাযানগঞ্জ  এ্.এ্.ম ২৮/০২/১৯৬২   ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭   জর-৯৪,মদরকুা, ঢাকা



১৪  জনাফ জভািঃ ামনুয যভান কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২২২(এ্) ৪০০৯৯৬২৪ জীফীক  ময়ায এ্ভ.মফ.এ্  ২০/০২/১৯৭০  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭ ইনচাজত,  জর-৭১,াবায. ঢাকা

১৫  জনাফ আজভ আরী  কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২২৩(এ্) ৪০০৯৯৬৩২ জীফীক  চট্টগ্রাভ স্দাতক   ২৯/১১/১৯৬৬  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭ ইনচাজত, জর অমপ-১৮, জপনী

১৬  জনাফ তন কুভায বট্টাচার্য্ত কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২২৪(এ্) ৪০০৯৯৬৪০ জীফীক   চট্টগ্রাভ মফ.এ্    ২০/০১/১৯৬৪  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭  ইনচাজত, জর-২৮,যাঙ্গাভাটি,

১৭  জনাফ জভািঃ পজলুয যভান  কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২২৫(এ্)  ৪০০৯৯৬৫৭ জীফীক  ঢাকা  এ্ইচ.এ্.ম   ০১/০১/১৯৭২  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭ ইনচাজত,জর-০৪, উিযা, ঢাকা 

১৮  জনাফ জভাাম্মদ া আরভ কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২২৬(এ্) ৪০০৯৯৬৬৫ জীফীক  চাঁদপুয স্দাতকয়িায   ০১/০৩/১৯৬৮  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭
ইনচাজত,জর-৭৬,মজন্দাফাজায, অমত:দা:  জর 

অমপ-৪৮, বাথ তখরা, ময়রট 

১৯  জনাফ জভািঃ আরতাবুয যভান  কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২২৭(এ্)  ৪০০৯৯৬৭৩ জীফীক  ভভনমং  এ্ইচ.এ্.ম   ০৭/০৫/১৯৬৮  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭  ইনচাজত, জর-১০, গাজীপুয

২০  জনাফ জভাাম্মদ মগা উমিন কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২২৮(এ্)  ৪০০৯৯৬৮১ জীফীক  কুমভল্লা এ্ইচ.এ্.ম    ৩১/১২/১৯৭০  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭ ইনচাজত, জর-৪৩, কুমভল্লা 

২১ জনাফ জভাাম্মদ ওভয াদায  কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২২৯(এ্)  ৪০০৯৯৬৯৯ জীফীক  চট্টগ্রাভ মফ.এ্   ১৬/১২/১৯৭১  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

২২  জনাফ জভািঃ াইফুর ইরাভ  কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২৩১(এ্)  ৪০০৯৯৭১৫ জীফীক চট্টগ্রাভ  এ্ভ.কভ   ০১/১১/১৯৭৩  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

২৩  জনাফ নওয়য আায়ম্মদ ীযা কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২৩২(এ্)   ৪০০৯৯৭২৩ জীফীক  মফ-ফাড়ীা মফ.এ্     ০১/০২/১৯৬৮  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭  ইনচাজত,জর অমপ-৩৭, ঢাকা

২৪  জনাফ এ্.এ্ভ.কাভার জাাইন  কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২৩৩(এ্)   ৪০০৯৯৭৩১ জীফীক  কক্সফাজায   এ্ইচ.এ্.ম    ৩১/১২/১৯৭২  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭  ইনচাজত,জর-৪৭, কক্সফাজায

২৫  জনাফ জভাাম্মদ জভাস্তপা কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২৩৪(এ্)  ৪০০৯৯৭৪৯ জীফীক  জবারা মফ.এ্   ০১/০৩/১৯৭৮  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭ ইনচাজত, জর-৬৪, জবারা

২৬  জনাফ েদী জচৌধুযী কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২৩৫(এ্)  ৪০০৯৯৭৫৬  জীফীক  চট্টগ্রাভ  এ্ইচ.এ্.ম  ৩০/০৪/১৯৬৫  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

২৭  জনাফ যমত কুভায ভন্ডর  কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২৩৬(এ্)   ৪০০৯৯৭৬৪  জীফীক ভাগুযা   মফ.এ্  ০৫/১০/১৯৭২   ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭ ইনচাজত, জর-৬৯, ময়ায  

২৮  জনাফ জভাাম্মদ ইমিছ কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২৩৭(এ্) ৪০০৯৯৭৭২   জীফীক  চট্টগ্রাভ  মফ.এ্  ০৮/১১/১৯৭৮   ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭  জর ও াখা অমপ-৫৪/৭৫৬, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ

২৯  জনাফ জভািঃ য়যাায জায়ন  কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২৩৮(এ্)  ৪০০৯৯৭৮০  জীফীক  টাঙ্গাইর মফ.এ্ ০৫/০৩/১০৬৯   ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭

ইনচাজত, জর অমপ-১৫, মকয়াযগঞ্জ

৩০  জনাফ জভািঃ জভাখয়রছুয যভান কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২৩৯(এ্)   ৪০০৯৯৭৯৮   জীফীক  ভভনমং এ্ইচ.এ্.ম   ০১/০৬/১০৭৫  ২১/০৩/২০১৭  ২১/০৩/২০১৭ ইনচাজত, জর অমপ-১১,ভভনমং

৩১
জনাফ জভািঃ জভায় তদ পারুক

কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২৪১(এ্)   ৪০০৯৯৭৯৯   জীফীক চাঁদপুয   এ্ইচ.এ্.ম   ০১/০৯/১৯৬৫ ০১/১১/২০১৭ ০১/১১/২০১৭

ইনচাজত, জর অমপ-৮২, ফগুড়া

৩২
জনাফ জভািঃ ওামর উর আজভ

কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২৪২(এ্)   ৪০১০০২৭৭   জীফীক ঝারকাঠি  এ্.এ্.ম ০২/০৮/১৯৬৯ ০১/১১/২০১৭ ০১/১১/২০১৭

ইনচাজত,জর-৯৩,১২১, ভমতমঝর,ঢাকা

৩৩
জনাফ জমরভ আয়ভদ

কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২৪৩(এ্)  ৪০১০০৩০৭   জীফীক পমযদপুয  এ্.এ্.ম ১৩/০১/১৯৬১ ০১/১১/২০১৭ ০১/১১/২০১৭

ঢাকা মযমজওনার অমপ, ঢাকা



৩৪
জনাফ জভািঃ ওভয পারুক

কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২৪৪(এ্)  ৪০১০০৩১৫   জীফীক চট্টগ্রাভ মফ.এ্ ১০/০৭/১৯৬৯ ০১/১১/২০১৭ ০১/১১/২০১৭

ইনচাজত, জর-৪৮,বাথ তখা, ময়রট

৩৫
জনাফ খন্দকায আব্দুন নুয

কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২৪৫(এ্)  ৪০১০০৩২৩   জীফীক টাঙ্গাইর   এ্ইচ.এ্.ম   ০২/০২/১৯৬৬ ০১/১১/২০১৭ ০১/১১/২০১৭

ইনচাজত, জর অমপ- ৯০, মযাজগঞ্জ

৩৬
জনাফ শ্রীভন্ত কুভায ভন্ডর

কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২৪৬(এ্)  ৪০১০০৩৩১   জীফীক ফায়গযাট   এ্ইচ.এ্.ম   ১১/১১/১৯৬৭ ০১/১১/২০১৭ ০১/১১/২০১৭

ইনচাজত,জর-৬১, মঝনাইদ

৩৭
জনাফ জভািঃ আয়ুবুজ্জাভান

কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২৪৭(এ্)  ৪০১০০৩৪৯   জীফীক রারভমনযাট মফ.এ্ ০৯/০৯/১৯৭৩ ০১/১১/২০১৭ ০১/১১/২০১৭

ইনচাজত,জর অমপ-৮৩, কুমড়গ্রাভ ও অ: দা:  

জর অমপ-৯১, গাইফান্ধা

৩৮
জনাফ  জাপয আম্মদ খাঁন

কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২৪৮(এ্)  ৪০১০০৩৫৫   জীফীক জনাাখারী  এ্.এ্.ম ১১/০১/১৯৭৩ ০১/০১/২০১৮ ০১/০১/২০১৮

ইনচাজত, জর অমপ- ৪১, রক্ষীপুয

৩৯
শদ ইভাইর জায়ন জাভারী

কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২৪৯(এ্)  ৪০১০০৩৬৬   জীফীক জাভারপুয  এ্.এ্.ম ৩১/১২/১৯৬১ ০১/০১/২০১৮ ০১/০১/২০১৮

ইনচাজত,জর অমপ-৩৬, জভৌচাক, ঢাকা

৪০
জনাফ জভািঃ ভঞ্জুয জায়ন জভাল্লা

কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২৫০(এ্)  ৪০১০০৪০৬   জীফীক জগাারগঞ্জ  এ্.এ্.ম ১১/০৮/১৯৬৫ ০১/০২/২০১৮ ০১/০২/২০১৮

জর অমপ-০৯ জগাারগঞ্জ,

৪১
জনাফ জভা: পজলুয যভান

কাযী  ম্যায়নজায (জর) ৬/২৫১(এ্)  ৪০১০১৫৫২   জীফীক জপুযাট   এ্ইচ.এ্.ম   ১২/০৬/১৯৬২ ২০/১২/২০১৮ ২০/১২/২০১৮

ইনচাজত, জর অমপ-৮৯ জপুযাট,

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাম্পী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ মদারী যানী মফশ্বা িঃ ম্যায়নজায(চিঃদািঃ) জজও/৩৬৬  ৪০০১৪৯১২ জীফীক পমযদপুয এ্,এ্,ম ০৫/০৫/৬১ ২৫/১০/৮০ ০৮/০৫/১২ গ্রু মফবাগ,মডআযও,ঢাকা

২ জনাফ ভকয়রছুয যভান িঃ ম্যায়নজায(চিঃদািঃ) জজও/৩৬৭  ৪০০১৫৭৪৯ জীফীক মনরপাভাযী এ্ইচ,এ্,ম ২৩/১১/৬১ ০১/০১/৮৩ ০৮/০৫/১২ ইনচাজত, জর অমপ-৮৫, নীরপাভাযী

৩   জনাফ জভািঃ ইব্রামভ খান িঃ ম্যায়নজায(চিঃদািঃ) জজও/৩৭১  ৪০০১৫৬৮৭ জীফীক াফনা মফ.এ্.এ্ ০৮/১১/৬২ ০১/০১/৮৩ ০৮/০৫/১২ ইনচাজত, জর অমপ-৮৮, নওগাঁ

৪ জনাফ জভািঃ াজাান জচৌধুযী িঃ ম্যায়নজায(চিঃদািঃ) জজও/৩৭৪  ৪০০১৬১৩১ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্ইচ,এ্,ম ০৫/০৮/৬৪ ০১/০১/৮৩ ০৮/০৫/১২ জর-৪০, জনাাাড়া, যাউজান, চট্টগ্রাভ

৫ জনাফা ানাজ জফগভ িঃ ম্যায়নজায(চিঃদািঃ) জজও/৩৭৭  ৪০০১৪৯২০ জীফীক ভাদাযীপুয এ্,এ্,ম ২০/০২/৬১ ২৫/১০/৮০ ০৮/০৫/১২ ঢাকা মযমজওনার অমপ

৬ জনাফ জভািঃ আব্দুর ামরভ জভাল্লা িঃ ম্যায়নজায(চিঃদািঃ) জজও/৩৭৮  ৪০০৬০৯৭২ জীফীক চাঁদপুয এ্,এ্,ম ৩০-ঘড়া-১৯৬৩ ০১/০১/৮২ ০৮/০৫/১২ যংপুয মযমজওনার অমপ

৭ জখ জাযাফ উমিন আায়ম্মদ িঃ ম্যায়নজায(চিঃদািঃ) জজও/৩৮২  ৪০০৪৪১০৯ জীফীক মুমন্পগঞ্জ এ্ইচ,এ্,ম ০১/০১/৬২ ০১/০১/৮৩ ০৮/০৫/১২ ঢাকা  মযমজওনার অমপ

৮ জনাফ জভািঃ জুরমপকায আরী িঃ ম্যায়নজায(চিঃদািঃ) জজও/৩৮৪  ৪০০১৬৯০৯ জীফীক যীতপুয এ্ইচ,এ্,ম ০১/০৩/৬৫ ০১/০১/৮৩ ০৮/০৫/১২ জর অমপ-৯৮, ঢাকা

৯ জনাফ ামনা জফগভ িঃ ম্যায়নজায(চিঃদািঃ) জজও/৩৮৫  ৪০০১৬৮৫৯ জীফীক ঢাকা এ্,এ্,ম ০৩/০৩/৬১ ০১/০১/৮৩ ০৮/০৫/১২ টি/এ্ মডমবন

১০ জনাফ জভািঃ আব্দুর ভান্নান িঃ ম্যায়নজায(চিঃদািঃ) জজও/৩৮৬  ৪০০১৬১৭২ জীফীক চট্রগ্রাভ মফ,কভ ১০/০৯/৬৫ ০১/০১/৮৩ ০৮/০৫/১২ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

১১ জনাফ জময উমিন আয়ভদ িঃ ম্যায়নজায(চিঃদািঃ) জজও/৩৯২  ৪০০৩৮৮৬১ জীফীক ভামনকগঞ্জ এ্ইচ,এ্,ম ০৬/০৫/৬৫ ০১/১১/৮৪ ০৮/০৫/১২ ভভনমং  মযমজওনার অমপ



১২ জনাফ জভািঃ াজাান জচৌধুযী িঃ ম্যায়নজায(চিঃদািঃ) জজও/৩৯৩  ৪০০৪৪১৪১ জীফীক কুমভল্লা এ্ইচ,এ্,ম ০৬/০২/৬৩ ০১/১১/৮৪ ০৮/০৫/১২ অমডট জর,ঢাকা  মযমজওনার অমপ

১৩ শদ জভািঃ ীদুল্লা িঃ ম্যায়নজায(চিঃদািঃ) জজও/৩৯৫  ৪০০১৮১৪৫ জীফীক ঢাকা মফ.এ্ ০২/০৩/৬৬ ০১/১১/৮৪ ০৮/০৫/১২ জনন মফবাগ, েধান কাম তার

১৪ জনাফ জভািঃ পখরুর হুদা িঃ ম্যায়নজায(চিঃদািঃ) জজও/৩৯৭  ৪০০৪২২৯৩ জীফীক ভাদাযীপুয এ্ইচ,এ্,ম ১৫/১০/৬৬ ০১/১১/৮৪ ০৮/০৫/১২ ঢাকা  মযমজওনার অমপ

১৫ জনাফ জভািঃ জগারাভ কমফয িঃ ম্যায়নজায(চিঃদািঃ) জজও/৪০৩  ৪০০১৮০৬১ জীফীক জবারা এ্ইচ,এ্,ম ১৬/০১/৬৩ ০১/১১/৮৪ ০৮/০৫/১২ ঢাকা  মযমজওনার অমপ

১৬ জনাফ জভািঃ এ্নামুর ক িঃ ম্যায়নজায(চিঃদািঃ) জজও/৪০৬  ৪০০৪১১৯৬ জীফীক ভামনকগঞ্জ এ্ইচ,এ্,ম ১৫/০৮/৬৪ ০১/০১/৮৫ ০৮/০৫/১২ ঢাকা  মযমজওনার অমপ

১৭ জনাফ জযানা মফরমক িঃ ম্যায়নজায(চিঃদািঃ) জজও/৪০৮  ৪০০৪১৬৬৭ জীফীক পমযদপুয এ্,এ্,ম ০১/০১/৬৬ ০১/০১/৮৬ ০৮/০৫/১২ ঢাকা মযমজওনার অমপ

১৮ জনাফ জপৌমজা জফগভ িঃ ম্যায়নজায(চিঃদািঃ) জজও/৪০৯  ৪০০৬০৪১০ জীফীক ঢাকা এ্ইচ,এ্,ম ০১/০৩/৬২ ০১/১১/৮৪ ০৮/০৫/১২ মএ্প মফবাগ, েিঃকািঃ

১৯ জনাফ জমরনা খাতুন িঃ ম্যায়নজায(চিঃদািঃ) জজও/৪১১  ৪০০৩৯৫৮৮ জীফীক পমযদপুয এ্,এ্,ম ১২/০৩/৬৩ ০১/১১/৮৪ ০৮/০৫/১২ ঢাকা মযমজওনার অমপ

২০ জনাফ জভািঃ আক্তায পারুক জুমনয অমপায জজও/৪১৯  ৪০০৬৪৩১৩ জীফীক রক্ষীপুয মফ,এ্ ০১/০১/৭২ ২৬/১০/২০০০ ০৮/০৫/১২ ঢাকা মযমজওনার অমপ

২১ শদ আয়নাারুর আমজভ জুমনয অমপায জজও/৪৩০  ৪০০৬৪১০৭ জীফীক চট্রগ্রাভ মফ,কভ ০২/০৪/৭২ ২৬/১০/২০০০ ০৮/০৫/১২ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

২২ জনাফ জভাাম্মদ ওফাদুল্লা জুমনয অমপায জজও/৪৪১  ৪০০৬৪৩৫৪ জীফীক ব্রাক্ষ্মণফাড়ীা মফ,এ্,ম ১৬/০৪/৭৮ ১৯/১১/২০০০ ০৮/০৫/১২ অথ ত ও মাফ মডমবন, েিঃকািঃ

২৩ জনাফ জভািঃ মপয়যাজ আরভ জুমনয অমপায জজও/৪৪২  ৪০০৬৪৪১২ জীফীক কুমভল্লা মফ,এ্,এ্ ২০/০৬/৭১ ১৭/১২/২০০০ ০৮/০৫/১২ জনংয়মাগ মফবাগ, েিঃকািঃ

২৪ জনাফ সুরতান আয়ভদ জুমনয অমপায জজও/৪৪৪  ৪০০০৫৮৩৭ জীফীক চাঁদপুয এ্,এ্,ম ০১/০১/৬২ ৩১/১০/৮০ ০১/১০/১৫ ঢাকা  মযমজওনার অমপ

২৫ জনাফ জভািঃ আব্দু ারাভ মভা জুমনয অমপায জজও/৪৪৫  ৪০০৪১২৯৫ জীফীক মযাজগঞ্জ এ্,এ্,ম ১৩/০১/৬৩ ০১/০১/৮২ ০১/১০/১৫ কয় তায়যট জফা দপ্তয, ফগুড়া

২৬ জদওান জযৌান কমফয জুমনয অমপায জজও/৪৪৭  ৪০০১৭১২১ জীফীক ভামনকগঞ্জ এ্ইচ,এ্,ম ৩০/১১/৬৩ ০১/০১/৮৩ ০১/১০/১৫ ই/ই মডমবন, েিঃকািঃ

২৭ জনাফ াভছুর ক জুমনয অমপায জজও/৪৫০  ৪০০৩৯৬২০ জীফীক ময়রট এ্ইচ,এ্,ম ২৮/০২/৬১ ০১/০১/৮৩ ০১/১০/১৫ জর অমপ-৫৮, জভৌরবীফাজায

২৮ জনাফ জভায়র উমিন ভূ ূঁইা জুমনয অমপায জজও/৪৫১  ৪০০১৬৮৬৭ জীফীক কুমভল্লা এ্ইচ,এ্,ম ৩১/০১/৬৩ ০১/০১/৮৩ ০১/১০/১৫ ঢাকা  মযমজওনার অমপ

২৯ জনাফ জরাকভান গাজী জুমনয অমপায জজও/৪৫৩  ৪০০১৬৭৫০ জীফীক চাঁদপুয এ্ইচ,এ্,ম ৩১/১২/৬৩ ০১/০১/৮৩ ০১/১০/১৫ ঢাকা  মযমজওনার অমপ

৩০ জনাফ জভাাং নামজভ উমিন জচৌধুযী জুমনয অমপায জজও/৪৫৬  ৪০০১৫৯৮৪ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্,এ্,ম ০১/০৯/৬২ ০১/০১/৮৩ ০১/১০/১৫ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

৩১ জনাফ জভািঃ ীদুর আরভ জুমনয অমপায জজও/৪৫৮  ৪০০১৫৩৮০ জীফীক ময়যাজপুয এ্ইচ,এ্,ম ২০/০৮/৬২ ০১/০১/৮৩ ০১/১০/১৫ অমডট  জর, মফআযও



৩২ জনাফ এ্.এ্ভ. মগা উমিন জুমনয অমপায জজও/৪৬১  ৪০০৩৮৯০৩ জীফীক কুমভল্লা এ্ইচ,এ্,ম ৩১/১২/৬৩ ০১/১১/৮৪ ০১/১০/১৫ গ্রু মডমবন, েিঃকািঃ

৩৩ জনাফ ামভভা জপযয়দৌ জুমনয অমপায জজও/৪৬২  ৪০০৩৮৯৩৭ জীফীক যাজাী মফ,এ্ ১৫/০৩/৬২ ০১/১১/৮৪ ০১/১০/১৫ যাজাী মযমজওনার অমপ

৩৪ জনাফ ংকজ কুভায জদ জুমনয অমপায জজও/৪৬৩  ৪০০৩৯২১৬ জীফীক কুমভল্লা মফ,এ্ ১২/০১/৬২ ০১/১১/৮৪ ০১/১০/১৫ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

৩৫ জনাফ জভািঃ জামকয জায়ন জুমনয অমপায জজও/৪৬৪  ৪০০৪৫০১৫ জীফীক মযতপুয এ্ভ,এ্ ১৫/০২/৬২ ০১/১১/৮৪ ০১/১০/১৫ ম.এ্প.মফবাগ, েিঃকািঃ

৩৬ জনাফ জভািঃ নুরুর ইরাভ  মভা জুমনয অমপায জজও/৪৬৫  ৪০০৩৯৪৯৭ জীফীক চাঁদপুয মফ,এ্ ০১/০৫/৬৩ ০১/১১/৮৪ ০১/১০/১৫ জর অমপ-৯৮,ঢাকা

৩৭ জনাফ জভািঃ মপকুর ইরাভ মভা জুমনয অমপায জজও/৪৬৬  ৪০০১৭৯২২ জীফীক মযাজগঞ্জ এ্ভ,এ্ ৩০/১২/৬১ ০১/১১/৮৪ ০১/১০/১৫ যাজাী মযমজওনার অমপ

৩৮ জনাফ মফউটি যানী  দা জুমনয অমপায জজও/৪৬৭  ৪০০৪১০৪৮ জীফীক খুরনা এ্ভ ,কভ ০১/০৪/৬৭ ০১/০৪/৮৫ ০১/১০/১৫ মফমনয়াগ মফবাগ, েিঃ কািঃ

৩৯ জনাফ জভািঃ ান্নান জচৌধুযী জুমনয অমপায জজও/৪৬৮  ৪০০১৫৯৬৩ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্,এ্,ম ১২/০২/৬৪ ০১/০১/৮৩ ০১/১০/১৫ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

৪০ জনাফ আমজজুয যভান জুমনয অমপায জজও/৪৬৯ ৪০০১৫৪৩০ জীফীক জগাারগঞ্জ এ্,এ্,ম ০৪/০৬/৬২ ০১/০১/৮৩ ০১/১০/১৫ জর অমপ-৭৩, খুরনা

৪১ জনাফ ভনজুয কায়দয জচৌধুযী জুমনয অমপায জজও/৪৭০ ৪০০১৫৯৯২ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্ইচ,এ্,ম ১০/০৯/৬১ ০১/০১/৮৩ ০১/১০/১৫   জর অমপ-৭৭,জদওানাট চট্টগ্রাভ

৪২ জনাফ জভািঃ মছমিক উল্লা ভূ ূঁইা জুমনয অমপায জজও/৪৭১ ৪০০৩৮৮৯৫ জীফীক কুমভল্লা এ্ইচ,এ্,ম ০৯/০২/৬৪ ০১/১১/৮৪ ০১/১০/১৫ ই.ই মডমবন, েিঃকািঃ

৪৩ জনাফ ভয়নাাযা জফগভ জুমনয অমপায জজও/৪৭৩ ৪০০১৮১৭৮ জীফীক নযমংদী মফ,এ্ ০১/০৫/৬৬ ০১/০১/৮৬ ০১/১০/১৫ টি/এ্  মডমবন, েিঃকািঃ

৪৪ জনাফ জভািঃ নুরুর আফছায জুমনয অমপায জজও/৪৭৪ ৪০০৪১৫৯৯ জীফীক চট্রগ্রাভ মফ,এ্ ০১/০১/৬৩ ০১/০১/৮৬ ০১/১০/১৫ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

৪৫ জনাফ ামদা  ামনা জুমনয অমপায জজও/৪৭৫ ৪০০৬০৪৩৬ জীফীক মযাজগঞ্জ মফ,এ্ ১১/০৫/৬৬ ০১/১১/৮৪ ২০/১০/১৫ টি/এ্ মডমবন

৪৬ জনাফ এ্.এ্ভ.কাভার  জায়ন জুমনয অমপায জজও/৪৭৮ ৪০০১৫৪৮৯ জীফীক পমযদপুয মফ,এ্ ০১/০২/৬২ ০১/০১/৮৩ ২০/১০/১৫ জর অমপ-৬৭, মযতপুয

৪৭ জনাফ এ্.এ্ভ. কাভার জুমনয অমপায জজও/৪৮২ ৪০০৬৫২৩৭ জীফীক ফমযার মফ.এ্ ১৩/০১/৭৬ ৩০/১১/০৪ ২০/১০/১৫ ফমযার মযমজওনার অমপ

৪৮ জনাফ জভািঃ ভাসুদ াযয়বজ জুমনয অমপায জজও/৪৮৩ ৪০০৬৬৮২১ জীফীক নফাফগঞ্জ এ্ভ.এ্-এ্ ২৯/১০/৭৮ ২৭/১১/০৪ ১০/১২/১৫ ইনচাজত,জর-৭৯, চাঁাইনফাফগঞ্জ

৪৯ জনাফ জভািঃ আফদুর ামরভ জুমনয অমপায জজও/৪৮৪ ৪০০৬৬৮৬২ জীফীক ফমযার মফ.এ্ ৩১/০৭/৭৪ ২৩/১১/০৪ ১০/১২/১৫ মফমনয়াগ মফবাগ, েিঃকািঃ

৫০ জনাফ জভািঃ আমভয জায়ন জুমনয অমপায জজও/৪৮৫ ৪০০৬৫৭১৬ জীফীক টুাখারী এ্ভ.এ্ ০১/১২/৭৯ ০১/১২/০৪ ১০/১২/১৫ ংস্থান মফবাগ

৫১ জনাফ মফশ্বমজৎ ফড়ার জুমনয অমপায জজও/৪৮৬ ৪০০৬৫২১১ জীফীক ফমযার এ্ভ.এ্-ম ০৫/০১/৮২ ২৫/১১/০৪ ০৫/০১/১৬ ফমযার মযমজওনার অমপ



৫২ শদ জভািঃ জায়ফ জুমনয অমপায জজও/৪৮৭ ৪০০৬৫৩৬৯ জীফীক ফমযার মফ.এ্ম ২৫/১১/৭৫ ২৭/১১/০৪ ০৫/০১/১৬ ফমযার মযমজওনার অমপ

৫৩ জনাফ আব্দুর ামভদ  মভা জুমনয অমপায জজও/৪৮৮ ৪০০৩৮৮৪৬ জীফীক মযাজগঞ্জ এ্ইচ,এ্,ম ১৫/০৬/৬২ ০১/১১/৮৪ ১৬/০৬/১৬ জর-৯০, মযাজগঞ্জ

৫৪ জনাফ জভািঃ ইউছুপ াান জুমনয অমপায জজও/৪৮৯ ৪০০৬৫৭৩২ জীফীক চাঁদপুয মফ.এ্.এ্ ০১/০১/৮০ ২৩/১১/০৪ ১৬/০৬/১৬ অবযিঃ অমডট,েিঃ কািঃ, মফবাগ

৫৫ জনাফ জভািঃ  ইছভাইর জায়ন জুমনয অমপায জজও/৪৯০ ৪০০৬৬৩৩৪ জীফীক চাঁদপুয এ্ভ.এ্.এ্ ০৮/০৬/৭৯ ৩০/১১/০৪ ১২-০৩-২০১৭  জর অমপ-৪৫, চাঁদপুযা

৫৬ জনাফ জভািঃ আবু জাপয জুমনয অমপায জজও/৪৯১ ৪০০৬৬৯৪৮  জীফীক চাঁদপুয মফ.এ্.এ্ ০১/০১/৭৬ ২৭/১১/০৪  ১২-০৩-২০১৭  ম.আয.ও

৫৭ জনাফ জভািঃ ামফবুয যভান জুমনয অমপায জজও/৪৯২ ৪০০৬৬১০২ জীফীক চাঁদপুয মফ.কভ ৩১/১২/৭৯ ২৭/১১/০৪ ১২-০৩-২০১৭  ঢাকা  মযমজওনার অমপ

৫৮ জনাফ জভাাম্মদ ভাবুফ আরভ জুমনয অমপায জজও/৪৯৩ ৪০০৬৫৯২২ জীফীক চাঁদপুয এ্ভ.এ্.এ্ ০১/০১/৮১ ২৫/১১/০৪  ১২-০৩-২০১৭  দাফী মফবাগ, মআযও 

৫৯ জনাফ জভািঃ কাভার জায়ন জুমনয অমপায জজও/৪৯৪ ৪০০৬৫২০৩ জীফীক টুাখারী এ্ভ.মফ.এ্ ৩০/০৬/৭৯ ২৫/১১/০৪ ১২-০৩-২০১৭  মফ.আয.ও

৬০ জনাফ জভাাং আরভগীয জায়ন জুমনয অমপায জজও/৪৯৫ ৪০০৬৫৯৫৫ জীফীক জনাাখারী এ্ভ.এ্ ০১/০১/৭৯ ০৪/১২/০৪  ১২-০৩-২০১৭  মআযও

৬১ জনাফ জজমভন আকতায জুমনয অমপায জজও/৪৯৬ ৪০০৬৫৭৯৯ জীফীক ঢাকা এ্ভ.এ্ ০২/১১/৭৭ ২৫/১১/০৪ ১২-০৩-২০১৭  উন্নন মডমবন

৬২ জনাফ ামফফা আকতায জুমনয অমপায জজও/৪৯৭ ৪০০৬৫৮১৫ জীফীক ঢাকা স্দাতক ৩১/১২/৮১ ২৪/১১/০৪  ১২-০৩-২০১৭  অথ ত ও মাফ মডমবন

৬৩ জনাফ নাজনীন আকতায জুমনয অমপায জয়জা/৪৯৮ ৪০০৬৫৮৩১ জীফীক ফমযার মফ.এ্ ১১/০২/৭৯ ২৭/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ জর অমপ- ১০, গাজীপুয

৬৪ জনাফ জভাািঃ সুরতানা জুমনয অমপায জয়জা/৪৯৯ ৪০০৬৫২২৯ জীফীক ফমযার এ্ভ.এ্.এ্ ০৫/০১/৭৭ ২৫/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ ঢাকা মযমজওনার অমপ

৬৫ জনাফ াভসুন্নাায জুমনয অমপায জয়জা/৫০০ ৪০০৬৫৮৪৯ জীফীক ঢাকা এ্ভ.এ্ ১১/১২/৮০ ২৩/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ উন্নন মডমবন, েধান কাম তার, ঢাকা

৬৬ জভাািঃ নাজভা আকতায জুমনয অমপায জয়জা/৫০১ ৪০০৬৫৭৮১ জীফীক ফযগুনা এ্ভ.এ্.এ্ ২৭/০৪/৭৯ ২৫/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ কভ তচাযী োন মফবাগ, ে:কা:

৬৭ জনাফ মযণ চাকভা জুমনয অমপায জয়জা/৫০২ ৪০০৬৬০৮৬ জীফীক খাগড়াছমড় মফ.কভ ০১/১১/৭৪ ২৫/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

৬৮ জনাফ জভািঃ াান আরী জুমনয অমপায জয়জা/৫০৩ ৪০০৬৬২৯২ জীফীক ঢাকা মফ.এ্ম ০৬/০১/৮১ ২৪/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ ঋণ ম্পতন মফবাগ, মডআয়যা

৬৯ জনাফ জনফ জফগভ জুমনয অমপায জয়জা/৫০৪ ৪০০৬৬১১০ জীফীক চট্টগ্রাভ এ্ভ.এ্.এ্ ৩১/১২/৮০ ৩৮১৮০ ২৪/০৮/২০১৭ ম.আয.ও

৭০ জনাফ জভািঃ যায়দুর ইরাভ যকায জুমনয অমপায জয়জা/৫০৫ ৪০০৬৬০৪৫ জীফীক কুমভল্লা এ্ভ.এ্.এ্ ০৬/০১/৮১ ২৪/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ ই/ই মডমবন, েধান কাম তার

৭১ জনাফ মভনাজ উমিন আভদ জুমনয অমপায জয়জা/৫০৬ ৪০০৬৬৬০৭ জীফীক নাযানগঞ্জ মফ.কভ ২১/১২/৭৮ ২৩/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ কভ তচাযী োন মফবাগ, ে:কা:



৭২ জনাফ খামদজা আক্তায জুমনয অমপায জয়জা/৫০৭ ৪০০৬৬৪৮২ জীফীক নাযানগঞ্জ মফ.এ্ ০১/১২/৭৪ ২৪/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ কয় তায়যট জফা দপ্তয, নাযাণগঞ্জ

৭৩ জনাফ াভয়য তাফযীজ জুমনয অমপায জয়জা/৫০৮ ৪০০৬৬৩১৮ জীফীক মকয়াযগঞ্জ মফ.এ্ ০৯/১০/৭৪ ২৭/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ েয়কৌর ও ম্পমি মডমবন,েধান কাম তার, ঢাকা।

৭৪ জনাফ আফদুয যাজ্জাক জুমনয অমপায জয়জা/৫০৯ ৪০০৬৬৪৭৮ জীফীক টাংগাইর এ্ভ.কভ ০১/০১/৭৯ ২৫/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ জর অমপ-৩০, টাংগাইর

৭৫ জনাফ জভািঃ াজ্জাদ জায়ন জুমনয অমপায জয়জা/৫১০ ৪০০৬৬০৩৭ জীফীক চট্টগ্রাভ মফ.কভ ০২/০৩/৭৫ ২৭/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ ম.আয.ও

৭৬ জনাফ জভািঃ ভমজবুয যভান জভাল্লা জুমনয অমপায জয়জা/৫১১ ৪০০৬৬৩০০ জীফীক চাঁদপুয মফ.এ্.এ্ ০১/০১/৭৮ ২৪/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ অথ ত ও মাফ মফবাগ,মডআয়যা,ঢাকা

৭৭ জনাফ জভািঃ ভাসুদুর ক জুমনয অমপায জয়জা/৫১২ ৪০০৬৬৬১৫ জীফীক চাঁদপুয মফ.এ্ ১২/০৭/৮০ ২৮/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ মান ফান মফবাগ, েধান কাম তার

৭৮ জনাফ জভািঃ আরাউমিন জুমনয অমপায জয়জা/৫১৩ ৪০০৬৬৯০৪ জীফীক জনাাখারী এ্ভ.এ্ ১৫/০৫/৭৫ ০১/১২/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ কয় তায়যট জফা দপ্তয, জনাাখারী

৭৯ জভাাম্মৎ াানা আকতায জুমনয অমপায জয়জা/৫১৪ ৪০০৬৫৮০৭ জীফীক যাজাী মফ.এ্.এ্ ০১/১০/৭৫ ২৩/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ টি.এ্ মডমবন, েিঃকািঃ

৮০ জনাফ জভািঃ মদদারুর আরভ জুমনয অমপায জয়জা/৫১৫ ৪০০৬৬০২৯ জীফীক যংপুয মফ.এ্ ৩১/১২/৭৬ ২৫/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ মাফ মফবাগ, যংপুয মযমজওনার অমপ

৮১ জনাফ জভািঃ ায়ফ আরী জুমনয অমপায জয়জা/৫১৬ ৪০০৬৬৮৯৬ জীফীক মযাজগঞ্জ এ্ভ.এ্.এ্ ১৩/০৪/৭৯ ০৪/১২/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ যাজাী মযমজওনার অমপ

৮২ জনাফ জভয়দী ভাসুদ জচৌধুযী জুমনয অমপায জয়জা/৫১৭ ৪০০৬৬৮৮৮ জীফীক ফমযার মফ.এ্ ০১/০১/৭৫ ০৯/১২/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ মফ.আয.ও

৮৩ জনাফ জভািঃ আর আমভন জুমনয অমপায জয়জা/৫১৮ ৪০০৬৬২৬৮ জীফীক মদনাজপুয এ্ভ.এ্.এ্ ২০/১০/৭৮ ২৭/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ ময়রট মযমজওনার অমপ, ময়রট

৮৪ জনাফ আমভনুয যভান খান জুমনয অমপায জয়জা/৫১৯ ৪০০৬৬৩২৬ জীফীক ঢাকা মফ.এ্ ২৫/১০/৭৬ ২৫/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ আইমটি মডমবন, েিঃকািঃ

৮৫ জনাফ পাযজানা আকতায জুমনয অমপায জয়জা/৫২০ ৪০০৬৫৭৬৫ জীফীক ঢাকা এ্ভ.কভ ৩১/১২/৭৮ ২৪/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ অথ ত ও মাফ মফবাগ, েধান কাম তার

৮৬ জদওান মুম্মদ ওামরউল্লা ভামুন জুমনয অমপায জয়জা/৫২১ ৪০০৬৬৮৭০ জীফীক ঢাকা এ্ভ.মফ.এ্ ২৪/০১/৮০ ০৪/১২/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ মেমভাভ কায়রকন বুথ-১, ১১৫/১১৬,ভমতমঝর,ঢাকা

৮৭ জনাফ জভািঃ ইকফার জায়ন জুমনয অমপায জয়জা/৫২২ ৪০০৬৫৮২৩ জীফীক চাঁদপুয এ্ভ.এ্ ০১/০২/৭৯ ২৪/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ অবয: অমডট মফবাগ, েধান কাম তার, ঢাকা

৮৮ জনাফ জভািঃ ভঈনুমিন া জুমনয অমপায জয়জা/৫২৩ ৪০০৬৬০৫২ জীফীক চট্টগ্রাভ মফ.এ্ম ১৪/০৫/৭৫ ২৫/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ জর-৫১, চকফাজায, চট্টগ্রাভ

৮৯ জনাফ জভািঃ জায়ন আরী জুমনয অমপায জয়জা/৫২৪ ৪০০৬৫৮৩১ জীফীক রক্ষীপুয মফ.এ্.এ্ ০১/০৭/৭৬ ২৯/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ াখা অমপ-৭৭১, জনাাখারী

৯০ জনাফ ভাবুফ আরভ জুমনয অমপায জয়জা/৫২৫ ৪০০৬৫৮৩১ জীফীক জনাাখারী এ্ভ.এ্ ০৩/০৬/৭৭ ২৭/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ কয় তায়যট জফা দপ্তয, জনাাখারী

৯১ জনাফ জভািঃ তমযকুর ইরাভ জুমনয অমপায জয়জা/৫২৬ ৪০০৬৬৮১৩ জীফীক চাঁাইনফাফগঞ্জ স্দাতক ০১/০৫/৭৬ ০৫/১২/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ জর অমপ-৭৯, চাঁাইনফাফগঞ্জ



৯২ জনাফ জজমভন আযা জুমনয অমপায জয়জা/৫২৭ ৪০০৬৫৮৩১ জীফীক যাজাী এ্ভ.এ্ম ০১/১১/৭৫ ২৪/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ আয,আয,ও

৯৩ জনাফ জভািঃ কমরভ উমিন জুমনয অমপায জয়জা/৫২৮ ৪০০৬৬৭৪৮ জীফীক যাজাী এ্ভ.এ্.এ্ ০১/০১/৭৭ ২৫/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ যাজাী মযমজওনার অমপ

৯৪ জনাফ জভািঃ যমপকুর আরভ জুমনয অমপায জয়জা/৫২৯ ৪০০৬৬৬৬৪ জীফীক যাজাী এ্ভ.কভ ০১/০৭/৮১ ২৩/১১/০৪ ২৪/০৮/২০১৭ কয় তায়যট জফা দপ্তয, ফগুড়া

৯৫ জনাফ শুবাীল চাকভা জুমনয অমপায জজও/৫৩০ ৪০০৬৬০৯৪ RxexK LvMovQwo 12/03/1972 25/11/2004 ময়রট মযমজওনার অমপ, ময়রট

৯৬ জনাফ জভািঃ আরতাপ জায়ন জুমনয অমপায জজও/৫৩১ ৪০০৬৫১৯৫ জীফীক জবারা এ্ভ.এ্.এ্ ০২/১২/৭৪ ২৪/১১/০৪ কভ তচাযী োন মফবাগ,ে:কা:

৯৭ জনাফ তা আইচ জুমনয অমপায জজও/৫৩৩ ৪০০৩৯১৭৪ জীফীক চট্টগ্রাভ এ্ইচ,এ্,ম ১০/০৮/৬৩ ০১/১১/৮৪ ০৮/০৫/১২ জর অমপ-৫৩, চট্টগ্রাভ

৯৮ জনাফ জভািঃ ারুনুয অয যমদ জুমনয অমপায জজও/৫৩৪ ৪০০৪৩৪১৬ জীফীক মুমন্পগঞ্জ এ্ইচ,এ্,ম ১৫/০২/৬৪ ০১/১১/৮৪ ০৮/০৫/১২ গ্রু মডমবন,েধান কাম তার,ঢাকা

৯৯ জনাফ গুরান আযা জুমনয অমপায জজও/৫৩৬ ৪০০১৮০২০ জীফীক াফনা এ্ইচ,এ্,ম ২৫/১১/৬০ ০১/১১/৮৪ ২৮/০৮/০৭ াফনা কয় তায়যট অমপ,াফনা

১০০ জনাফ  শদ মফল্লার জায়ন জুমনয অমপায জজও/৫৩৭ ৪০০৩৮৭৯৬ জীফীক পমযদপুয এ্ইচ,এ্,ম ০৭/০৫/৬৪ ০১/১১/৮৪ ২৮/০৮/০৭ অথ ত ও মাফ মডমবন

১০১ জনাফ জভািঃ জদয়রাায জায়ন জুমনয অমপায জজও/৫৩৮ ৪০০৩৮৯৫২ জীফীক ময়ায এ্,এ্,ম ২৬/১১/৬৪ ০১/১১/৮৪ ২৮/০৮/০৭ কয় তায়যট জফা দপ্তয, ময়ায

১০২ শদ হুভায়ুন কমফয জুমনয অমপায জজও/৫৩৯ ৪০০৩৯০৩৪ জীফীক জনাাখারী এ্ইচ,এ্,ম ০১/০২/৬১ ০১/১১/৮৪ ২৮/০৮/০৭ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

১০৩ জনাফ মজ.এ্ভ.জভাস্তামপজুয যভান জুমনয অমপায জজও/৫৪০ ৪০০৩৯০৭৫ জীফীক ফমযার এ্,এ্,ম ০৩/০৭/৬৩ ০১/১১/৮৪ ২৩/১২/২০১৮ াখা অমপ- ৭৪, খুরনা

১০৪ জনফ জভািঃ আব্দুর কায়দয মকদায জুমনয অমপায জজও/৫৪১ ৪০০৩৯১৫৮ জীফীক নাযানগি মফ,এ্ ১০/০১/৬২ ০১/১১/৮৪ ২৩/১২/২০১৮ জনন মফবাগ, েধান কাম তার, ঢাকা

১০৫ জনাফ অরুন কুভায ার জুমনয অমপায জজও/৫৪২ ৪০০৩৯১৬৬ জীফীক মযতপুয এ্ইচ,এ্,ম ০৭/০২/৬২ ০১/১১/৮৪ ২৩/১২/২০১৮ ঢাকা  মযমজওনার অমপ, ঢাকা

১০৬ খন্দকায আয়নাারুর কমফয জুমনয অমপায জজও/৫৪৩ ৪০০৩৯২৪০ জীফীক জনএ্য়কানা এ্ইচ,এ্,ম ০৩/০৮/৬৩ ০১/১১/৮৪ ২৩/১২/২০১৮ েমক্ষণ মফবাগ,  েধান কাম তার, ঢাকা

১০৭ জনাফ স্বপ্না জফগভ জুমনয অমপায জজও/৫৪৪ ৪০০৩৯৩০৭ জীফীক মযতপুয এ্,এ্,ম ০১/১২/৬৬ ০১/১১/৮৪ ২৩/১২/২০১৮ ফমযার মযমজওযার অমপ, ফমযার

১০৮ জনাফ জভািঃ ামফবুয যভান জুমনয অমপায জজও/৫৪৫ ৪০০৩৯৪১৪ জীফীক ফমযার এ্ইচ,এ্,ম ৩০/০৩/৬৫ ০১/১১/৮৪ ২৩/১২/২০১৮ ফমযার  মযমজওনার অমপ, ঢাকা

১০৯ জনাফ জভািঃ জামকয জায়ন জুমনয অমপায জজও- ৫৪৬ ৪০১০০৪২২ জীফীক কুমভল্লা অনা ত.এ্ভ.এ্.যান ৩১/১২/১৯৮৫ ৩০/০৮/২০১৮  ৩০/০৮/২০১৮

                র অমপ-৪৩, কুমভল্লা

১১০ জনাফ জভািঃ জুরাজ জায়ন জুমনয অমপায জজও- ৫৪৭ ৪০১০০৪৩০ জীফীক নড়াইর অনা ত..মফিান ০৩/০৪/১৯৯১ ৩০/০৮/২০১৮  ৩০/০৮/২০১৮

অথ ত ও মাফ মফবাগ, জকআযও, খুরনা।

১১১ জনাফ মফপ্লফ কুভায গাইন জুমনয অমপায জজও- ৫৪৮ ৪০১০০৪৪৮ জীফীক নড়াইর অনা ত.এ্ভএ্ম.গমণত ৩১/১২/১৯৯৩ ৩০/০৮/২০১৮  ৩০/০৮/২০১৮

জর অমপ-৯৯, জদৌরতপুয, খুরনা



১১২ জনাফ শ্যাভর কুভায াা জুমনয অমপায জজও- ৫৪৯ ৪০১০০৪৫৫ জীফীক যংপুয এ্ভ.কভ ব্যফস্থানা ২০/০৪/১৯৯০ ৩০/০৮/২০১৮  ৩০/০৮/২০১৮

 মাফ মফবাগ, যংপুয মযমজওনার অমপ, যংপুয।

১১৩ জনাফ ভামুদুর াান জুমনয অমপায জজও- ৫৫০ ৪০১০০৪৬৩ জীফীক জপনী অনা ত.ভুয়গার এ্ভএ্ম ১২/০৬/১৯৯২ ১০/০৯/২০১৮ ১০/০৯/২০১৯ 

দাফী মফবাগ, ময়রট মযমজওনার অমপ, ময়রট

১১৪ জভা: ভাবুফ আরভ জুমনয অমপায জজও- ৫৫১ ৪০১০০৪৭১ জীফীক গাইফান্ধা অনা ত.যািমফিান ২১/১০/১৯৯৩ ৩০/০৮/২০১৮  ৩০/০৮/২০১৮

অমডট জর, যংপুয মযমজওনার অমপ

১১৫ জনাফ জভা: জায়র যানা জুমনয অমপায জজও- ৫৫৩ ৪০১০১১৪৯ জীফীক নায়টায মফমফএ্ ব্যাংমকং ০৪/০১/১৯৯৩ ০৮/১০/২০১৮  ০৮/১০/২০১৮ যাজাী মযমজওনার অমপ

১১৬ জনাফ জভাাম্মদ ইব্রাীভ জুমনয অমপায জজও- ৫৫৪ ৪০১০০৪৯৭ জীফীক জবারা এ্ভএ্ ইরাভ মক্ষা ০১/০৩/১৯৮৯ ১০/০৯/২০১৮  ১০/০৯/২০১৮

জর অমপ-৬৪, জবারা

১১৭ জনাফ জভািঃ আর-আভীন জুমনয অমপায জজও- ৫৫৫ ৪০১০০৫০৫ জীফীক জভয়যপুয এ্ভএ্ম গমণত ০৬/০৪/১৯৮৯ ৩০/০৮/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮

কয় তায়যট জফা দপ্তয, কুমিা

১১৮ জনাফ জভািঃ জামকয জায়ন জুমনয অমপায জজও- ৫৫৬ ৪০১০০৫১৩ জীফীক নীরপাভাযী এ্ভ.এ্ ইমতা ২৬/১১/১৯৯১ ৩০/০৮/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮

জর অমপ-৮৫, নীরপাভাযী

১১৯ জনাফ ভাকছুদুয যভান জুমনয অমপায জজও- ৫৫৭ ৪০১০০৫২১ জীফীক জবারা এ্ভ.এ্ ফাংরা ০৪/০৩/১৯৮৯ ১০/০৯/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮

কয় তায়যট জফা দপ্তয, জবারা

১২০ জনাফ জভািঃ ওকত আরী  জুমনয অমপায জজও- ৫৫৮ ৪০১০০৫৩৯ জীফীক টাংগাইর
অনা ত.এ্ভএ্মমযয়ফ 

মফিান
০১/০২/১৯৯০ ৩০/০৮/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮

জর অমপ-২৯, মভজতাপুয, টাঙ্গাইর

১২১ জনাফ জভা: ায়জদুর ইরাভ জুমনয অমপায জজও- ৫৬০ ৪০১০১১৫৬ জীফীক ফগুড়া অনা ত, ভাজ মফ. ২০/১০/১৯৯৩ ০৮/১০/২০১৮ ০৮/১০/২০১৮ কয় তায়যট জফা দপ্তয , ফগুড়া

১২২ জনাফ অমৃত কভ তকায জুমনয অমপায জজও- ৫৬১ ৪০১০০৫৫৪ জীফীক কুমভল্লা অনা ত .এ্ভএ্ম.গমনত ০১/০১/১৯৯০ ১০/০৯/২০১৮
০৮/১০/২০১৮ 

জর অমপ-৭৬, মজন্দাফাজায, ময়রট

১২৩ জনাফ মভজানুয যভান জুমনয অমপায জজও- ৫৬২ ৪০১০০৫৬২ জীফীক মযতপুয অনা ত .এ্ভমফএ্ ম.মফিান ১৫/০১/১৯৯০ ৩০/০৮/২০১৮
০৮/১০/২০১৮ 

কয় তায়যট জফা দপ্তয, পমযদপুয

১২৪ জনাফ জভাাম্মদ জতাপাইর জুমনয অমপায জজও- ৫৬৩ ৪০১০০৫৭০ জীফীক কক্সফাজায মফ.মফএ্. এ্কাউমটং ০১/০১/১৯৯৩ ১০/০৯/২০১৮
১০/০৯/২০১৮ অমডট জর, চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

১২৫ জনাফ মপু যকায জুমনয অমপায জজও- ৫৬৪ ৪০১০০৫৮৮ জীফীক রারভমনযাট অনা ত .এ্ভএ্-ফাংরা ০১/০১/১৯৮৮ ৩০/০৮/২০১৮
১০/০৯/২০১৮ দাফী মফবাগ,যংপুয মযমজওনার অমপ, যংপুয।

১২৬ জনাফ জভািঃ আান াফীফ মভা জুমনয অমপায জজও- ৫৬৫ ৪০১০০৫৯৬ জীফীক গাইফান্ধা অনা ত.এ্ভএ্.ইংয়যজী ০১/০১/১৯৯০ ৩০/০৮/২০১৮
১০/০৯/২০১৮ যংপুয মযমজওনার অমপ, যংপুয।

১২৭ জনাফ জভাাম্মদ ইউছুপ আরী জুমনয অমপায জজও- ৫৬৬ ৪০১০০৬০৪ জীফীক জনাাখারী মফমফএ্.এ্ভমফএ্.ব্যফস্থানা ৩০/০৯/১৯৯১ ১০/০৯/২০১৮
১০/০৯/২০১৮ দাফী মফবাগ, ময়রট মযমজওনার অমপ, ময়রট

১২৮ জনাফ ভমনযা জুমনয অমপায জজও- ৫৬৭ ৪০১০০৬১২ জীফীক নড়াইর অনা ত.এ্ভএ্.মফশ্ব ধভ ত ০৭/০৩/১৯৮৮ ৩০/০৮/২০১৮
৩০/০৮/২০১৮ 

অফমরখন মফবাগ, জকআযও, খুরনা

১২৯ জনাফ সুব্রত কুভায ানা জুমনয অমপায জজও- ৫৬৮ ৪০১০০৬২০ জীফীক াতক্ষীযা
অনা ত.উন্ননমক্ষা নগয 

মযকল্পনা
১৯/১২/১৯৮৮ ১০/০৯/২০১৮

 ৩০/০৯/২০১৮

জর অমপ-৭২, াতক্ষীযা

১৩০ জনাফ খামদজাতুর জকাফযা জুমনয অমপায জজও- ৫৬৯ ৪০১০০৬৩৮ জীফীক কুমভল্লা
অনা ত.এ্ভএ্এ্ জরাক 

োন
১২/০১/১৯৮৯ ৩০/০৮/২০১৮

৩০/০৮/২০১৮ 

োন ও ংস্থান মফবাগ, চট্রগ্রাভ মযমজওনার 

অমপ, চট্টগ্রাভ।

১৩১ জনাফ জভািঃ যায়র মভা জুমনয অমপায জজও- ৫৭০ ৪০১০০৬৪৬ জীফীক টাংগাইর মফমফএ্.এ্ভমফএ্. ভায়কতটিং ১৪/০১/১৯৯০ ৩০/০৮/২০১৮
৩০/০৮/২০১৮  

োন, মফবাগ ভভনমং মযমজওনার অমপ,



১৩২ জনাফ জভািঃ আব্দু বুয জুমনয অমপায জজও- ৫৭২ ৪০১০০৬৫৩ জীফীক ভাগুড়া অনা ত. যাষ্ট্রমফিান ০১/০১/১৯৯৩ ৩০/০৮/২০১৮
৩০/০৮/২০১৮  

জর অমপ-৭২, াফনা

১৩৩ জনাফ রাবলুয যভান জুমনয অমপায জজও- ৫৭৩ ৪০১০০৬৬১ জীফীক মঝনাইদ অনা ত. এ্ভইমড. এ্ডুয়কন ০৯/০৫/১৯৯৩ ৩০/০৮/২০১৮
৩০/০৮/২০১৮  

জটকমনকযার এ্যায়পা ত মডমবন, েধান কাম তার, 

ঢাকা।

১৩৪ জনাফ াপাাত পার জুমনয অমপায জজও- ৫৭৪ ৪০১০১১৭২ জীফীক ঢাকা
মফমফএ্. Tuorism 

াাতান ব্যফস্থানা
০৪/০৪/১৯৯৫ ০৮/১০/২০১৮

০৮/১০/২০১৮ 
গ্রু মডমবন, েধান কাম তার, ঢাকা।

১৩৫ জনাফ জভািঃ আবু ামনপ জুমনয অমপায জজও- ৫৭৬ ৪০১০০৬৭৯ জীফীক ভভনমং এ্ভমফমফএ্ জডটার ২৩/১২/১৯৯৩ ৩০/০৮/২০১৮
৩০/০৮/২০১৮ 

জনংয়মাগ মফবাগ, েিঃকািঃ

১৩৬ জনাফ মরনা জুমনয অমপায জজও- ৫৭৭ ৪০১০০৬৮৭ জীফীক টাংগাইর অনা ত .এ্ভএ্.দ তন ১৯/০২/১৯৮৯ ৩০/০৮/২০১৮
 ৩০/০৮/২০১৮

দাফী মফবাগ ভভনমং মযমজওনার অমপ, 

ভভনমং।

১৩৭ জনাফ াানুজ্জাভান জুমনয অমপায জজও- ৫৭৮ ৪০১০০৬৯৫ জীফীক াতক্ষীযা অনা ত .এ্ভএ্.দ তন ১৫/০৭/১৯৮৯ ১০/০৯/২০১৮
 ১০/০৯/২০১৮

কয় তায়যট জফা দপ্তয , াতক্ষীযা

১৩৮ জনাফ কামপা কামযন জুমনয অমপায জজও- ৫৭৯ ৪০১০০৭০৩ জীফীক ময়ায অনা ত .এ্ভএ্. ফাংরা ০৮/১২/১৯৯১ ১০/০৯/২০১৮
 ১০/০৯/২০১৮

কয় তায়যট জফা দপ্তয ,ময়ায

১৩৯ জনাফ জভা: আবু যায়র যাব্বী  জুমনয অমপায জজও- ৫৮০ ৪০১০০৭১১ জীফীক গাইফান্ধা
মফমফএ্. এ্ভমফএ্. ভানফ 

ম্পদ ব্যফস্থানা
০১/০১/১৯৯২ ৩০/০৮/২০১৮

 ৩০/০৮/২০১৮ 

জর অমপ-৯১, গাইফান্ধা

১৪০ জনাফ আর -আমভন  জুমনয অমপায জজও- ৫৮১ ৪০১০১১৮০ জীফীক জনএ্য়কানা
অনা ত.এ্ভএ্এ্ জরাক 

োন
০১/০২/১৯৯২ ০৮/১০/২০১৮

০৮/১০/২০১৮ 
জর অমপ-৩৯, জনত্রয়কানা

১৪১ জনাফ জভা: নাজমুর ইরাভ জুমনয অমপায জজও- ৫৮২ ৪০১০০৭২৯ জীফীক ফমযার
মফমফএ্. এ্ভমফএ্. মাফ 

মফিান ও তত্ব েযুমক্ত
০১/০৩/১৯৯২ ৩০/০৮/২০১৮

 ৩০/০৮/২০১৮ 

মাফ মফবাগ, ফমযার মযমজওনার অমপ, ফমযার।

১৪২ জনাফ জভা: আর আমভন জুমনয অমপায জজও- ৫৮৩ ৪০১০১১৯৮ জীফীক নযমংদী অনা ত ইরামভ মক্ষা ৩০/০৮/১৯৯২ ০৮/১০/২০১৮
 ০৮/১০/২০১৮

ময়রট মযমজওনার অমপ, ময়রট।

১৪৩ জনাফ জভা: াইফুর ইরাভ জুমনয অমপায জজও- ৫৮৪ ৪০১০১২০৬ জীফীক মঝনাইদ অনা ত .এ্ভএ্. ফাংরা ১৪/১০/১৯৯২ ০৮/১০/২০১৮
০৮/১০/২০১৮

জর অমপ-৭০, পমযদপুয

১৪৪ জনাফ সুাদ ভামুদ জুমনয অমপায জজও- ৫৮৫ ৪০১০১২১৪ জীফীক নযমংদী
মফমফএ্ মাফ মফিান 

এ্ভমফএ্..এ্কাউমটং
২৭/০২/১৯৯২ ০৮/১০/২০১৮

০৮/১০/২০১৮
জর অমপ-৪৮, বাথ তখরা, ময়রট

১৪৫ জনাফ জদফাীল ারদায জুমনয অমপায জজও- ৫৮৬ ৪০১০১২২২ জীফীক ঝারকাঠি মফএ্ম. জটক্সটাইর ইমঞ্জ.. ১৫/০৭/১৯৯৩ ০৮/১০/২০১৮
০৮/১০/২০১৮

জর অমপ-৬৬, ঝারকাঠি।

১৪৬ জনাফ জভা: মযফুর ইরাভ জুমনয অমপায জজও- ৫৮৭ ৪০১০০৭৩৭ জীফীক যংপুয অনা ত .দ তন ২৭/১২/১৯৯৪ ১০/০৯/২০১৮
 ১০/০৯/২০১৮

জফা মফবাগ,  ভভনমং মযমজওনার অমপ

১৪৭ জনাফ জভা: াইফুর ইরাভ জুমনয অমপায জজও- ৫৮৮ ৪০১০১২৩০ জীফীক চাঁদপুয
অনা ত-এ্ভএ্ম.মযয়ফ 

মফিান
০১/০১/১৯৯০ ০৮/১০/২০১৮

০৮/১০/২০১৮ 
কয় তায়যট জফা দপ্তয, জনাাখারী।

১৪৮ জনাফ জভা: মভান্ত বুরবুর জুমনয অমপায জজও- ৫৮৯ ৪০১০১২৪৮ জীফীক নায়টায অনা ত.এ্ভএ্এ্.অথ তনীমত ১০/১০/১৯৯১ ০৮/১০/২০১৮
 ০৮/১০/২০১৮

কয় তায়যট জফা দপ্তয, টাঙ্গাইর

১৪৯ জনাফ জভািঃ সুরতান জায়ন জুমনয অমপায জজও- ৫৯০ ৪০১০০৭৪৫ জীফীক ভাগুড়া অনা ত. দুয়ম তাগ ব্যফস্থানা ০৩/১২/১৯৯২ ৩০/০৮/২০১৮
 ৩০/০৮/২০১৮ 

কয় তায়যট জফা দপ্তয, াতক্ষীযা

১৫০ জনাফ জভা: ায়দকুর ইরাভ জুমনয অমপায জজও- ৫৯১ ৪০১০০৭৫২ জীফীক রারভমনযাট
মফমফএ্. মভক্ষা ব্যফস্থানা 

এ্ভমফএ্. ব্যফস্থানা
১৪/০৮/১৯৯৩ ১০/০৯/২০১৮

১০/০৯/২০১৮ 

অমডট জর,  ভভনমং মযমজওনার অমপ

১৫১ জনাফ াভীভ আর ভামুন জুমনয অমপায জজও- ৫৯৩ ৪০১০০৭৬০ জীফীক টাংগাইর অনা ত. এ্ভ পাযভা-পায়ভ তম ০১/০২/১৯৮৯ ৩০/০৮/২০১৮
 ৩০/০৮/২০১৮ 

জফা মরম মফ: মযমজওনার অমপ, ভভনমং।



১৫২ জনাফ মপকুর ইরাভ জুমনয অমপায জজও- ৫৯৪ ৪০১০১৫৬০ জীফীক নাযাণগঞ্জ অনা ত-এ্ভএ্.ইমতা ০৫/০৮/১৯৮৯ ১০/০১/২০১৯
 ১০/০১/২০১৯

 জর অমপ-১০, গাজীপুয

১৫৩ জনাফ জভািঃ মপকুর ইরাভ জুমনয অমপায জজও- ৫৯৫ ৪০১০০৭৭৮ জীফীক নাযানগি অনা ত-এ্ভএ্ োনী মফিান ১৩/১২/১৯৮৯ ৩০/০৮/২০১৮
 ৩০/০৮/২০১৮ 

জর অমপ-৮৪, মদনাজপুয

১৫৪ জনাফ মৃতুযঞ্জ কভ তকায জুমনয অমপায জজও- ৫৯৬ ৪০১০০৭৮৬ জীফীক টাংগাইর মফমফএ্-এ্ভমফএ্-ভায়কতটিং ০১/০১/১৯৯০ ১০/০৯/২০১৮
 ৩০/০৮/২০১৮ 

 ময়রট মযমজওনার অমপ, ময়রট

১৫৫ জনাফ জভা: যামজবুর ইরাভ জুমনয অমপায জজও- ৫৯৭ ৪০১০১২৫৫ জীফীক মঝনাইদ
মফমফএ্ মাফ মফিান 

এ্ভমফএ্..এ্কাউমটং
১৫/০৫/১৯৯০ ০৮/১০/২০১৮

 ০৮/১০/২০১৮
জর অমপ-৬১, মঝনাইদ

১৫৬ জনাফ জভা: জতৌমদুর ইরাভ জুমনয অমপায জজও- ৫৯৮ ৪০১০০৭৯৪ জীফীক কক্সফাজায মফমফএ্. এ্ভমফএ্. ভায়কতটিং ১১/০৮/১৯৯০ ১০/০৯/২০১৮
০৮/১০/২০১৮ জর অমপ-৫০, অমকযাট, চট্টগ্রাভ

১৫৭ জনাফ ওফাদুর ক জুমনয অমপায জজও- ৫৯৯ ৪০১০০৮০২ জীফীক ময়রট
অনা ত-গমণত. এ্ভএ্ম-

গমণত
১২/০২/১৯৯১ ১০/০৯/২০১৮

০৮/১০/২০১৮ মাফ মফবাগ, ময়রট মযমজওনার অমপ, ময়রট

১৫৮ জনাফ চম্পা ভমল্লক জুমনয অমপায জজও- ৬০০ ৪০১০০৮১০ জীফীক াতক্ষীযা
অনা ত-এ্এ্এ্ 

.anThropology
০৮/০৪/১৯৯১ ১০/০৯/২০১৮

০৮/১০/২০১৮ অখত ও মাফ (কমভন) , জকআযও, খুরনা

১৫৯ জনাফ শচতী মফশ্বা জুমনয অমপায জজও- ৬০১ ৪০১০০৮২৮ জীফীক জগাারগি
অনা ত.এ্ভএ্ food & 

nutrition
১০/০৫/১৯৯১ ৩০/০৮/২০১৮

৩০/০৮/২০১৮ জর অমপ-৭১, ফমযার।

১৬০ জনাফ জভা: জভজফা উমিন জুমনয অমপায জজও- ৬০২ ৪০১০১২৬৩ জীফীক ফযগুনা

অনা ত.এ্ভএ্মপুমিও খাদ্যা 

মফিান .এ্ভএ্ম. 

Community 

০১/০১/১৯৯৫ ০৮/১০/২০১৮
 ০৮/১০/২০১৮

মাফ মফবাগ,  মযার মযমজওনার অমপ

১৬১ জনাফ জভা: ায়নাায জায়ন জুমনয অমপায জজও- ৬০৩ ৪০১০১২৭১ জীফীক নায়টায  মফমফএ্-এ্ভমফএ্-ভায়কতটিং ২৫/১০/১৯৮৮ ০৮/১০/২০১৮
 ০৮/১০/২০১৮

েমক্ষণ মফবাগ, েধান কাম তার, ঢাকা।

১৬২ জনাফ জমভ উমিন জুমনয অমপায জজও- ৬০৪ ৪০১০০৮৩৬ জীফীক গাজীপুয অনা ত-এ্ভএ্.ফাংরা ১৫/০৭/১৯৯১ ১০/০৯/২০১৮
 ১০/০৯/২০১৮

মরম ও জযকড ত মফ: ভভনমং মযমজওনার অমপ

১৬৩ জনাফ শ্রাফনী জদফনাথ জুমনয অমপায জজও- ৬০৭ ৪০১০০৮৪৪ জীফীক াতক্ষীযা
মফমফএ্-এ্ভমফএ্.ভায়নজয়ভট 

ইনপযয়ভন ময়েভ
১০/০১/১৯৯২ ১০/০৯/২০১৮

 ১০/০৯/২০১৮

অমডট জর, খুরনা মযমজওনার অমপ, খুরনা

১৬৪ জনাফ জভাাইমভনুর ইরাভ জুমনয অমপায জজও- ৬০৯ ৪০১০১২৯৭ জীফীক মযতপুয অনা ত-গমণত. ০৪/১২/১৯৯২ ০৮/১০/২০১৮
০৮/১০/২০১৮

ই/ই মফবাগ, েধান কাম তার, ঢাকা।

১৬৫ জনাফ জভািঃ তাাবুয আযাপাত জুমনয অমপায জজও- ৬১০ ৪০১০০৮৬৯ জীফীক যংপুয
অনা ত-এ্ভএ্ম 

biochemisty
২৫/১২/১৯৯২ ৩০/০৮/২০১৮

 ৩০/০৮/২০১৮

কয় তায়যট জফা দপ্তয, মদনাজপুয

১৬৬ জনাফ রা মফশ্বা জুমনয অমপায জজও- ৬১১ ৪০১০০৮৭৭ জীফীক খুরনা অনা ত. ভুয়গার ০৮/১১/১৯৯৩ ৩০/০৮/২০১৮
  ৩০/০৮/২০১৮

জর অমপ-৭৪, খুরনা

১৬৭ জনাফ জভা: সুজন জভাল্লা জুমনয অমপায জজও- ৬১২ ৪০১০০৮৮৫ জীফীক ভামনকগঞ্জ

 মফমফএ্- এ্কাউমটং 

ইনপযয়ভন 

ময়েভ,এ্ভমফএ্-এ্কাউমটং

২৬/১১/১৯৯৩ ১০/০৯/২০১৮
 ১০/০৯/২০১৮

অবয: অমডট ও মযদ তন,,েিঃকািঃ

১৬৮ জনাফ জামকয জাাইন জুমনয অমপায জজও- ৬১৩ ৪০১০০৮৯৩ জীফীক চাঁদপুয
অনা ত-এ্ভএ্এ্-জরাক 

োন
৩১/১২/১৯৯৩ ১০/০৯/২০১৮

  ১০/০৯/২০১৮

মফমনয়াগ মফবাগ, েধান কাম তার, ঢাকা।

১৬৯ জনাফ জভা: ভাসুদ যানা জুমনয অমপায জজও- ৬১৪ ৪০১০০৯০১ জীফীক কুমড়গ্রাভ অনা ত- ইরাভ মক্ষা ২৪/০৩/১৯৯৪ ৩০/০৮/২০১৮
 ৩০/০৮/২০১৮

জর অমপ-৮৬, যংপুয

১৭০ এ্ এ্ভ যাানুর ইরাভ জুমনয অমপায জজও- ৬১৫ ৪০১০০৯১৯ জীফীক ফগুড়া মফএ্ম-মমবর ১৫/১২/১৯৯৪ ৩০/০৮/২০১৮
 ৩০/০৮/২০১৮ েয়কৌর ও ম্পমি মডমবন, েধান কাম তার, ঢাকা।

১৭১ জনাফ ভীয ামভ আর যাজ জুমনয অমপায জজও- ৬১৬ ৪০১০০৯২৭ জীফীক খুরনা
মফমফএ্-ভানফ ম্পদ 

ব্যফস্থানা
০৩/০৯/১৯৯০ ৩০/০৮/২০১৮

 ৩০/০৮/২০১৮ মএ্প জনন, েধান কাম তারঢ, ঢাকা



১৭২ জনাফ জভা: আমতকুয যভান জুমনয অমপায জজও- ৬১৭ ৪০১০০৯৩৫ জীফীক মদনাজপুয
অনা ত -এ্ভএ্ম-

physice
২১/১২/১৯৯২ ১০/০৯/২০১৮

 ১০/০৯/২০১৮ জর অীপ-৮৯, জপুযাট

১৭৩ জনাফ জভা: কাভরুজ্জাভান উর জুমনয অমপায জজও- ৬১৮ ৪০১০০৯৪৩ জীফীক াফনা অনা ত-এ্ভ.কভ.এ্কাউমটং ০১/০১/১৯৮৮ ১০/০৯/২০১৮
 ১০/০৯/২০১৮ অমডট জর, যাজাী মযমজওনার অমপ

১৭৪ জনাফ মকর চাকভা জুমনয অমপায জজও- ৬১৯ ৪০১০১৩০৫ জীফীক খাগড়াছমড় অনা ত-এ্ভএ্এ্ ব্যফস্থানা ৩০/১০/২০১৮৮ ০৮/১০/২০১৮
০৮/১০/২০১৮ 

গ্রু ফীভা মফবাগ,  মযমজওনার অমপ, চট্টগ্রাভ।

১৭৫ জনাফ জভা: আব্দু ামদক জুমনয অমপায জজও- ৬২০ ৪০১০১৩১৩ জীফীক াতক্ষীযা অনা ত-এ্ভমফএ্-ভায়কতটিং ০৪/১১/১৯৮৮ ০৮/১০/২০১৮
০৮/১০/২০১৮  

কয় তায়যট জফা দপ্তয,পমযদপুয

১৭৬ জনাফ আকমরভা খাতুন জুমনয অমপায জজও- ৬২১ ৪০১০০৯৫০ জীফীক রারভমনযাট অনা ত-এ্ভএ্-ফাংরা ০৩/০৪/১৯৯০ ১০/০৯/২০১৮
 ১০/০৯/২০১৮ 

 মাফ(কযা)মফ: ভভনমং মযমজওনার অমপ

১৭৭ জনাফ আমছা আক্তায জুমনয অমপায জজও- ৬২২ ৪০১০০৯৬৮ জীফীক সুনাভগঞ্জ
অনান ত-এ্ভএ্এ্-

যাস্ট্রমফিান
০১/০৩/১৯৯১ ৩০/০৮/২০১৮

 ৩০/০৮/২০১৮

জকন্দ্রী মাফ ও অথ ত, েধান কাম তার, ঢাকা

১৭৮ জনাফ নাঈভা আপমযন জুমনয অমপায জজও- ৬২৩ ৪০১০০৯৭৬ জীফীক ভভনমং
মফমফএ্-এ্ভমফএ্-অথ ত ও 

ব্যাংমকং
১৫/০৮/১৯৯২ ৩০/০৮/২০১৮

৩০/০৮/২০১৮ 

মাফ ও কমভন ,মযমজওনার অমপ, ভভনমং।

১৭৯ জনাফ ামরভা খাতুন জুমনয অমপায জজও- ৬২৪ ৪০১০১৩২১ জীফীক মকয়াযগঞ্জ অনা ত-এ্ভএ্.ইরাভ মক্ষা ২০/১০/১৯৯২ ০৮/১০/২০১৮
০৮/১০/২০১৮ 

কয় তায়যট জফা দপ্তয, টাঙ্গাইর

১৮০ জনাফ ভাবুফা জপযয়দৌ জুমনয অমপায জজও- ৬২৫ ৪০১০০৯৮৪ জীফীক টুাখারী অনা ত-এ্ভএ্.কৃমল মফিান ২৮/১০/১৯৯৩ ১০/০৯/২০১৮
১০/০৯/২০১৮ 

োন মফবাগ, ফমযার মযমজওনার অমপ, ফমযার

১৮১ জনাফ ঝুমুয চাকভা জুমনয অমপায জজও- ৬২৭ ৪০১০১৩৩৯ জীফীক খাগড়াছমড়
এ্ভমফএ্-ভানফ ম্পদ 

ব্যফস্থানা
০২/০৪/১৯৮৮ ০৮/১০/২০১৮

 ০৮/১০/২০১৮
মাফ মফবাগ,  মযমজওনার অমপ, চট্টগ্রাভ।

১৮২ জনাফ মযতু াা জুমনয অমপায জজও- ৬২৮ ৪০১০০৯৯২ জীফীক ভামনকগঞ্জ অনা ত-এ্ভ.কভ এ্কাউমটং ১৭/১১/১৯৯৮৮ ৩০/০৮/২০১৮
 ৩০/০৮/২০১৮

অথ ত ও মাফ মফবাগ, ঢাকা মযমজওনার অমপ, ঢাকা।

১৮৩ জনাফ অমবজাত চাকভা জুমনয অমপায জজও- ৬২৯ ৪০১০১৩৪৭ জীফীক খাগড়াছমড় অনা ত- ইংয়যজী ১৪/০৯/২০৮৯ ০৮/১০/২০১৮
 ০৮/১০/২০১৮

জর অমপ-৪০,জনাাাড়া, যাউজান, চট্টগ্রাভ।

১৮৪ জনাফ জভা: ডরায উিীন জুমনয অমপায জজও- ৬৩১ ৪০১০১০০৮ জীফীক চাঁাইনফাফগঞ্জ অনা ত.এ্এ্এ্.যাষ্ট্রমফিান ১৫/০৬/১৯৯৩ ১০/০৯/২০১৮
 ১০/০৯/২০১৮

জর অীপ-৮৮, নওগাঁ

১৮৫ জনাফ সুভাইা াফমযনা জচৌধুযী জুমনয অমপায জজও- ৬৩২ ৪০১০১০১৬ জীফীক ঠাকুযগাঁও
অনা ত.এ্এ্এ্.ভাজক

ল্যাণ
১৭/১২/১৯৯২ ৩০/০৮/২০১৮

 ৩০/০৮/২০১৮

জর অমপ-৮০, ঠাকুযগাঁও

১৮৬ জনাফ আব্দুল্লা আর-যাান জুমনয অমপায জজও- ৬৩৩ ৪০১০১০২৪ জীফীক ভভনমং মফএ্ম-কৃমল মফিান ১০/১০/১৯৯৪ ৩০/০৮/২০১৮
  ৩০/০৮/২০১৮

জফা মফবাগ,ফমযার মযমজওনার অমপ, ফমযার।

১৮৭ জনাফ জনার চন্দ্র দা জুমনয অমপায জজও- ৬৩৪ ৪০১০১৩৬২ জীফীক মফগঞ্জ অনা ত-এ্ভমফএ্.এ্কাউমটং ০১/০৭/১৯৮৮ ০৮/১০/২০১৮
 ০৮/১০/২০১৮ 

অথ ত ও মফবাগ-ময়রট মযমজওনার অমপ, ময়রট।

১৮৮ জনাফ পার ভামুদ জুমনয অমপায জজও- ৬৩৫ ৪০১০১৩৭০ জীফীক ফায়গযাট
অনা ত-এ্ভএ্ম 

Statitiese.
০৪/১০/১৯৯২ ০৮/১০/২০১৮

 ০৮/১০/২০১৮ 
জর অমপ-৬০, মপয়যাজপুয

১৮৯ জনাফ ইভাত জাান মরম জুমনয অমপায জজও- ৬৩৬ ৪০১০১০৩২ জীফীক কুমভল্লা
অনা ত.এ্ভএ্এ্-

আন্তজতামতক ম্পকত
১৫/০২/১৯৯৩ ১০/০৯/২০১৮

১০/০৯/২০১৮ 

উন্নন ও োন, মআযও, চট্টগ্রাভ

১৯০ জভাছা: নামযন সুরতানা জুমনয অমপায জজও- ৬৩৮ ৪০১০১০৫৭ জীফীক মঝনাইদ এ্ভমফএ্-আন্তজতামতক ব্যফা ০৬/০৩/১৯৯২ ১০/০৯/২০১৮
 ১০/০৯/২০১৮

মাফ মফবাগ, যাজাী মযমজওনার অমপ,

১৯১ জনাফ াযমভন আকতায জুমনয অমপায জজও- ৬৩৯ ৪০১০১৩৮৮ জীফীক চট্রগ্রাভ অনা ত-এ্ভএ্.ইংয়যজী ০৯/০১/৯২ ০৮/১০/২০১৮
  ০৮/১০/২০১৮

জর অমপ-৫১, চকফাজায, চট্টগ্রাভ।



১৯২ জনাফ জভািঃ আযাফুজ্জাভান জুমনয অমপায জজও- ৬৪০ ৪০১০১০৬৫ জীফীক ঞ্চগড়
মফমফএ্-এ্ভমফএ্.এ্কাউমটং 

ইনপযয়ভন ময়েভ
২৯/১১/১৯৮৮ ৩০/০৮/২০১৮

 ৩০/০৮/২০১৮

জর অমপ--৬৯, ময়ায

১৯৩ জনাফ পমযদুর ইরাভ জুমনয অমপায জজও- ৬৪২ ৪০১০১৪১২ জীফীক চাঁদপুয অনা ত-এ্ভএ্-ইমতা ১১/০১/১৯৯১ ১১/১১/২০১৮
 ১১/১১/২০১৮

জর অমপন-১৬, নাযাণগঞ্জ

১৯৪ জনাফ রুয়ফর মৃধা জুমনয অমপায জজও- ৬৪৩ ৪০১০১০৮১ জীফীক জগাারগঞ্জ মফমফএ্-আন্তজতামতক ব্যফা ১২/১০/১৯৯৩ ৩০/০৮/২০১৮
  ৩০/০৮/২০১৮

জর অমপ-৩৭, ৭ ফঙ্গফন্দু এ্মবমনউ, ঢাকা

১৯৫ জনাফ  জামদ জায়ন জুমনয অমপায জজও- ৬৪৫ ৪০১০১৩৯৬ জীফীক চট্টগ্রাভ অনা ত-এ্ভএ্-ইংয়যজী ০১/০১/৯০ ০৮/১০/২০১৮
  ০৮/১০/২০১৮

জর অমপ-৭৭, জদওানাট, চট্টগ্রাভ।

১৯৬ জভািঃ ামকর আয়ভদ জুমনয অমপায জজও- ৬৪৭ ৪০১০১১১৫ জীফীক ময়ায মফএ্ম-জরদায ইমঞ্জমন: ০৬/০৮/১৯৯২ ৩০/০৮/২০১৮
 ৩০/০৮/২০১৮

কয় তায়যট জফা দপ্তয, ময়ায

১৯৭ জনাফ জভৌমভতা ভন্ডর জুমনয অমপায জজও- ৬৪৮ ৪০১০১১২৩ জীফীক জাতক্ষীযা
অনা ত এ্ভএ্এ্-

sociology
০৭/১২/১৯৯১ ১০/০৯/২০১৮

 ১০/০৯/২০১৮

অথ ত ও মাফ, ঢাকা মযমজওনার অমপ, ঢাকা

১৯৮ জনাফ সুফীয চন্দ্র দা জুমনয অমপায জজও- ৬৫০ ৪০১০১৪০৪ জীফীক জনত্রয়কানা মফমফএ্.finance ০১/১১/১৯৯১ ০৮/১০/২০১৮
  ০৮/১০/২০১৮

মাফ মফবাগ, মযমজওনার অমপ, ভভনমং।

১৯৯ জনাফ ায়র আকযাভ আকন্দ জুমনয অমপায জজও- ৬৫৪ ৪০১০১৬২৮ জীফীক জনত্রয়কানা
অনা ত.এ্ভএ্ম-

statistice
৩০/০৫/২০১৯

 ৩০/০৫/২০১৯

ময়রট মযমজওনার অমপ, ময়রট

২০০ জনাফ জভা: ামপজুয যভান জুমনয অমপায জজও- ৬৫৫ ৪০১০১৬২৬ জীফীক যাজফাড়ী এ্ভ.এ্- ভাজমফিান ৩০/০৫/২০২০
৩০/০৫/২০১৯ কভ তচাযী োন মফবাগেধান কাম তার, ঢাকা

২০১ জনাফ ভামুদুয যভান জুমনয অমপায জজও- ৬৫৬ ৪০১০১৬৪৪ জীফীক পমযদপুয অনা ত-এ্ভএ্-ইংয়যজী ৩০/০৫/২০২১
৩০/০৫/২০১৯ কয় তায়যট জফা দপ্তয, পমযদপুয

২০২ জনাফ জভা: মযফুজ্জাভান জুমনয অমপায জজও- ৬৫৭ ৪০১০১৬৫১ জীফীক জভয়যপুয অনা ত.এ্ভএ্ম-অথ তনীমত ৩০/০৫/২০২২
৩০/০৫/২০১৯ জর অমপ-৬৩, কুমিা

২০৩ জনাফ জভা: জাভার উমিন জুমনয অমপায জজও- ৬৫৮ ৪০১০১৬৬৯ জীফীক চট্টগ্রাভ অনা ত-এ্ভ.কভ.এ্কাউমটং ৩০/০৫/২০২৩
৩০/০৫/২০১৯ ময়রট মযমজওনার অমপ, ময়রট

২০৪ জনাফ জভা: রুয়ফর জায়ন জুমনয অমপায জজও- ৬৫৯ ৪০১০১৬৭৭ জীফীক ঢাকা অনা ত.এ্ভএ্-Botany ৩০/০৫/২০২৪
৩০/০৫/২০১৯ জর অমপ-০৮,  নযমংদী

২০৫ জনাফ এ্ জক খান উমিন জুমনয অমপায জজও- ৬৬০ ৪০১০১৬৮৫ জীফীক কক্সফাজায অনা ত-এ্কাউমটং ৩০/০৫/২০২৫
৩০/০৫/২০১৯

সেলে অফিে-৫২,সেশন স োড, চট্টগ্রোম

২০৬ জনাফ সুইটি জুমনয অমপায জজও- ৬৬১ ৪০১০১৬৯৩ জীফীক ভভনমং অনা ত-Botany ৩০/০৫/২০২৬ ৩০/০৫/২০১৯

ভভনমং মযমজওনার অমপ, ভভনমং

২০৭ জনাফ আমযফুয াছান জুমনয অমপায জজও- ৬৬২ ৪০১০১৭০১ জীফীক ব্রাহ্মণফামড়া ০১/০৮/২০১৯
জর অমপ-৫৫, মফগঞ্জ

২০৮ জনাফ জভািঃ ঈা মভা জুমনয অমপায জজও- ৬৬৪ ৪০১০১৭২৭ জীফীক যংপুয ০১/০৮/২০১৯
জর অমপ-৬,  জযপুয

২০৯ জনাফ জভািঃ নামজভ উমিন জুমনয অমপায জজও- ৬৬৫ ৪০১০১৭৩৫ জীফীক যাজাী ০১/০৮/২০১৯
জর অমপ-৮২,  ফগুযা

২১০ জনাফ জভািঃ নাজমুর ইরাভ জখ জুমনয অমপায জজও- ৬৬৬ ৪০১০১৭৪৩ জীফীক মযাজগঞ্জ ০১/০৮/২০১৯
টি/এ্ মডমডন, েধান কাম তার, ঢাকা

২১১ জনাফ জভািঃ মযাজী মফশ্বা জুমনয অমপায জজও- ৬৬৭ ৪০১০১৭৫০ জীফীক খুরনা ০১/০৮/২০১৯
ই/ই  মডমডন, চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ



২১২ জনাফ জভািঃ াাবুমিন জুমনয অমপায জজও- ৬৬৮ ৪০১০১৭৬৮ জীফীক ময়ায ০১/০৮/২০১৯
উন্নন  মডমডন, েধান কাম তার, ঢাকা

২১৩ জনাফ মফত্র াা জুমনয অমপায জজও- ৬৬৯ ৪০১০১৭৮৪ জীফীক ভাগুযা ২৫/০৮/২০১৯
জর অমপ-৫২, চট্টগ্রাভ

২১৪ জনাফ জপৌমজা ইামভন জুমনয অমপায জজও- ৬৭০ ৪০১০১৭৯২ জীফীক জগাারগঞ্জ ২৫/০৮/২০১৯
ঢাকা মযমজওনার অমপ, ঢাকা

২১৫ জনাফ সুভী খাতুন জুমনয অমপায জজও- ৬৭১ ৪০১০১৮০০ জীফীক যাজফাড়ী ২৫/০৮/২০১৯
কয় তায়যট  জফা দপ্তয , পমযদপুয

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাম্পী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ মফশ্বমজৎ ভন্ডর
ডযাটা এ্মি 

সুাযবাইজায/কয়্ট্টারসুাযবাইজায
জজও-৬৫১ ৪১০১০৫২৯ জীফীক ফায়গযাট

এ্ইচ.এ্.ম (মডয়প্লাভা ইন 

মএ্ই)
২২/০১/১৯৯১ ২৫/১১/২০১৮

আইন মফবাগ, েধান কাম তার, ঢাকা

২ জনাফ েণফ কভ তকায
ডযাটা এ্মি 

সুাযবাইজায/কয়্ট্টারসুাযবাইজায
জজও-৬৫২ ৪১০১০৫৩৭ জীফীক যাজাী এ্ভ.এ্ ০৪/১১/১৯৮৪ ২৫/১১/২০১৮

আইন মফবাগ, েধান কাম তার, ঢাকা

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাম্পী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ জায়র আয়ম্মদ
মমনয ডযাটা এ্মি অায়যটয/মমনয কয়িার 

অায়যটয
৭-১৫৯৪ ৪০১০১৫৮৬ জীফীক জযপুয

এ্ইচ.এ্.ম (মডয়প্লাভা ইন 

মএ্ই)
২৭/০২/১৯৯৫ ১৭/০১/২০১৯

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাম্পী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ জভািঃ জামকয জায়ন খান উচচভান কাযী ৭-১১৫২ ৪০০১৮০৭৯ জীফীক পমযদপুয এ্,এ্,ম ০১/০১/৬৫ ০১/১১/৮৪ ০১/১২/৯৯ ঢাকা  মযমজওনার অমপ

২ জনাফ জভািঃ ামপজুয যভান ভূইা উচচভান কাযী ৭-১১৫৪ ৪০০৪১৪০২ জীফীক পমযদপুয এ্,এ্,ম ২৫/০৩/৬৪ ০১/০১/৮৬ ০১/১২/৯৯ ঢাকা  মযমজওনার অমপ

৩ জনাফ জভািঃ ামদক আয়ভদ উচ্চভান কাযী ৭১৩৪৫ ৪০০৩৯৪৫৫ জীফীক কুমভল্লা এ্,এ্,ম ১৫/০১/৬৬ ০১/১১/৮৪ ২৮/০৮/০৭ যংপুয মযমজওনার অমপ

৪ জনাফ জভািঃ পমউর আরভ উচ্চভান কাযী ৭১৩৪৭ ৪০০৪১১৫৪ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্,এ্,ম ০১/০৭/৬৪ ০১/০১/৮৫ ২৮/০৮/০৭ ম.আয.ও

৫ জনাফ জভািঃ হুভায়ুন কমফয উচ্চভান কাযী ৭১৩৪৮ ৪০০১৮০৯৫ জীফীক ফমযার এ্,এ্,ম ০১/০১/৬৭ ০১/০১/৮৫ ২৮/০৮/০৭ এ্.আয.ও

৬ জনাফ এ্.জক.এ্ভ. জদয়রাায  জায়ন উচ্চভান কাযী ৭১৩৪৯ ৪০০৪১২২০ জীফীক ময়যাজপুয এ্ইচ,এ্,ম ০১/০১/৬২ ০১/০১/৮৬ ২৮/০৮/০৭ াখা-৯৩৮, করায়যাা,াতক্ষীযা

৭ জনাফ জভািঃ খমরলুয যভান উচ্চভান কাযী ৭-১৩৫০ ৪০০৪১২৪৬ জীফীক ঢাকা এ্ইচ,এ্,ম ২১/০৯/৬২ ০১/০১/৮৬ ২৮/০৮/০৭ যাজাী মযমজওনার অমপ

৮ জনাফ জভািঃ আরভগীয উচ্চভান কাযী ৭১৩৫১ ৪০০৪১২৭৯ জীফীক মযতপুয এ্,এ্,ম ১১/১০/৬২ ০১/০১/৮৬ ২৮/০৮/০৭ ই/ই  মডমবন

৯ জখ কাভরুজ্জাভান উচ্চভান কাযী ৭১৩৫২ ৪০০৪১২৮৭ জীফীক টাংগাইর মফ,এ্ ০৩/০৮/৬৪ ০১/০১/৮৬ ২৮/০৮/০৭ াখা-৬৩৩, ঘাটাইর, টাংগাইর

১০ জনাফ জভািঃ আবুর খায়য জভাল্লা উচ্চভান কাযী ৭১৩৫৮ ৪০০৪১৬৪২ জীফীক মযতপুয এ্,এ্,ম ২৬/০৯/৬৪ ০১/০১/৮৬ ২৮/০৮/০৭ অথ ত ও মাফ মডমবন



১১ জনাফ  জভািঃ ভমউমিন খান উচ্চভান কাযী ৭১৩৬০ ৪০০৪১৬৭৫ জীফীক টাংগাইর এ্,এ্,ম ২৫/০৩/৬৫ ০১/০১/৮৬ ২৮/০৮/০৭ মড.আয.ও

১২ জনাফ আকতায কাভার জচৌধুযী উচ্চভান কাযী ৭১৩৬২ ৪০০৪১৭২৫ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্,এ্,ম ১১/১১/৬৩ ০১/০১/৮৬ ২৮/০৮/০৭ ম.আয.ও

১৩ জনাফ জক. এ্ভ. মপউর  আরভ উচ্চভান কাযী ৭১৩৬৩ ৪০০৪১৭৩৩ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্ভ,এ্,এ্ ০১/১২/৬৬ ০১/০১/৮৬ ২৮/০৮/০৭ ম.আয.ও

১৪ জনাফ জভাছািঃ াানা খাতুন উচ্চভান কাযী ৭১৩৬৪ ৪০০৪১৮১৫ জীফীক ময়ায এ্,এ্,ম ১৬/০৬/৬৮ ০১/০২/৮৭ ২৮/০৮/০৭ জটমরয়পান জফাড ত, ংস্থান মফবাগ,েিঃকািঃ, ঢাকা

১৫ জনাফ জভািঃ যমপকুর ইরাভ খান উচ্চভান কাযী ৭১৩৬৫ ৪০০৩৮৭১৩ জীফীক চাঁদপুয মফ,কভ ০১/০১/৬২ ১৪/০২/৮৫ ২৮/০৮/০৭ মড.আয.ও

১৬ জনাফ াানা ফানু  রুফী উচ্চভান কাযী ৭১৩৬৭ ৪০০৪৪১৮২ জীফীক ঢাকা এ্ইচ,এ্,ম ০৫/০৪/৬৩ ২১/০৬/৮৭ ২৮/০৮/০৭ টি/এ্ মডমবন

১৭ জনাফ জভািঃ জযজাউয  যভান উচ্চভান কাযী ৭১৩৬৮ ৪০০৪৪১৯০ জীফীক চাঁদপুয এ্ইচ,এ্,ম ১৫/০১/৬৬ ০১/১০/৮৮ ২৮/০৮/০৭ ম.আয.ও

১৮ জনাফ অঞ্জন ার উচ্চভান কাযী ৭১৩৬৯ ৪০০৪৪৫৩৯ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্ইচ,এ্,ম ১৩/০২/৬১ ০১/১০/৮৮ ২৮/০৮/০৭ ম.মআও. গ্রু মফবাগ

১৯ জনাফ জভািঃ পজলুর ক উচ্চভান কাযী ৭-১৩৭০ ৪০০৪৪৫৩৯ জীফীক যাজাী এ্ভ.এ্.এ্ ০১/০৭/৬৫ ০১/১০/৮৮ ২৮/০৮/০৭ যাজাী মযমজওনার অমপ

২০ জনাফ  ভাবুফ  আরভ উচ্চভান কাযী ৭১৩৭১ ৪০০৪৪৬০৪ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্ভ  ,এ্ ২৮/০২/৬৬ ০১/০২/৮৯ ২৮/০৮/০৭ াখা- ৭১৮, জদওানফাজায, চট্টগ্রাভ

২১ জনাফ আম কুভায দা উচ্চভান কাযী ৭১৩৭২ ৪০০৪৪৬৪৬ জীফীক চট্রগ্রাভ মফ,কভ ৩১/১২/৬৩ ০১/০২/৮৯ ২৮/০৮/০৭ ম.আয.ও

২২ জনাফ জভািঃ জরার উমিন উচ্চভান কাযী ৭১৩৭৩ ৪০০৪৪৬৮৭ জীফীক মযতপুয মফ,এ্ ১২/০২/৬৬ ০১/০২/৮৯ ২৮/০৮/০৭ টি/এ্ মডমবন

২৩ জনাফ জভািঃ আব্দুর আমরভ উচ্চভান কাযী ৭১৩৭৫ ৪০০৪১৫৫০ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্ইচ,এ্,ম ৩১/০৮/১৯৬৩ ০১/০১/৮৬ ৩১/১০/০৭ জর অমপ-৫৪, চট্টগ্রাভ

২৪ জনাফ জভািঃ আান উরস্দা উচ্চভান কাযী ৭১৩৭৬ ৪০০৪৩৮৬১ জীফীক মযতপুয এ্,এ্,ম ০১/০১/৬৩ ০১/০১/৮৬ ৩১/১০/০৭ অথ ত ও মাফ মডমবন

২৫ জনাফ জভািঃ আয়তাায জায়ন উচ্চভান কাযী ৭১৩৭৮ ৪০০৭৫২৩৬ জীফীক ফগুড়া এ্ভ.এ্.এ্ ০১/০১/৮১ ০৭/০৫/০৯ জর অমপ-৯৭, াবায, ঢাকা

২৬ জনাফ জভািঃ ইউসুপ আমর উচ্চভান কাযী ৭১৩৭৯ ৪০০৭৫০৬১ জীফীক াতক্ষীযা এ্ভ.এ্.ম ১৬/০৭/৮৩ ০৭/০৫/০৯ জর অমপ-৭২, াতক্ষীযা

২৭ জনাফ নজরুর ইরাভ উচ্চভান কাযী ৭১৩৮৪ ৪০০১৬৯৫৮ জীফীক ঢাকা এ্ইচ,এ্,ম ২৩/০৮/৬১ ০১/০১/৮৩ ১০/০৫/১২ অথ ত ও মাফ (কযা) মডআযও

২৮ জনাফ কাভরুন আক্তায উচ্চভান কাযী ৭১৩৮৫ ৪০০১৬৪৫৩ জীফীক ঢাকা ১০ জশ্রণী ২০/০১/৬০ ০১/০১/৮৩ ১০/০৫/১২ জর অমপ-০৭, মভযপুয, ঢকা

২৯ জনাফ ইপসুপ খান উচ্চভান কাযী ৭১৩৮৭ ৪০০১৭০০৬ জীফীক টাংগাইর এ্,এ্,ম ১৩/০৭/৬২ ০১/০১/৮৩ ১০/০৫/১২ াখা-১০৬, মখপুয, টাংগাইর

৩০ জনাফ  আরাভ আরী উচ্চভান কাযী ৭১৩৯২ ৪০০৩৮৮৫৩ জীফীক মযাজগঞ্জ এ্,এ্,ম ২৫/০১/৬৩ ০১/১১/৮৪ ১০/০৫/১২ আয,আয,ও



৩১ জনাফ  ভকবুর আয়ভদ উচ্চভান কাযী ৭১৩৯৪ ৪০০৩৯০০০ জীফীক কুমভল্লা এ্ইচ,এ্,ম ২৫/১২/৬৫ ০১/১১/৮৪ ১০/০৫/১২ ম.আয.ও

৩২ জনাফ জভািঃ আব্দুর রমতপ মফশ্বা উচ্চভান কাযী ৭১৩৯৫ ৪০০৩৯০১৮ জীফীক ময়ায এ্,এ্,ম ১৫/১০/৬৩ ০১/১১/৮৪ ১০/০৫/১২ াখা অমপ-৬৯,  ময়ায

৩৩ জনাফ  ভমনরুর ক জচৌধুযী উচ্চভান কাযী ৭১৩৯৬ ৪০০৪৩৬৫৫ জীফীক কুমভল্লা এ্,এ্,ম ০৮/০২/৬৪ ০১/১১/৮৫ ১০/০৫/১২ যংপুয মযমজওনার অমপ

৩৪ জনাফ  এ্,জক,এ্ভ,জফরায়ত জায়ন উচ্চভান কাযী ৭১৩৯৭ ৪০০৩৯০৪২ জীফীক ময়যাজপুয এ্ইচ,এ্,ম ১৫/০২/৬১ ০১/১১/৬১ ১০/০৫/১২ জক.আয.ও

৩৫ জনাফ সুবাল চন্দ্রর জঘাল উচ্চভান কাযী ৭১৩৯৮ ৪০০৩৯০৫৯ জীফীক  কুমিা এ্,এ্,ম ০৩/০২/৬৩ ০১/১১/৮৪ ১০/০৫/১২ জর অমপ-৬৩, কুমিা

৩৬ জনাফ জভািঃ নজরুর ইরাভ খান উচ্চভান কাযী ৭১৩৯৯ ৪০০৩৯০৮৩ জীফীক ঢাকা এ্,এ্,ম ৩১/১২/৬১ ০১/১১/৮৪ ১০/০৫/১২ জর অমপ-৯৪, ৪৮ মদরকুা ফা/এ্,ঢাকা

৩৭ জনাফ জভািঃ জাাঙ্গীয আরভ উচ্চভান কাযী ৭১৪০১ ৪০০১৮১২৯ জীফীক মযতপুয এ্ইচ,এ্,ম ৩০/০৬/৬৩ ০১/১১/৮৪ ১০/০৫/১২ জর অমপ-৯৫, ঢাকা

৩৮ জনাফ জভািঃ নজরুর ইরাভ উচ্চভান কাযী ৭১৪০৩ ৪০০৩৯২৯৯ জীফীক মকয়াযগঞ্জ এ্ইচ,এ্,ম ০৩/০৪/৬৩ ০১/১১/৮৪ ১০/০৫/১২ জর অমপ- ১৫, মকয়াযগঞ্জ

৩৯ জনাফ নাজভা  আক্তায উচ্চভান কাযী ৭১৪০৪ ৪০০৩৯৩২৩ জীফীক চাঁদপুয এ্ইচ,এ্,ম ০৩/০৩/৬৪ ০১/১১/৮৪ ১০/০৫/১২ মড.আয.ও

৪০ জনাফ জভািঃ ছায়দুর  আরভ উচ্চভান কাযী ৭১৪০৫ ৪০০৩৯৩৪৯ জীফীক পমযদপুয মফ,এ্ ১২-ঔঁল-১৯৬৫ ০১/১১/৮৪ ১০/০৫/১২ জর অমপ-৯৬, ঢাকা

৪১ জনাফ ভয়নাাযা সুরতানা উচ্চভান কাযী ৭১৪০৬ ৪০০১৮০৩৮ জীফীক ঢাকা এ্,এ্,ম ১০/০১/৬১ ০১/১১/৮৪ ১০/০৫/১২ ম.এ্প মফবাগ

৪২ জনাফ  জভািঃ াভসুর ক যদায উচ্চভান কাযী ৭১৪০৮ ৪০০৬০৩৮৬ জীফীক মযতপুয মফ,এ্ ০১/০১/৬২ ২৬/১২/৮৪ ১০/০৫/১২ জর অমপ-৯৩, ঢাকা

৪৩ জনাফ জমভ উমিন উচ্চভান কাযী ৭১৪১৩ ৪০০৩৯৬১২ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্,এ্,ম ৩০/০৬/৬৫ ০১/১১/৮৪ ১০/০৫/১২ ম.আয.ও

৪৪ জনাফ জভািঃ খন্দকায  আবুর জায়ন উচ্চভান কাযী ৭১৪১৫ ৪০০৪১০২২ জীফীক মযতপুয এ্,এ্,ম ০৩/০৭/৬৪ ০১/১১/৮৪ ১০/০৫/১২ মড.আয.ও

৪৫ খন্দকায  ভইনুর ইরাভ উচ্চভান কাযী ৭১৪১৭ ৪০০৪১১১৩ জীফীক ঢাকা এ্ইচ,এ্,ম ০১/০১/৬৫ ০১/০১/৮৫ ১০/০৫/১২ মড.আয.ও

৪৬ জনাফ জভািঃ য়যাায  জায়ন উচ্চভান কাযী ৭১৪১৯ ৪০০৪১১৪৭ জীফীক ময়যাজপুয এ্,এ্,ম ৩১-গধু-১৯৬৫ ০১/০১/৮৫ ১০/০৫/১২ াখা অমপ-৯৩৫, ফমযার

৪৭ জনাফ াভীভ জায়ন উচ্চভান কাযী ৭১৪২০ ৪০০৪১১৭০ জীফীক ঢাকা এ্ইচ,এ্,ম ২৪/০১/৬৪ ০১/০১/৮৫ ১০/০৫/১২ জর অমপ-৯৭, ঢাকা

৪৮ জখ মভজানুয যভান উচ্চভান কাযী ৭-১৪২১ ৪০০৪১২১২ জীফীক টুাখারী এ্,এ্,ম ০১/০২/৬৫ ০১/০১/৮৬ ১০/০৫/১২ াখা অমপ- ৬২, য়টাাখারী

৪৯ জনাফ  মযাজুর  ইরাভ উচ্চভান কাযী ৭১৪২২ ৪০০৪১২৫৩ জীফীক জগাারগি এ্,এ্,ম ০১/১০/৬৫ ০১/০১/৮৬ ১০/০৫/১২ জক.আয.ও

৫০ জনাফ জভাাং কাভার উমিন উচ্চভান কাযী ৭-১৪২৩ ৪০০৪১৩০৩ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্,এ্,ম ১৩/০৭/৬৩ ০১/০১/৮৬ ১০/০৫/১২ াখা অমপ- ৭৭৬, জরাাগাড়া, চট্টগ্রাভ



৫১ জনাফ জভািঃ রুহুর আমভন ভুইা উচ্চভান কাযী ৭১৪২৭ ৪০০৪১৩৪৫ জীফীক পমযদপুয এ্,এ্,ম ০১/০১/৬৩ ০১/০১/৮৬ ১০/০৫/১২ মড.আয.ও

৫২ জনাফ জভািঃ যভজান খান উচ্চভান কাযী ৭১৪২৮ ৪০০৪১৩৫২ জীফীক ঢাকা এ্,এ্,ম ২৫/০৫/৬৪ ০১/০১/৮৬ ১০/০৫/১২ মড.আয.ও

৫৩ জনাফ জভািঃ আয়নাায জায়ন উচ্চভান কাযী ৭১৪২৯ ৪০০১৮২০২ জীফীক ঢাকা এ্,এ্,ম ১১/০৯/৬৫ ০১/০১/৮৬ ১০/০৫/১২ াখা অমপ-১১১, বাঙ্গা, পমযদপুয

৫৪ জনাফ জভািঃ ামফবুল্লা উচ্চভান কাযী ৭-১৪৩২ ৪০০৪১৪১০ জীফীক ভভনমং এ্,এ্,ম ০৫/১০/৬১ ০১/০১/৮৬ ১০/০৫/১২ অবযিঃ অমডট ভভনমং, মযমজওনার অমপ

৫৫ জনাফ  জভািঃ আবু াঈদ  খান উচ্চভান কাযী ৭১৪৩৩ ৪০০৪১৪৩৬ জীফীক পমযদপুয এ্,এ্,ম ২৫/০৯/৬৫ ০১/০১/৮৬ ১০/০৫/১২ জর অমপ-৩৭, ঢাকা

৫৬ জনাফ জভািঃ নামজভ উমিন াজযা উচ্চভান কাযী ৭১৪৩৫ ৪০০১৮২১০ জীফীক চাঁদপুয এ্,এ্,ম ০২/০২/৬১ ০১/০১/৮৬ ১০/০৫/১২ জর অমপ-৪৫, চাঁদপুয

৫৭ জনাফ জভািঃ ভমতায যভান উচ্চভান কাযী ৭১৪৩৯ ৪০০৪১৫৪৩ জীফীক টাংগাইর এ্ইচ,এ্,ম ১০/০৭/৬৬ ০১/০১/৮৬ ১০/০৫/১২ কয় তায়যট জফা দপ্তয, টাঙ্গাইর

৫৮ জনাফ জভািঃ জমরুর আরভ উচ্চভান কাযী ৭-১৪৪১ ৪০০৪৩১৭৬ জীফীক চাঁদপুয এ্,এ্,ম ০৯/০৬/৬৭ ০১/০১/৮৬ ১০/০৫/১২ াখা-৩৬/৬৬৪, পাভ তয়গট, ঢাকা

৫৯ জনাফ জভািঃ আব্দুর ান্নান ভু ূঁইা উচ্চভান কাযী ৭১৪৪২ ৪০০৪১৬০০ জীফীক চাঁদপুয এ্,এ্,ম ০৫/১২/৬৬ ০১/০১/৮৬ ১০/০৫/১২ ম.আয.ও

৬০ জনাফ জভািঃ াজাান উচ্চভান কাযী ৭১৪৪৩ ৪০০৪১৬১৮ জীফীক জবারা এ্ইচ,এ্,ম ০২/০৫/৬২ ০১/০১/৮৬ ১০/০৫/১২ ঋণ ও ভ তণ মফবাগ,মড.আয.ও

৬১ জনাফ জভািঃ আব্দু ারাভ মভা উচ্চভান কাযী ৭১৪৪৬ ৪০০৪১৬৫৯ জীফীক ঢাকা এ্,এ্,ম ০১/১০/৬৬ ০১/০১/৮৬ ১০/০৫/১২ াখা-৬৮২, পতুরস্দা, নাযানগঞ্জ

৬২ জনাফ জভািঃ ওভয  পারুক উচ্চভান কাযী ৭১৪৪৭ ৪০০৪৫১৮৯ জীফীক নযমংদী এ্,এ্,ম ০১/০১/৬৪ ০১/০১/৮৬ ১০/০৫/১২ গ্রু ও জফা মফবাগ, মডআওয,  ঢাকা

৬৩ জনাফ  আমভরুর ইরাভ উচ্চভান কাযী ৭-১৪৪৮ ৪০০৪১৭৪১ জীফীক মযাজগি এ্,এ্,ম ৩১/১২/৬৭ ০১/০১/৮৬ ১০/০৫/১২ যাজাী  মযমজওনার অমপ

৬৪ জনাফ জভািঃ ায়যাায জায়ন উচ্চভান কাযী ৭১৪৪৯ ৪০০৪১৭৬৬ জীফীক ঝারকাঠি এ্,এ্,ম ০২/০৫/৬৯ ০১/০১/১৮৬ ১০/০৫/১২ মএ্প ও জনন মফবাগ, েধান কাম তার,ঢাকা

৬৫ জনাফ জভািঃ আবুর  ায়ভ উচ্চভান কাযী ৭১৪৫০ ৪০০৪১৭৭৪ জীফীক ঢাকা এ্,এ্,ম ০১/০১/৬৩ ০১/০১/৮৬ ১০/০৫/১২ জর অমপ-৯৫, ঢাকা

৬৬ জভাছািঃ আঙ্গুযা  জফগভ উচ্চভান কাযী ৭১৪৫১ ৪০০৪১৭৮২ জীফীক চুাডাংগা এ্ইচ,এ্,ম ০৬/১২/৬৪ ০১/০১/৮৬ ১০/০৫/১২ যংপুয মযমজওনার অমপ

৬৭ জনাফ জভািঃ কাভরুজ্জাভান উচ্চভান কাযী ৭১৪৫৩ ৪০০৪১৮০৮ জীফীক ফমযার এ্,এ্,ম ১৮/০৬/৬৮ ০১/০১/৮৬ ১০/০৫/১২ মড.আয.ও

৬৮ জনাফ আঞ্জুভান আযা খান উচ্চভান কাযী ৭১৪৫৫ ৪০০৪২৬২৪ জীফীক ঢাকা এ্,এ্,ম ০১/১২/৬৫ ১৫/০৬/৮৭ ১০/০৫/১২ মড.আয.ও

৬৯ জখ মদুর  ইরাভ উচ্চভান কাযী ৭১৪৫৬ ৪০০৪৪১৭৪ জীফীক াতক্ষীযা এ্,এ্,ম ২৬/১০/৬৭ ০১/১০/৮৮ ১০/০৫/১২  অথ ত ও মাফ, জক.আয.ও

৭০ জনাফ  আব্দুর ভায়রক উচ্চভান কাযী ৭-১৪৫৭ ৪০০৪৪৫২১ জীফীক মযতপুয মফ,এ্ ১১/০৯/৬২ ০১/১০/৮৮ ১০/০৫/১২ ঢাকা মযমজওনার অমপ



৭১ জনাফ জভাছািঃ ছায়যা  খাতুন উচ্চভান কাযী ৭১৪৫৯ ৪০০৪৪৫৫৪ জীফীক াফনা মফ,এ্ ০৫/০১/৬৮ ০১/১০/৮৮ ১০/০৫/১২ মড.আয.ও

৭২ জনাফ জভািঃ আব্দু ারাভ  ভু ূঁইা উচ্চভান কাযী ৭১৪৬০ ৪০০৪৪৫৬২ জীফীক কুমভল্লা এ্,এ্,ম ২৬/০৫/৬৮ ০১/১০/৮৮ ১০/০৫/১২ ম.আয.ও

৭৩ জনাফ আযাফুর যভান জচৌধুযী উচ্চভান কাযী ৭-১৪৬১ ৪০০৪৪৫৭০ জীফীক গাজীপুয  দামখর ৩১/১২/৬৯ ০১/০২/৮৯ ১০/০৫/১২ জর অমপ-০৮, নযমংদী

৭৪ জনাফ জভািঃ াভছুর ক উচ্চভান কাযী ৭১৪৬২ ৪০০৪৪৬১২ জীফীক কুমভল্লা এ্ইচ,এ্,ম ১৩/০৭/৬৪ ০১/০২/৮৯ ১০/০৫/১২ াখা অমপ-৭৯৯, জগৌমযপুয, দাউদকামন্দ, কুমভল্লা

৭৫ জনাফ জভািঃ আইয়ুফ জচৌধুযী উচ্চভান কাযী ৭-১৪৬৩ ৪০০৪৪৬৩৮ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্ইচ,এ্,ম ৩১/১২/৬৭ ০১/০২/৮৯ ১০/০৫/১২  জর অমপ-৭৮, চট্টগ্রাভ

৭৬ জনাফ জযফা যানী াা উচ্চভান কাযী ৭১৪৬৫ ৪০০৪৪৬৭৯ জীফীক চুাডাংগা মফ,এ্,ম ০১/০১/৬১ ০১/০২/৮৯ ১০/০৫/১২ াখা-৪০৯, আরভডাঙ্গা, চুাডাঙ্গা

৭৭ জনাফ জভািঃ আব্দুর ভন্নাপ মভা উচ্চভান কাযী ৭১৪৬৬ ৪০০৪৬১৬৩ জীফীক ভাগুযা এ্ইচ,এ্,ম ১০/১২/৬১ ০১/০৭/৮৯ ১০/০৫/১২  জর অমপ-৬১, মঝনাইদ

৭৮ জনাফ জহুযা খাতুন উচ্চভান কাযী ৭১৪৬৭ ৪০০৫০০৭২ জীফীক যাজাী মফ,এ্ ২২/০৮/৬৭ ১২/০৪/৯০ ১০/০৫/১২ ম.এ্প জনন, অথ ত ও মাফ, েধান কাম তা:ঢাকা

৭৯ জনাফ ভয়নাাযা ইরাভ উচ্চভান কাযী ৭১৪৬৮ ৪০০৫০১২২ জীফীক টাংগাইর মফ,এ্ ০১/০৩/৬৬ ১২/০৪/৯০ ১০/০৫/১২ জনন মফবাগ

৮০ জনাফ জভািঃ মযত উরস্দা উচ্চভান কাযী ৭১৪৬৯ ৪০০৪৫২৯৬ জীফীক জপনী এ্ইচ,এ্,ম ১৭/১২/৬৫ ১২/০৪/৯০ ১০/০৫/১২ ম.আয.ও

৮১ জনাফ জনফ আক্তায উচ্চভান কাযী ৭১৪৭১ ৪০০৫০১০৬ জীফীক ঢাকা এ্,এ্,ম ১৪/১১/৭১ ১৬/০৪/৯০ ১০/০৫/১২ জনন মফবাগ

৮২ জনাফ আমম্বা খাতুন উচ্চভান কাযী ৭১৪৭২ ৪০০৫০১৯৭ জীফীক ঢাকা মফ,এ্ ০১/০১/৬৮ ১২/০৪/৯০ ১০/০৫/১২ ঢাকা মযমজওনার অমপ

৮৩ জনাফ ামরভা জফগভ উচ্চভান কাযী ৭১৪৭৩ ৪০০৫০১৮৯ জীফীক ঢাকা এ্ভ.এ্ ৩০/০৫/৭১ ১২/০৪/৯০ ১০/০৫/১২ কভ তচাযী োন মফবাগ

৮৪ জনাফ ামকরা আনজুভ উচ্চভান কাযী ৭১৪৭৫ ৪০০৫০০৮০ জীফীক মনরপাভাযী এ্ভ.এ্ ০৫/০৪/৬৬ ১৬/০৪/৯০ ১০/০৫/১২ জর অমপ-০৬, জভাাম্মদপুয, ঢাকা

৮৫ জনাফ জভািঃ জগারাভ জভাস্তপা উচ্চভান কাযী ৭১৪৭৭ ৪০০৪৫৩০৪ জীফীক কুমভল্লা এ্ইচ,এ্,ম ৩১/১২/৬৮ ১৭/০৪/৯০ ১০/০৫/১২ ময়রট মযমজওনার অমপ, ময়রট

৮৬ জনাফ জভািঃ আব্দুয যভান উচ্চভান কাযী ৭১৪৭৮ ৪০০৫০২৫৪ জীফীক ঢাকা মফ,এ্,ম ০১/০৮/৬৭ ১৭/০৪/৯০ ১০/০৫/১২ অথ ত ও মাফ মডমবন, েিঃকািঃ

৮৭ জনাফ জভািঃ মজল্লুয  যভান খান উচ্চভান কাযী ৭১৪৭৯ ৪০০৪১৭১৭ জীফীক গাজীপুয এ্ইচ,এ্,ম ৩১/১২/৬৯ ১৭/০৪/৯০ ১০/০৫/১২ গ্রু মডমবন

৮৮ জনাফ জভািঃ আব্দুয যাজ্জাক ভমল্লক উচ্চভান কাযী ৭১৪৮০ ৪০০৫০৫১০ জীফীক ময়যাজপুয এ্ইচ,এ্,ম ১৬/০৯/৬৭ ১৮/০৪/৯০ ১০/০৫/১২ জর অমপ-৯৪, ঢাকা

৮৯ জনাফ জভািঃ জভাস্তপা উচ্চভান কাযী ৭-১৪৮১ ৪০০ জীফীক রক্ষীপুয এ্,এ্,ম ১৫/০২/৭২ ১৭/০৪/৯০ ১০/০৫/১২ াখা অম- ৭৫২, রÿীীপুয

৯০ জনাফ জভাাং ভাঈন উমিন উচ্চভান কাযী ৭১৪৮২ ৪০০৫০০৮০ জীফীক জপনী এ্ইচ,এ্,ম ১২/০৯/৬৪ ১৯/০৪/৯০ ১০/০৫/১২ মড.আয.ও



৯১ জনাফ জভািঃ মভজানুয যভান উচ্চভান কাযী ৭-১৪৮৩ ৪০০৫০০৮০ জীফীক টাংগাইর এ্ভ,এ্ ০৯/০৮/৬৬ ১৭/০৪/৯০ ১০/০৫/১২ জেলয়ণ অথ ত ভন্ত্রণার/ আইমটিমড

৯২ জনাফ জভাাম্মদ ইাক উচ্চভান কাযী ৭১৪৮৪ ৪০০৫০০৮০ জীফীক মযতপুয এ্ভ.এ্ ১৩/০৩/৭৩ ১৭/০৪/৯০ ১০/০৫/১২ অবযভত্মযীণ অমডট মফবাগ

৯৩ জনাফ জভািঃ ভাবুবুয যভান উচ্চভান কাযী ৭১৪৮৬ ৪০০৫০০৮০ জীফীক মযাজগি এ্ইচ,এ্,ম ১৫/০২/৬৭ ১৭/০৪/৯০ ১০/০৫/১২ াখা-৯০/৮৩৭, মযাজগঞ্জ

৯৪ জনাফ জভািঃ মপকুয যভান উচ্চভান কাযী ৭১৪৮৭ ৪০০৫০০৮০ জীফীক কুমভল্লা মফ,এ্,ম ২৪/০৪/৬৪ ০১/১০/৯২ ১০/০৫/১২ মড.আয.ও

৯৫ জনাফ জভািঃ আবু ফকয মমিক উচ্চভান কাযী ৭১৪৮৮ ৪০০১৬৫০৩ জীফীক মুমন্পগঞ্জ এ্,এ্,ম ০১/০১/৬৩ ০১/০১/৮৩ ১০/০৫/১২ কভ তচাযী োন মফবাগ

৯৬ গাজী ওামরউর ইরাভ উচ্চভান কাযী ৭১৪৯০ ৪০০৬১১৬০ জীফীক ফমযার এ্,এ্,ম ০১/০৩/৬৩ ০১/০১/৮২ ১০/০৫/১২ মড.আয.ও

৯৭ জনাফ জভািঃ জারার আয়ভদ উচ্চভান কাযী ৭১৪৯১ ৪০০৩৯৮৯৯৩ জীফীক ফমযার এ্,এ্,ম ০৫/০১/৬৪ ০১/১১/৮৪ ১০/০৫/১২ মড.আয.ও

৯৮ শদ আব্দু ারাভ উচ্চভান কাযী ৭১৪৯৫ ৪০০৪৭৫৬৫ জীফীক যাজাী এ্ইচ,এ্,ম ১৩/০৫/৬৫ ০৪/১০/৯৫ ১০/০৫/১২ াখা অমপ-১০০৫,ইশ্বযদী, াফনা

৯৯ জভাাম্মৎ ানাজ জফগভ উচ্চভান কাযী ৭১৪৯৬ ৪০০৪৭৫৭৩ জীফীক যাজাী এ্ইচ,এ্,ম ০২/০৩/৬৬ ০৫/১০/৯৫ ১০/০৫/১২ আয,আয,ও

১০০ জভাস্তপা কাভার উচ্চভান কাযী ৭১৪৯৭ ৪০০৪৩৫৩১ জীফীক নযমংদী অেভ ১০/০১/৬৬ ১০/০১/৮৮ ১৯/০৬/২০১৪ ই/ই  মডমবন, েৰকাৰ

১০১ জভাাম্মৎ উয়ম্ম কুরছুভ উচ্চভান কাযী ৭১৪৯৮ ৪০০৪৭৩৪২ জীফীক ফমযার মফ,কভ ১০/০২/৭৫ ০৭/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ মড,আয,ও

১০২ জনাফ জভািঃ ীদুর ইরাভ খান উচ্চভান কাযী ৭১৪৯৯ ৪০০৪৯৯১৮ জীফীক ফমযার এ্ভ.এ্ ০৫/০৯/৭৫ ০৭/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ াখা অমপ- ৯১০, জগৌযনদী, ফমযার

১০৩ জনাফ জভািঃ াভছুর ইরাভ উচ্চভান কাযী ৭১৫০০ ৪০০৪৭৪৪১ জীফীক মঝনাইদ মফ,এ্ ২৫/০৩/৬৬ ০৭/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ ঢাকা মযমজওনার অমপ

১০৪ জনাফ জভািঃ ওভয পারুক উচ্চভান কাযী ৭১৫০১ ৪০০৪৭১৩৬ জীফীক রক্ষীপুয মফ,এ্ ৩০/১১/৬৫ ০৯/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ অিঃ অমডট জর, চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

১০৫ জনাফ জভাছািঃ চায়ভরী খাতুন উচ্চভান কাযী ৭১৫০২ ৪০০৪৬৯৪৮ জীফীক মযাজগি এ্ইচ,এ্,ম ১৫/১২/৭৩ ০৯/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬  জর অমপ-০৭, মভযপুয, ঢাকা

১০৬ জনাফ ভমনয আয়ভদ উচ্চভান কাযী ৭১৫০৩ ৪০০৪৭১২৮ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্ইচ,এ্,ম ৩১/০৩/৬৭ ০৯/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

১০৭ জনাফ ভয়নাজ কুভায দি উচ্চভান কাযী ৭-১৫০৪ ৪০০৪৭১৪৪ জীফীক চট্রগ্রাভ মফ,এ্ ১৭/১০/৬৮ ০৯/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ জর-৫২, জেন জযাড, চট্টগ্রাভ

১০৮ জনাফ জভাাম্মদ উল্লা েধামনা উচ্চভান কাযী ৭-১৫০৫ ৪০০৪৭৫৮১ জীফীক চাঁদপুয মফ.এ্.এ্ ০১/০১/৭২ ০৯/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ ংস্থান মফবাগ

১০৯ জনাফ জভাাম্মদ আবু তায়য উচ্চভান কাযী ৭-১৫০৬ ৪০০৪৭৫৯৯ জীফীক চাঁদপুয এ্ইচ,এ্,ম ০১/০২/৭৪ ০৯/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ যাজাী মযমজওনার অমপ

১১০ জনাফ জভািঃ ীদুর আরভ উচ্চভান কাযী ৭-১৫০৭ ৪০০৪৭৯০০ জীফীক টুাখারী মফ,এ্ ০৫/০৩/৭০ ১০/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ জর অমপ-৭১, ফমযার



১১১ জনাফ জভািঃ জমরভ ভূূঁইা উচ্চভান কাযী ৭-১৫০৮ ৪০০৪৬৯৬৩ জীফীক নাযানগঞ্জ মফ,এ্ ৩০/০৪/৭৪ ১০/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ মেমভাভ কায়রকন বুথ-১,েিঃকািঃ

১১২ জনাফ জভািঃ ইমিছ আরী উচ্চভান কাযী ৭-১৫০৯ ৪০০৪৭৪৬৬ জীফীক ভভনমং মফ,এ্ ০৩/০৬/৬৯ ১০/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ জর অমপ-৩৬, জভৌচাক, ঢাকা

১১৩ জনাফ জভাাম্মদ কাভরুর ইরাভ উচ্চভান কাযী ৭-১৫১০ ৪০০৪৭৩১৮ জীফীক চাঁদপুয এ্ভ.এ্.ম ১৯/০৭/৭১ ১০/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ জর অমপ-৯৮, ঢাকা

১১৪ জনাফ জভািঃ যমপকুর ইরাভ উচ্চভান কাযী ৭-১৫১১ ৪০০৪৬৯৭১ জীফীক চাঁদপুয এ্ইচ,এ্,ম ৩১/০৫/৬৫ ১০/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ অথ ত ও মাফ মডমবন

১১৫ জনাফ জভািঃ অমদুয যভান উচ্চভান কাযী ৭-১৫১২ ৪০০৪৭১৫১ জীফীক কুমভল্লা এ্ইচ,এ্,ম ০১/১১/৭০ ১০/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

১১৬ জনাফ গনমত মফশ্বা উচ্চভান কাযী ৭-১৫১৩ ৪০০৪৭০২৯ জীফীক জগাারগঞ্জ মফ,এ্ ০২/০৮/৬৯ ১১/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ অিঃ অমডট জর, মড.আয.ও

১১৭ জনাফ জভািঃ মপকুর ইরাভ উচ্চভান কাযী ৭-১৫১৪ ৪০০৪৭৫২৫ জীফীক ভভনমং এ্ইচ,এ্,ম ৩১/১২/৬৮ ১১/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ জর অমপ-৯৬, ঢাকা

১১৮ জনাফ জভািঃ আবু াঈদ উচ্চভান কাযী ৭-১৫১৫ ৪০০৪৭২২৭ জীফীক গাইফান্ধা এ্ইচ,এ্,ম ১৫/০৮/৭১ ১১/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ াখা অমপ-৮১৫, শদপুয

১১৯ জনাফ জভািঃ আবুর ফাায উচ্চভান কাযী ৭-১৫১৬ ৪০০৪৭১৬৯ জীফীক চাঁদপুয মফ,এ্ ০১/০৬/৭০ ১১/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ ময়রট মযমজওনার অমপ, ময়রট

১২০ জনাফ জভািঃ মদুর ইরাভ উচ্চভান কাযী ৭-১৫১৭ ৪০০৪৭২৩৫ জীফীক গাইফান্ধা মফ,এ্ ০১/০১/৭৫ ১১/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ াখা অমপ-৮০১, রারভমনযাট

১২১ জনাফ জভািঃ ভমউমিন মভা উচ্চভান কাযী ৭-১৫১৮ ৪০০৪৯৯২৬ জীফীক ফমযার এ্ইচ,এ্,ম ০১/১১/৬৭ ১১/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ জর অমপ-৭১, ফমযার

১২২ জনাফ জভািঃ যমফউরস্দা উচ্চভান কাযী ৭-১৫১৯ ৪০০৪৭৪৫৮ জীফীক ভভনমং মফ,এ্ ২৮/০৭/৭১ ১১/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ জর অমপ-১২, ভভনমং

১২৩ জনাফ জভাছািঃ জজমভন আক্তায উচ্চভান কাযী ৭-১৫২০ ৪০০৪৭৩২৬ জীফীক চাঁদপুয এ্ইচ,এ্,ম ০২/০৩/৭১ ১১/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ ম এ্প াখা, েধান কাম তার, ঢাকা।

১২৪ জনাফ জভািঃ জযজাউর কমযভ উচ্চভান কাযী ৭-১৫২১ ৪০০৪৭৭৫৫ জীফীক গাইফান্ধা এ্ইচ,এ্,ম ০১/০৮/৭২ ১১/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ জর অমপ-৮০, ঠাকুযগাঁও

১২৫ জনাফ জযানা আক্তায ফকুর উচ্চভান কাযী ৭-১৫২২ ৪০০৪৭৩৩৪ জীফীক জপনী এ্ইচ,এ্,ম ০৩/০১/৭২ ১২/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ টি/এ্ মডমবন

১২৬ জনাফ জভািঃ ইউনুছ তালুকদায উচ্চভান কাযী ৭-১৫২৩ ৪০০৪৭৬০৭ জীফীক নাযানগঞ্জ এ্ইচ,এ্,ম ১০/০২/৬৬ ১২/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ ংস্থান মফবাগ

১২৭ জনাফ জভািঃ মদ উল্লা উচ্চভান কাযী ৭-১৫২৪ ৪০০৪৭৬১৫ জীফীক ভভনমং আমরভ ০১/০৩/৭২ ১৪/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ জর অমপ-১১, ভভনমং

১২৮ জনাফ জভাাম্মদ যীপ আাম্মদ উচ্চভান কাযী ৭-১৫২৫ ৪০০৪৭২০১ জীফীক চাঁদপুয মফ,এ্ ১৫/০৬/৭৫ ১৫/১০/৯৫ ১১/০৭/১৬ মএ্ টু মজএ্ভ-উন্নন মডমবন

১২৯ জনাফ জভািঃ াদায আরী উচ্চভান কাযী ৭-১৫২৬ ৪০০৪৮৫১৪ জীফীক মযাজগি মফ,এ্ ৩১/১০/৭০ ১৯/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ মড.আয.ও

১৩০ জনাফ জভাাম্মদ আরী উচ্চভান কাযী ৭-১৫২৭ ৪০০৪৭৯৮৭ জীফীক নযমংদী মফ,এ্ ১৫/০৬/৬৭ ২৩/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ অথ ত ও মাফ মডমবন/ জেয়ন অথ ত ভন্ত্রণার



১৩১ জনাফ াভীভা খানভ উচ্চভান কাযী ৭-১৫২৮ ৪০০৪৮০২৭ জীফীক ঢাকা এ্ভ.এ্.ম ৩০/১১/৬৮ ২৩/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬            কভ তচাযী োন মফবাগ           

১৩২ জনাফ জভািঃ আফদুল্লা (জকাভর) উচ্চভান কাযী ৭-১৫২৯ ৪০০৪৮২৬৬ জীফীক াফনা এ্ভ.এ্ /এ্রএ্রমফ ০৯/০৭/৬৯ ২৪/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ কয় তায়যট  জফা দপতয, ফগুড়া

১৩৩ জনাফ জভািঃ জগারাভ জভাস্তপা উচ্চভান কাযী ৭-১৫৩০ ৪০০৪৮৩৬৫ জীফীক জাভারপুয এ্ভ.এ্ ০১/০৪/৭২ ২৪/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ জর অমপ-৩৮, জাভারপুয

১৩৪ জনাফ পমযদা আক্তায উচ্চভান কাযী ৭-১৫৩১ ৪০০৪৮০৩৫ জীফীক ঢাকা মফ,এ্ ৩০/০৬/৭৩ ২৪/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ আইমটি, েিঃকািঃ

১৩৫ জনাফ জভািঃ ভমনয জায়ন উচ্চভান কাযী ৭-১৫৩২ ৪০০৪৮৪৭২ জীফীক ব্রাক্ষ্মণফামড়া এ্ইচ,এ্,ম ২৮/০৮/৭৬ ২৪/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ মড.আয.ও

১৩৬ জনাফ জভািঃ রুভান মভা উচ্চভান কাযী ৭-১৫৩৩ ৪০০৪৭৯৯৫ জীফীক মুমন্পগঞ্জ মফ,এ্ ০২/০৪/৭৩ ২৪/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ জনন মফবাগ,েধান কাম তারম, ঢাকা

১৩৭ জনাফ জভািঃ াভছুর ক উচ্চভান কাযী ৭-১৫৩৪ ৪০০৪৮৩৯৯ জীফীক ভভনমং এ্ইচ,এ্,ম ৩১/১০/৭০ ২৪/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ কয় তায়যট জফা দপ্তয, ভভনমং

১৩৮ শদা আভা জফগভ উচ্চভান কাযী ৭-১৫৩৫ ৪০০৪৮৪৬৪ জীফীক নযমংদী এ্ইচ,এ্,ম ০৫/০২/৬৭ ২৪/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ মড.আয.ও

১৩৯ জনাফ াানাজ উচ্চভান কাযী ৭-১৫৩৬ ৪০০৪৭৮৩৯ জীফীক ফায়গযাট মফ.এ্ ০১/০৯/৭১ ২৪/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ মফ.আয.ও

১৪০ জনাফ ভমল্লকা ফানু উচ্চভান কাযী ৭-১৫৩৭ ৪০০৪৮৩৩২ জীফীক নায়টায এ্ইচ,এ্,ম ০২/০৩/৭৬ ২৪/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ জর অমপ-১৫, মকয়াযগঞ্জ

১৪১ জনাফ সুবাল কুভায ীর উচ্চভান কাযী ৭-১৫৩৮ ৪০০৪৮৫৪৮ জীফীক টাংগাইর এ্ইচ,এ্,ম ০৫/০৬/৬৭ ২৪/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ জর অমপ-৩৭, ঢাকা

১৪২ জনাফ আফদুর ভান্নান মভা উচ্চভান কাযী ৭-১৫৩৯ ৪০০৪৮১৯১ জীফীক মফগঞ্জ এ্ইচ,এ্,ম ০৫/১০/৬৮ ২৪/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ কভ তচাযী োন মফবাগ, কাম তার,েধান  ঢাকা

১৪৩ জনাফ জভাছািঃ যওন আযা উচ্চভান কাযী ৭-১৫৪০ ৪০০৪৮২৫৮ জীফীক যাজাী মফ.এ্.এ্ ০২/১০/৭১ ২৪/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ আয,আয,ও

১৪৪ জনাফ ভাফুজা আখতায উচ্চভান কাযী ৭-১৫৪১ ৪০০৪৭৮৫৪ জীফীক খুরনা এ্ইচ,এ্,ম ১২/০১/৭১ ২৪/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ জর অমপ-৭২, াতক্ষীযা

১৪৫ জনাফ আমভনা খাতুন উচ্চভান কাযী ৭-১৫৪২ ৪০০৪৮৪১৫ জীফীক মযাজগি এ্ইচ,এ্,ম ১৫/০৯/৭০ ২৪/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ মড.আয.ও

১৪৬ জনাফ ভনছুযা জফগভ উচ্চভান কাযী ৭-১৫৪৩ ৪০০৪৮৪২৩ জীফীক জপনী এ্ইচ,এ্,ম ০৩/০৪/৭০ ২৪/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬  মড.আয.ও

১৪৭ জনাফ জভািঃ াভীভ আান উচ্চভান কাযী ৭-১৫৪৪ ৪০০৪৭৯৩৮ জীফীক ময়যাজপুয মফ,এ্ ১১/১০/১৯৬৯ ২৬/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ মড.আয.ও

১৪৮ জনাফ জভািঃ মুখয়রছুয যভান উচ্চভান কাযী ৭-১৫৪৫ ৪০০৪৮৩৮১ জীফীক ভভনমং মফ,এ্ ৩১/১২/৬৫ ২৬/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ কয় তায়যট জফা দপ্তয, ভভনমং

১৪৯ জনাফ নুযন নাায উচ্চভান কাযী ৭-১৫৪৬ ৪০০৪৮১০০ জীফীক চট্রগ্রাভ মফ,এ্ ১০/০৭/৭২ ২৬/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ ম.আয.ও

১৫০ জনাফ জভািঃ হুভায়ুন কমফয উচ্চভান কাযী ৭-১৫৪৭ ৪০০৪৮৪৮০ জীফীক জবারা এ্ইচ,এ্,ম ০৫/০১/৬৬ ২৬/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ মড.আয.ও



১৫১ জনাফ জপযয়দৌী জাান উচ্চভান কাযী ৭-১৫৪৮ ৪০০৪৭৮৪৭ জীফীক খুরনা মফ,এ্.এ্ ০৭/০৬/৭১ ২৬/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ অফমরখন মফবাগ, জক.আয.ও

১৫২ জভািঃ যমপকুর ইরাভ তালুকদায উচ্চভান কাযী ৭-১৫৪৯ ৪০০৪৮৫৭১ জীফীক টাংগাইর মফ,এ্ ৩০/০৬/৭০ ২৬/১২/৯৫ ১১/০৭/১৬ জর অমপ-৯৪, ঢাকা

১৫৩ জনাফ আবুর জায়ন উচ্চভান কাযী ৭-১৫৫০ ৪০০১৬৫৯৪ জীফীক কুমভল্লা এ্ইচ,এ্,ম ১৩/০৭/৬১ ০১/০১/৮৩ জর অমপ- ০৫, মডআযও

১৫৪ জনাফ জভািঃ াভয়য ভামুদ খাঁন উচ্চভান কাযী ৭-১৫৫২ ৪০০৪৯৮৯২ জীফীক ফমযার এ্ভ.এ্ ১৫/০১/৭৫ ২৪/১২/৯৫ মফ.আয.ও

১৫৫ জনাফ জীফন কৃঞ্চ ফারা উচ্চভান কাযী ৭-১৫৫৩ ৪০০৪৯৯৪২ জীফীক ফমযার এ্ভ.কভ ০৫/০২/৭৪ ২৬/১২/৯৫ মফ.আয.ও

১৫৬ জনাফ নামভা মকদায উচ্চভান কাযী ৭-১৫৫৪ ৪০০৪৮৩৪০ জীফীক ঢাকা মফ.কভ ০৫/০১/৭৪ ২৬/১২/৯৫ অথ ত ও মাফ মডমবন

১৫৭ জনাফ ভয়নাজ ব্যানাজী উচ্চভান কাযী ৭-১৫৫৫ ৪০০৪৭৯১২ জীফীক জগাারগঞ্জ মফ,এ্ ০৬/১২/৬৫ ২৬/১২/৯৫ াখা অমপ-৫০৩, যাজফাড়ী

১৫৮ জনাফ জভািঃ জনছায আাম্মদ উচ্চভান কাযী ৭-১৫৫৬ ৪০০৪৮১১৮ জীফীক চাঁদপুয মফ.এ্ম ০১/০৩/৬৮ ২৬/১২/৯৫ এ্.আয.ও, অিঃদািঃ াখা অমপ-৭৫৬, মফগঞ্জ

১৫৯ জনাফ জভািঃ জগারাভ াযওায উচ্চভান কাযী ৭-১৫৫৭ ৪০০৬১৪১৮ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্ইচ,এ্,ম ৩০/০৭/৭৫ ২৬/১২/৯৫ াখা-৭৫৩, মতাকন্ড, চট্টগ্রাভ

১৬০ জনাফ জভািঃ যমপকুর ইরাভ উচ্চভান কাযী ৭-১৫৫৮ ৪০০৪৮২৩৩ জীফীক যাজাী মফ,এ্ ০১/১২/৬৮ ২৬/১২/৯৫ জর অমপ- ৭৯, জপুযাট

১৬১ জনাফ জভািঃ জভাফাযক জায়ন াটাযী উচ্চভান কাযী ৭-১৫৫৯ ৪০০৪৮৪৯৮ জীফীক চাঁদপুয এ্ইচ,এ্,ম ৩০/০৮/৬৬ ২৬/১২/৯৫ কায়রকন বুথ, জর-৯৫, ১১৫১১৬,ভমতমঝর, ঢাকা

১৬২ জনাফ জয়রনা আক্তায উচ্চভান কাযী ৭-১৫৬০ ৪০০৪৮৫৩৫ জীফীক ঢাকা এ্ভ.এ্ ১৩/০৫/৬৬ ২৬/১২/৯৫ ই/ই মডমবন, েধান কাম তার

১৬৩ জনাফ জভািঃ জদয়রাায জায়ন জভাল্লা উচ্চভান কাযী ৭-১৫৬১ ৪০০৪৮৫৩০ জীফীক চাঁদপুয মফ,এ্ ২৫/১২/৬৮ ২৬/১২/৯৫ অিঃঅমডট জর, মডআযও,ঢাকা

১৬৪ জনাফ াীন সুরতানা উচ্চভান কাযী ৭-১৫৬২ ৪০০৪৮৪৫৬ জীফীক কুমভল্লা মফ,এ্ ২৮/০৪/৭৫ ২৬/১২/৯৫ মড,আয,ও

১৬৫ জনাফ জভািঃ জাভার খাঁন উচ্চভান কাযী ৭-১৫৬৩ ৪০০৪৭৮৭০ জীফীক চাঁদপুয এ্ভ,এ্ ০৫/০৩/৭১ ২৬/১২/৯৫ ংস্থান মফবাগ, েধান কাম তার,ঢাকা

১৬৬ জনাফ জভািঃ যীপ উমিন উচ্চভান কাযী ৭-১৫৬৪ ৪০০৪৮১০৯ জীফীক ঢাকা এ্ইচ,এ্,ম ০২/০২/৬৬ ২৬/১২/৯৫ অবযিঃ অমডট ও মযদ তন জর, ঢাকা

১৬৭ জনাফ ভইনুর াান উচ্চভান কাযী ৭-১৫৬৫ ৪০০৪৮১২৬ জীফীক রক্ষীপুয মফ,এ্ ০৮/০৯/৭১ ২৬/১২/৯৫ জর অমপ- ৪৪, জনাাখারী

১৬৮ জনাফ জভািঃ ভজারুর ইরাভ উচ্চভান কাযী ৭-১৫৬৬ ৪০০৪৮৯৭৯ জীফীক যাজাী মফ.এ্.এ্ ০১/১০/৭১ ২৬/১২/৯৫ আয.আয.ও

১৬৯ জনাফ জভাাম্মদ হুভায়ুন কফীয উচ্চভান কাযী ৭-১৫৬৭ ৪০০৪৮০০১ জীফীক ঢাকা এ্ইচ,এ্,ম ০১/০১/৭২ ২৬/১২/৯৫ ংস্থান মফবাগ ,েধান কাম তার

১৭০ জনাফ জভািঃ জখাযয়দ আরভ উচ্চভান কাযী ৭-১৫৬৮ ৪০০৪৭৯০৪ জীফীক কুমিা এ্ভ.এ্ ০৫/০৭/৬৮ ২৬/১২/৯৫ জর অমপ-৭৩, খুরনা



১৭১ জনাফ জভািঃ ভমউমিন মনজাভী উচ্চভান কাযী ৭-১৫৬৯ ৪০০৪৮০৯২ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্ইচ,এ্,ম ২৫/০১/৭০ ২৬/১২/৯৫ দাফী মফবাগ ময়রট  মযমজওনার অমপ, ময়রট।

১৭২ জনাফ জভাছািঃ পমযদা ইাছমভন উচ্চভান কাযী ৭-১৫৭০ ৪০০৪৮৪০৭ জীফীক চাঁদপুয মফ,এ্,এ্ ০১/০৪/৭১ ২৬/১২/৯৫ উন্নন,ো: মফবাগ,মডআয়যা,ঢাকা

১৭৩ জনাফ জভািঃ জামদুর ইরাভ উচ্চভান কাযী ৭-১৫৭১ ৪০০৪৭৯২০ জীফীক নড়াইর মফ.কভ ০১/০৬/৭২ ২৭/১২/৯৫ োন ও ংস্থান, খুরনা

১৭৪ জনাফ জজফ-উন-জনছা উচ্চভান কাযী ৭/১৫৭৩ ৪০০৪৯৯৩৪ জীফীক ফমযার এ্ভ.এ্ ০১/০৬/৭৩ ২৭/১২/৯৫ ২৫/০৬/২০১৮ মফ.আয.ও

১৭৫ জনাফ অযম্নন চন্দ্র জদ উচ্চভান কাযী ৭/১৫৭৪ ৪০০৪৮১৫৯ জীফীক জনাাখারী এ্ভ.এ্ ০২/০৬/৬৭ ২৭/১২/৯৫ ২৫/০৬/২০১৯ াখা অমপ-৭৬০,কাছরভুা,জপনী

১৭৬ জনাফ জভাস্তাক আম্মদ উচ্চভান কাযী ৭/১৫৭৫ ৪০০৪৭৮২৭ জীফীক টুাখারী মফ,এ্ ৩০/০৬/৬৯ ২৭/১২/৯৫ ২৫/০৬/২০২০ জক.আয.ও

১৭৭ জনাফ জভািঃ জগারাভ যওায জচৌধুযী উচ্চভান কাযী ৭/১৫৭৬ ৪০০৪৮১৩৪ জীফীক চাঁদপুয এ্ইচ,এ্,ম ০১/১২/৬৯ ২৭/১২/৯৫ ২৫/০৬/২০২১ ম.আয.ও মাফ মফবাগ

১৭৮ জনাফ ামপজা খাতুন উচ্চভান কাযী ৭/১৫৭৭ ৪০০৪৮৪৩১ জীফীক ঢাকা এ্ইচ,এ্,ম ২৫/০৮/৬৮ ২৭/১২/৯৫ ২৫/০৬/২০২২ মড.আয.ও

১৭৯ জনাফ গুরয়পা জফগভ উচ্চভান কাযী ৭/১৫৭৮ ৪০০৪৮৪৪৯ জীফীক ঢাকা এ্ভ.এ্.ম ০৮/০২/৭০ ২৭/১২/৯৫ ২৫/০৬/২০২৩ মড.আয.ও

১৮০ জনাফ াযবীন আক্তায উচ্চভান কাযী ৭/১৫৭৯ ৪০০৪৮১৮৩ জীফীক চাঁদপুয মফ,এ্,এ্ ০১/০১/৭৪ ২৭/১২/৯৫ ২৫/০৬/২০২৪ কুমভরস্দা জজানার অমপ

১৮১ জনাফ জভািঃ মপকুর ইরাভ উচ্চভান কাযী ৭/১৫৮০ ৪০০৪৯৪৬৩ জীফীক চাঁদপুয এ্ইচ,এ্,ম ৩১/১২/৬৫ ২৭/১২/৯৫ ২৫/০৬/২০২৫ জর অমপ-১৬, নাযানগঞ্জ

১৮২ জনাফ জভািঃ জাাঙ্গীয আরভ উচ্চভান কাযী ৭/১৫৮১ ৪০০৪৮২৭৪ জীফীক মযাজগি এ্ইচ,এ্,ম ০৭/০৬/৬৯ ২৭/১২/৯৫ ২৫/০৬/২০২৬ মযমজওনার অমপ, যাজাী

১৮৩ জনাফ জভািঃ াইফুর ইরাভ উচ্চভান কাযী ৭/১৫৮২ ৪০০৪৮৫০৬ জীফীক টাংগাইর এ্ইচ,এ্,ম ০৪/০১/৭৩ ২৭/১২/৯৫ ২৫/০৬/২০২৭ মড.আয.ও

১৮৪ জনাফ জভািঃ আব্দুর াই উচ্চভান কাযী ৭/১৫৮৩ ৪০০৪৮৩৫৭ জীফীক মুমন্পগঞ্জ মফ,এ্ ৩১/১২/৭০ ২৮/১২/৯৫ ২৫/০৬/২০২৮ জর অমপ- ৯৫, আদভজীয়কাট ত, ঢাকা

১৮৫ জনাফ জখাকন কামন্ত ভ তা উচ্চভান কাযী ৭/১৫৮৪ ৪০০৪৮০৭৬ জীফীক কক্সফাজায এ্ইচ,এ্,ম ০১/০১/৭৩ ২৮/১২/৯৫ ২৫/০৬/২০২৯ জফা মফবাগ, চট্টগ্রাভ

১৮৬ জনাফ জভািঃ আব্দুয যমদ খমরপা উচ্চভান কাযী ৭/১৫৮৫ ৪০০৪৯৯৬৭ জীফীক ফমযার এ্ইচ,এ্,ম ১০/০২/৬৮ ২৮/১২/৯৫ ২৭/১২/২০১৮ ফমযার মযমজওনার অমপ

১৮৭ জনাফ আকমরভা আখতায উচ্চভান কাযী ৭/১৫৮৬ ৪০০৪৮৩৭৮ জীফীক মকয়াযগঞ্জ মফ,এ্,এ্ ৩১/১২/৭৫ ২৮/১২/৯৫ ২৭/১২/২০১৮ আইন মফবাগ, েধান কাম তার,ঢাকা

১৮৮ জনাফ জভািঃ জাাংগীয জায়ন উচ্চভান কাযী ৭/১৫৮৭ ৪০০৪৮১৭৫ জীফীক রক্ষীপুয মফ.এ্ ০৫/০৮/৭২ ২৮/১২/৯৫ ২৭/১২/২০১৮ কভ তচাযী োন মফবাগ,ে:কা:

১৮৯ জনাফ নীলুপায ইামভন উচ্চভান কাযী ৭/১৫৮৮ ৪০০৪৮৫৯৭ জীফীক কুমভল্লা মফ,এ্ ১৫/১০/৬৭ ২৮/১২/৯৫ ২৭/১২/২০১৮ কভ তচাযী োন মফবাগ, ে:কা:

১৯০ জনাফ জভািঃ ইকফার জায়ন উচ্চভান কাযী ৭/১৫৮৯ ৪০০৪৮২৪১ জীফীক কুমভল্লা মফ,এ্ ৩০/১১/৬৮ ২৮/১২/৯৫ ২৭/১২/২০১৮ কয় তায়যট জফা দপ্তয,কুমভল্লা



১৯১ জনাফ জভািঃ ামন উচ্চভান কাযী ৭/১৫৯০ ৪০০৪৯৮৮৪ জীফীক ফযগুনা এ্ইচ,এ্,ম ৩০/০৯/৭০ ২৮/১২/৯৫ ২৭/১২/২০১৮ াখা অমপ-৪১৫, ফড়গুনা

১৯২ জনাফ জভাাম্মদ আযয়ফয যভান উচ্চভান কাযী ৭/১৫৯১ ৪০০৪৭৮৯৬ জীফীক কুমভরস্দা এ্ভ,এ্ ০২/০৫/৭৪ ২৮/১২/৯৫ ২৭/১২/২০১৮ গ্রু মডমবন, েধান কাম তার, ঢাকা।

১৯৩ জনাফ জভািঃ এ্কযামুর ইরাভ োং উচ্চভান কাযী ৭/১৫৯২ ৪০০৪৮২৮২ জীফীক ফগুড়া কামভর ২০/০২/৭২ ২৮/১২/৯৫ ২৭/১২/২০১৮ যাজাী মযমজওনার অমপ

১৯৪ জনাফ জভাছািঃ াানাজ াযবীন উচ্চভান কাযী ৭/১৫৯৩ ৪০০৪৮৬৪৭ জীফীক নওগাঁ এ্ভ,এ্ ০১/১০/৬৯ ২৮/১২/৯৫ ২৭/১২/২০১৮ ঢাকা মযমজওনার অমপ,ঢাকা

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্ভপ্লীনম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ জভাস্তপা কাভার জপযম্যান-মরপট ৭/১৪৯৭ ৪০০৪৩৫৩১ জীফীক নযমংদী ৮ভ ০১/০১/৬৬ ০১/১০/৮৮ ১৯/০৬/১৪ ই/ই মডমবন

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্ভপ্লীনম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ জভাাম্মৎ যামজা আক্তায অমপ কাযী ০৮/১১২৭ ৪০০৪৬৯৮৯ জীফীক খুরনা মফ,এ্ ২৫/০৮/৬৮ ০৮/১০/৯৫ জক.আয.ও

২ জনাফ জভাািঃ ভাাতাযা খাতুন অমপ কাযী ০৮/১২২৮ ৪০০৪৮৬২১ জীফীক নফাফগঞ্জ মফ.এ্ ২৭/০৫/৭০ ২৮/১২/৯৫ আয.আয.ও

৩ জনাফ ভখলুকাত জভািঃ আযাফুর ইরাভ অমপ কাযী ০৮/১২২৯ ৪০০৪৮৩০৮ জীফীক াফনা এ্ইচ,এ্,ম ০৫/০২/৬৯ ২৮/১২/৯৫ জর অমপ- ১৭, াফনা

৪ জনাফ জভািঃ জভাাযপ জায়ন অমপ কাযী ০৮/১২৩০ ৪০০৪৮২৯০ জীফীক ব্রাক্ষ্মনফামড়া এ্ইচ,এ্,ম ০৫/০১/৭৫ ২৮/১২/৯৫ অমডট জর, ঢাকা মযমজওনার অমপ, ঢাকা

৫ জনাফ মপকুর ইরাভ অমপ কাযী ০৮/১২৩১ ৪০০৪৮৩২৪ জীফীক ভভনমং এ্ভ.এ্ ০৪/০৩/৭৫ ২৮/১২/৯৫ জর অমপ- ১৫, মকয়াযগঞ্জ

৬ জনাফ জভাাম্মদ নুরুর ইরাভ অমপ কাযী ০৮/১২৩২ ৪০০৪৮১৬৭ জীফীক চট্রগ্রাভ আমরভ ০১/০৩/৭৫ ২৮/১২/৯৫ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ, চট্টগ্রাভ

৭ জনাফ জভািঃ আবুর কায়ভ অমপ কাযী ০৮/১২৩৩ ৪০০৪৮২০৯ জীফীক নযমংদী মফ,এ্ ০৫/১১/৭০ ৩০/১২/৯৫ ময়রট মযমজওনার অমপ

৮ জনাফ জভািঃ ভাফুজুয যভান অমপ কাযী ০৮/১২৩৪ ৪০০৪৭৯৬১ জীফীক কুমিা মফ,এ্ ৩১/১২/৭০ ৩০/১২/৯৫ াখা-৯০২, কুভাযখারী, কুমিা

৯ জনাফ জভাাম্মদ ওকত আরী জগাযাী অমপ কাযী ০৮/১২৩৬ ৪০০৪৮৬৫৪ জীফীক মযতপুয এ্ইচ,এ্,ম ০৭/০৭/৭৪ ৩০/১২/৯৫ জর অমপ-৬৭,যীতপুয

১০ জনাফ মফশ্বমজৎ কুভায যা অমপ কাযী ০৮/১২৩৭ ৪০০৪৮৫২২ জীফীক চাঁদপুয এ্ভ.এ্ ১৮/১২/৭৫ ৩০/১২/৯৫ আইমটি  মডমবন

১১ জনাফ আব্দুর জমরর যদায অমপ কাযী ০৮/১২৩৯ ৪০০৪৮৩১৬ জীফীক কুমড়গ্রাভ এ্ভ.এ্ ১৯/০৬/৬৬ ৩১/১২/৯৫ যংপুয জজানার অমপ

১২ জনাফ জভািঃ আফব্দুর জমরর অমপ কাযী ০৮/১২৪০ ৪০০৪৭৯৫৩ জীফীক ঝারকাঠি এ্ইচ,এ্,ম ৩১/১২/৭০ ৩১/১২/৯৫ মানফান মফবাগ

১৩ জনাফ জভািঃ জারার উমিন অমপ কাযী ০৮/১২৪২ ৪০০৪৮৬৬২ জীফীক াফনা এ্ইচ,এ্,ম ২৯/১২/৬৬ ৩১/১২/৯৫ মাফ মফবাগ, আযআযও



১৪ জনাফ জভািঃ ভমপজুর ইরাভ অমপ কাযী ০৮/১২৪৩ ৪০০৪৯৩০৬ জীফীক কুমভরস্দা এ্ইচ,এ্,ম ১১/১২/৬৫ ০১/০১/৯৬ ম.আয.ও

১৫ জনাফ জভাাম্মদ ভীন অমপ কাযী ০৮/১২৪৪ ৪০০৪৮২১৭ জীফীক কুমভল্লা মফ,এ্.ম ০১/০৭/৭৪ ০১/০১/৯৬ টি/এ্ মডমবন

১৬ জনাফ জভািঃ আব্দুয যউপ অমপ কাযী ০৮/১২৪৬ ৪০০৪৮৬৩৯ জীফীক ফগুড়া এ্ইচ,এ্,ম ১৫/০৭/৬৬ ০৬/০১/৯৬ জর অমপ-৯২, নায়টায

১৭ জনাফ জভাাম্মদ মছমিকুয যভান অমপ কাযী ০৮/১২৪৭ ৪০০৪৮৫৬৩ জীফীক ব্রাক্ষ্মনফামড়া মফ,কভ ১৫/০৩/৭৪ ২৪/০১/৯৬ মাফ ও অথ ত মফবাগ, েিঃকািঃ

১৮ জনাফ ভামুদা জফগভ অমপ কাযী ০৮/১২৪৮ ৪০০৪৯৯৭৫ জীফীক ফমযার এ্ভ.এ্.ম ১৫/০৮/৭২ ১১/০৭/৯৬ ফমযার মযমজওনার অমপ

১৯ জনাফ জভািঃ মপনুয যভান অমপ কাযী ০৮/১২৫০ ৪০০৪৯৯৮৩ জীফীক ময়যাজপুয মফ, এ্ ৩০/০৯/৬৮ ১৫/০৭/৯৬ জর অমপ-৬০, ময়যাজপুয

২০ জনাফ জভািঃ মভজানুয যভান অমপ কাযী ০৮/১২৫৯ ৪০০৪৯৮৭৬ জীফীক কুমভরস্দা এ্ইচ,এ্,ম ৩০/০৬/৬৮ ০৫/০১/৯৭ ংস্থান মফবাগ

২১ জনাফ এ্.জক.এ্ভ.নজরুর জচৌধুযী অমপ কাযী ০৮/১২৬০ ৪০০৬২৭৫৪ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্ভ.কভ ২৯/০৪/৭৭ ২২/১২/৯৯ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

২২ জনাফ জভাাং আবু জাপয অমপ কাযী ০৮/১২৬১ ৪০০৬৩৩৬৪ জীফীক চট্রগ্রাভ মফ,এ্ ০৭/০৪/৬৭ ২২/১২/৯৯ াখা-৭৩৫, চাকতাই, চট্টগ্রাভ

২৩ জনাফ খমরলুয যভান অমপ কাযী ০৮/১২৬২ ৪০০৬৩৩৩১ জীফীক চট্রগ্রাভ এ্ইচ,এ্,ম ০১/০৬/৭৭ ২২/১২/৯৯ উন্নন ও োন মফবাগ,ম.আয.ও

২৪ জনাফ জভািঃ াভসুর আরভ জচৌধুযী অমপ কাযী ০৮/১২৬৩ ৪০০৬৩২২৪ জীফীক ঢাকা এ্ইচ,এ্,ম ০৮/০৫/৭২ ২২/১২/৯৯ কয় তায়যট জফা দপ্তয, পমযদপুয

২৫ জনাফ জভািঃ মফল্লার জায়ন অমপ কাযী ০৮/১২৬৪ ৪০০৬৩২০৪ জীফীক চাঁদপুয মফ.এ্.এ্ ০৮/০৮/৭১ ২২/১২/৯৯ াখা-৭৭৯, াজীগঞ্জ, চাঁদপুয

২৬ জনাফ জভািঃ এ্নামুর ক যকায অমপ কাযী ০৮/১২৬৫ ৪০০৬৩৬৮৭ জীফীক গাইফান্ধা মফ,এ্ ০৩/১০/৭৪ ২২/১২/৯৯ াখা অমপ-৮৩৪, গমফন্ধগঞ্জ, গাইাফান্ধা

২৭ জনাফ জভািঃ ওায়দুজ্জাভান অমপ কাযী ০৮/১২৬৭ ৪০০৬২৬৭১ জীফীক ঢাকা এ্ইচ,এ্,ম ০৪/০৬/৭২ ২২/১২/৯৯ ংস্থান মফবাগ, েিঃকািঃ

২৮ জনাফ জখ ইকফার জায়ন অমপ কাযী ০৮/১২৬৮ ৪০০৬২৯২৯ জীফীক ফায়গযাট এ্ইচ,এ্,ম ২১/০৪/৬৯ ২২/১২/৯৯ জক.আয.ও

২৯ জনাফ ামফনা ইামভন অমপ কাযী ০৮/১২৬৯ ৪০০৬২৯৮৬ জীফীক মঝনাইদ মফ.এ্ ০৩/১২/৭৮ ২২/১২/৯৯ টি/এ্ মডমবন

৩০ জনাফ ামনপ জখান্দকায অমপ কাযী ০৮/১২৭০ ৪০০৬৩২৮১ জীফীক ঢাকা এ্ইচ,এ্,ম ০৫/১১/৭৬ ২২/১২/৯৯ মড,আয,ও

৩১ জনাফ জভাাম্মদ জাাংগীয আরভ অমপ কাযী ০৮/১২৭১ ৪০০৬৩৩৫৬ জীফীক জপনী এ্ইচ,এ্,ম ১৫/০৩/৭৪ ২২/১২/৯৯ অমডট জর, মড.আয.ও

৩২ জনাফ জভািঃ ভাবুফ যভান অমপ কাযী ০৮/১২৭২ ৪০০৬২৬৮৯ জীফীক গাইফান্ধা মফ.এ্.এ্ ১৫/০৯/৭১ ২২/১২/৯৯ রা ফাড়ী াখা অমপ-৮২৩

৩৩ জনাফ জভািঃ ভাবুফায আরভ ভন্ডর অমপ কাযী ০৮/১২৭৩ ৪০০৬২৬৯৭ জীফীক গাইফান্ধা মফ.এ্.এ্ ০১/১০/৭১ ২২/১২/৯৯ জর অমপ-৯১, গাইফান্ধা



৩৪ জনাফ জভািঃ আওযঙ্গয়জফ অমপ কাযী ০৮/১২৭৪ ৪০০৬২৮৬১ জীফীক জনাাখারী মফ,এ্ ১৫/০৮/৭০ ২২/১২/৯৯ কয় তায়যট জফা দপতয, জনাাখারী

৩৫ জনাফ জগারাভ জাাংগীয যাফফানী অমপ কাযী ০৮/১২৭৫ ৪০০৬৩৫৫৪ জীফীক ঢাকা এ্ভ.এ্.এ্ ১১/০৮/৭০ ২২/১২/৯৯ কভ তচাযী োন মফবাগ

৩৬ জনাফ খুম তদা জফগভ অমপ কাযী ০৮/১২৭৬ ৪০০৬৩২৯৯ জীফীক ভভনমং এ্ইচ,এ্,ম ২৩/০১/৭৫ ২২/১২/৯৯ মড.আয.ও

৩৭ জনাফ জভািঃ মদুর আরভ অমপ কাযী ০৮/১২৭৭ ৪০০৬৩০৭৫ জীফীক নযমংদী মডয়ীাভা-ইন কভা ত ১১/১১/৬৯ ২২/১২/৯৯ ম.এ্-টু ম্যায়নমজং ডাইয়যক্টয

৩৮ জনাফ যাজু আয়ম্মদ অমপ কাযী ০৮/১২৭৮ ৪০০৬৩১৪১ জীফীক মযতপুয মফ,এ্ ১১/১১/৭২ ২২/১২/৯৯ মড,আয,ও

৩৯ জনাফ মুাম্মদ আবু ফকয মছমিক অমপ কাযী ০৮/১২৭৯ ৪০০৬৩৫১৩ জীফীক মযতপুয মফ,এ্ ০৭/০১/৭৪ ২২/১২/৯৯ াখা-৪৩৮, ডামুডযা, মযতপুয

৪০ জনাফ াানাজ জচৌধুযী অমপ কাযী ০৮/১২৮০ ৪০০৬৩০৬৭ জীফীক ঢাকা এ্ভ.এ্.এ্ ২৬/০৯/৭৫ ২২/১২/৯৯ টি/এ্ মডমবন, েিঃকািঃ

৪১ জনাফ জভািঃ আয়নাায জায়ন অমপ কাযী ০৮/১২৮১ ৪০০৬৩২৫৭ জীফীক মযতপুয মফ,কভ ১০/০২/৭৩ ২২/১২/৯৯ ই/ই মডমবন

৪২ জনাফ জভািঃ ারুনুয যমদ অমপ কাযী ০৮/১২৮২ ৪০০৬৩৬৬১ জীফীক মদনাজপুয মফ,এ্ ১১/০৮/৭১ ২২/১২/৯৯ াখা অমপ-৮৪৮, ফীযগঞ্জ

৪৩ জনাফ জভািঃ যায়দুর াান অমপ কাযী ০৮/১২৮৩ ৪০০৬৩৪২২ জীফীক মযাজগঞ্জ এ্ইচ,এ্,ম ৩০/০৪/৬৮ ২২/১২/৯৯ জর অমপ-৯০, মযাজগঞ্জ

৪৪ জনাফ জভাাম্মদ াজাান মকদায অমপ কাযী ০৮/১২৮৪ ৪০০৬২৯৫২ জীফীক নড়াইর পামমর ০১/০৩/৭৭ ২২/১২/৯৯ মড.আয.ও

৪৫ জনাফ াীন খাতুন অমপ কাযী ০৮/১২৮৫ ৪০০৬৩০৮৩ জীফীক পমযদপুয এ্ভ,এ্ ১৫/১২/৬৮ ২২/১২/৯৯ আই.ম.টি. মডমবন

৪৬ জনাফ াভীভা আক্তায খানভ অমপ কাযী ০৮/১২৮৬ ৪০০৬২৭৮৮ জীফীক জনাাখারী মফ.এ্.এ্ ০১/০৫/৭৩ ২২/১২/৯৯ কয় তায়যট  জফা দপ্তয,  জনাাখারী

৪৭ জনাফ জভািঃ াইফুর ইরাভ অমপ কাযী ০৮/১২৮৭ ৪০০৬২৭১৩ জীফীক যাজাী এ্ইচ,এ্,ম ১৮/০৬/৭৫ ২২/১২/৯৯ জরা অমপ-৮১, যাজাী

৪৮ জনাফ জভািঃ নামছয উমিন অমপ কাযী ০৮/১২৮৮ ৪০০৬৩২১৬ জীফীক জাভারপুয মফ,এ্ ০১/০১/৭০ ২২/১২/৯৯ জর অমপ-৬৮,জযপুয

৪৯ জনাফ জভািঃ ইব্রাীভ খমরর অমপ কাযী ০৮/১২৮৯ ৪০০৬২৭৭০ জীফীক কুমভরস্দা এ্ইচ,এ্,ম ২৮/০২/৭৬ ২২/১২/৯৯ ম.আয.ও

৫০ জনাফ জভািঃ া আরভ ভজুভদায অমপ কাযী ০৮/১২৯০ ৪০০৬২৮৩৮ জীফীক চাঁদপুয এ্ইচ,এ্,ম ৩১/১২/৭৩ ২২/১২/৯৯ াখা অমপ-৭৯৯, জগৌমযপুয, দাউদকামন্দ, কুমভল্লা

৫১ জনাফ জভািঃ ইামছন আরী অমপ কাযী ০৮/১২৯১ ৪০০৬৩৪৮৯ জীফীক রারভমনযাট এ্ইচ,এ্,ম ১৬/০১/৭২ ২২/১২/৯৯ জর অমপ-৮৬, যংপুয

৫২ জনাফ কাভার ইফয়ন ইউসুপ নফী অমপ কাযী ০৮/১২৯২ ৪০০৬২৭০৫ জীফীক যাজাী এ্ইচ,এ্,ম ১৯/০৭/৭৩ ২২/১২/৯৯ আয.আয.ও

৫৩ জনাফ মদুর ইরাভ অমপ কাযী ০৮/১২৯৩ ৪০০৬২৭২১ জীফীক যাজাী এ্ভ.এ্ ১৫/০৩/৭৭ ২২/১২/৯৯ আয.আয.ও



৫৪ জনাফ জভািঃ ছারা উমিন অমপ কাযী ০৮/১২৯৪ ৪০০৬২৯৭৮ জীফীক ফমযার মফ.এ্.এ্ ১০/০১/৭৪ ২২/১২/৯৯ জফাড ত মফবাগ

৫৫ জনাফ জভাািঃ ভমযভ জফগভ অমপ কাযী ০৮/১২৯৫ ৪০০৬৩৪৩০ জীফীক যাজাী এ্ভ.এ্ ১০/০১/৭৭ ২২/১২/৯৯ আয.আয.ও

৫৬ জনাফ আাম্মদ উল্যা অমপ কাযী ০৮/১২৯৬ ৪০০৬২৭৯০ জীফীক চাঁদপুয এ্ইচ,এ্,ম ১৬/০৯/৭৫ ২২/১২/৯৯ জকন্দ্রী অথ ত ও মাফ মডমবন

৫৭ জনাফ পমযদা জযানা অমপ কাযী ০৮/১২৯৭ ৪০০৬৩৪৪৮ জীফীক যাজাী এ্ইচ,এ্,ম ১৮/০৭/৭০ ২২/১২/৯৯ জর- ৮৭, যাজাী মযমজওনার অমপ

৫৮ জনাফ মুাম্মদ আব্দুয যউপ ভজুভদায অমপ কাযী ০৮/১২৯৮ ৪০০৬৩৩৪৯ জীফীক জপনী আমরভ ০৫/০৬/৭৪ ২২/১২/৯৯ জর অমপ- ৪৭, কক্সফাজায

৫৯ জনাফ জভাাম্মদ কাভরুজ্জাভান অমপ কাযী ০৮/১২৯৯ ৪০০৬২৮৭৯ জীফীক রক্ষীপুয এ্ইচ,এ্,ম ০১/০৫/৭৫ ২২/১২/৯৯ মড.আয.ও

৬০ জনাফ জভাািঃ ান্তাযা খাতুন অমপ কাযী ০৮/১৩০০ ৪০০৬৩৪৬৩ জীফীক নফাফগঞ্জ মফ.এ্.এ্ ০৩/১২/৭৫ ২২/১২/৯৯ আয.আয.ও

৬১ জনাফ জভািঃ কাভার উমিন াওরাদায অমপ কাযী ০৮/১৩০১ ৪০০৬২৭৩৯ জীফীক ফমযার মফ,এ্ ৩০/০৬/৭২ ২২/১২/৯৯ মফ.আয.ও

৬২ জনাফ জভািঃ নজরুর ইরাভ অমপ কাযী ০৮/১৩০২ ৪০০৬৩৩১৫ জীফীক টাংগাইর মফ,এ্ ৩০/১০/৭১ ২২/১২/৯৯  জর অমপ-৩০, টাংগাইর

৬৩ জনাফ যীনা আক্তায অমপ কাযী ০৮/১৩০৩ ৪০০৬২৮৪৬ জীফীক চাঁদপুয এ্ইচ,এ্,ম ১৬/০৯/৭৪ ২২/১২/৯৯ জর অমপ-৪৫, চাঁদপুয

৬৪ জনাফ জাাংগীয আরভ াওরাদায অমপ কাযী ০৮/১৩০৪ ৪০০৬৩১৬০ জীফীক ভাদাযীপুয এ্ইচ,এ্,ম ০১/১১/৭২ ২২/১২/৯৯ জর অমপ-৯৩, ঢাকা

৬৫ জনাফ জভািঃ নুরুর ক তালুকদায অমপ কাযী ০৮/১৩০৫ ৪০০৬২৭৪৭ জীফীক টুাখারী মফ,এ্ ০২/০৭/৭৩ ২২/১২/৯৯ জর অমপ-৬৪, জবারা

৬৬ জনাফ ভামুদা আক্তায অমপ কাযী ০৮/১৩০৬ ৪০০৬৩১১৭ জীফীক ব্রাক্ষ্মনফামড়া এ্ইচ,এ্,ম ০১/০৩/৬৯ ২২/১২/৯৯ মড,আয,ও

৬৭ জনাফ নাজনীন জাান অমপ কাযী ০৮/১৩০৭ ৪০০৬৩২৭৩ জীফীক টাংগাইর মফ,এ্ ১৮/০৫/৭২ ২২/১২/৯৯ জর অমপ-৩০, টাংগাইর

৬৮ জনাফ জভািঃ মযফুর ইরাভ অমপ কাযী ০৮/১৩০৮ ৪০০৬২৯১১ জীফীক নড়াইর এ্ইচ,এ্,ম ২০/০১/৭৮ ২২/১২/৯৯ কয় তায়যট জফা দপ্তয, ময়ায

৬৯ জনাফ এ্.এ্ভ.আাম্মদ আরী অমপ কাযী ০৮/১৩০৯ ৪০০৬৩৪৫৫ জীফীক ফমযার এ্ইচ,এ্,ম ০১/০৩/৭১ ২২/১২/৯৯ ই/ই মডমবন

৭০ জনাফ ায়জযা খাতুন অমপ কাযী ০৮/১৩১০ ৪০০৬৩১৯০ জীফীক ভভনমং মডয়ীাভা-ইন কভা ত ১৫/১২/৭৬ ২২/১২/৯৯  াখা-১০৮, বালুকা, ভভনমং

৭১ জনাফ জভািঃ খাইরুজ্জাভান অমপ কাযী ০৮/১৩১১ ৪০০৬২৭৬২ জীফীক কুমভল্লা মফ,এ্ ০১/০১/৭৫ ২২/১২/৯৯ ম.এ্ টু মজ.এ্ভ-অথ ত ও মাফ

৭২ জনাফ যীপা খাতুন অমপ কাযী ০৮/১৩১২ ৪০০৬৩১৭৪ জীফীক নাযানগঞ্জ মফ,এ্ ০১/০৯/৬৮ ২২/১২/৯৯ াখা-৬৪৮,জানাযগাও, নািঃ গঞ্জ

৭৩ জনাফ জভাাম্মদ ায়ছন আরী অমপ কাযী ০৮/১৩১৩ ৪০০৬৩১৩৩ জীফীক ভভনমং এ্ইচ,এ্,ম ১৫/০৮/৭৪ ২২/১২/৯৯ জর অমপ-১২, ভভনমং



৭৪ জনাফ ছয়ফদা খাতুন অমপ কাযী ০৮/১৩১৪ ৪০০৬২৯৪৫ জীফীক াতক্ষীযা মফ,এ্ ৩০/০৪/৬৪ ২২/১২/৯৯ জনংয়মাগ মফবাগ

৭৫ জনাফ জভািঃ জাযাফ  যকায অমপ কাযী ০৮/১৩১৬ ৪০০৬৩২৬৫ জীফীক গাজীপুয মফ,এ্ ০৪/০৬/৭১ ২২/১২/৯৯ জর অমপ-১০, গাজীপুয

৭৬ জনাফ আজায আয়ভদ অমপ কাযী ০৮/১৩১৭ ৪০০৬৩৪৯৭ জীফীক যংপুয আমরভ ১৩/০২/৭৯ ০৪/০১/০০ যংপুয মযমজওনার অমপ

৭৭ জনাফ জভািঃ ভাবুফয যভান অমপ কাযী ০৮/১৩১৮ ৪০০৬২৬৮৯ জীফীক মদনাজপুয এ্ইচ,এ্,ম ২৯/০৬/৭০ ১৯/০১/০০ যংপুয মযমজওনার অমপ

৭৮ জনাফ আশ্রাপ উিীন অমপ কাযী ০৮/১৩১৯ ৪০০৬৩৫৮৮ জীফীক চট্রগ্রাভ মফ,কভ ০১/১০/৭২ ৩০/০১/০০ াখা অমপ-০৭, মভযপুয

৭৯ জনাফ ভয়নাাযা জফগভ অমপ কাযী ০৮/১৩২০ ৪০০৬৩৭৬০ জীফীক ঢাকা এ্ভ,এ্ ২০/০৯/৭৫ ০১/০৩/০০ টি/এ্ মডমবন

৮০ জনাফ জভািঃ আবু াইদ আকন্দ অমপ কাযী ০৮/১৩৩০ ৪০০৩৯৭৬০ জীফীক ভভনমং এ্এ্ম ০১/০২/৬৫ ০১/০৪/৮৪ ১৭/০৫/০৪ জর-৯৭, ১২১ ভমতমঝর,ঢাকা

৮১ জনাফ কাভযরুর াান অমপ কাযী ০৮/১৩৩১ ৪০০৪৯৯৯১ জীফীক ভাদাযীপুয এ্এ্ম ১৬/১০/৭৫ ২৪/১০/৯৫ ১৭/০৫/০৪ াখা-৯১০, জগৌযনদী, ফমযার

৮২ জনাফ জভাাম্মদ জাকামযা অমপ কাযী ০৮/১৩৩২ ৪০০৪৭৩৫৯ জীফীক জনত্রয়কানা এ্এ্ম ২২/০৭/৭৫ ২৪/১০/৯৫ ১৭/০৫/০৪ জর অমপ-৩৯, জনত্রয়কানা

৮৩ জনাফ জভািঃ রুয়ফর মভা অমপ কাযী ০৮/১৩৩৩ ৪০০৪৭৩৭৫ জীফীক ঢাকা এ্এ্ম ২২/০৫/৭৪ ২৫/১০/৯৫ ১৭/০৫/০৪ জর অমপ-৯৭,াবায, ঢাকা

৮৪ জনাফ জভািঃ নুরুর আরভ অমপ কাযী ০৮/১৩৩৪ ৪০০৪৭৬২৩ জীফীক যাজাী এ্ইচএ্ম ০১/০১/৭২ ২৫/১০/৯৫ ১৭/০৫/০৪ আযআযও

৮৫ জনাফ জভাাম্মদ আফদুর ভান্নান অমপ কাযী ০৮/১৩৩৫ ৪০০৪৭৮১৩ জীফীক ভামনকগঞ্জ এ্এ্ম ১৯/০২/৭৫ ২৫/১০/৯৫ ১৭/০৫/০৪ াখা অমপ- ১২৫, ভামনকগঞ্জ

৮৬ জনাফ জয়রনা আক্তায অমপ কাযী ০৮/১৩৩৬ ৪০০৪৭৪৩৩ জীফীক ঢাকা এ্এ্ম ০৫/০২/৬৯ ২৫/১০/৯৫ ১৭/০৫/০৪ ঢাকা মযমজওনার অমপ

৮৭ জনাফ জভািঃ ওামদুজ্জাভান অমপ কাযী ০৮/১৩৩৭ ৪০০৪৫৪৩৭ জীফীক ভাগুড়া এ্এ্ম ১২/০২/৬৬ ২৬/১০/৯৫ ১৭/০৫/০৪ াখা অমপ- ৪১১, ভাগুড়া

৮৮ জনাফ জভািঃ ভমজবুয যভান অমপ কাযী ০৮/১৩৩৮ ৪০০৪৭৬৯৮ জীফীক নাযানগঞ্জ মফ.এ্ ২৫/০১/৭১ ২৬/১০/৯৫ ১৭/০৫/০৪ জর অমপ-০৮, নযমংদী

৮৯ জনাফ জভািঃ আয়নাায জায়ন অমপ কাযী ০৮/১৩৩৯ ৪০০৪৭৫০৮ জীফীক মুমন্পগঞ্জ মফ.এ্.এ্ ০২/১২/৭৩ ২৮/১০/৯৫ ১৭/০৫/০৪ মড.আয.ও

৯০ জখ জভািঃ আবুর াান ফযকতী অমপ কাযী ০৮/১৩৪০ ৪০০৪৭৩৯১ জীফীক পমযদপুয এ্ইচ.এ্.ম ৩১/০৩/৭৬ ২৮/১০/৯৫ ১৭/০৫/০৪ জর অমপ- ৯৮, ভমতমঝর, ঢাকা

৯১ জনাফ জভািঃ ফাবুর মভা অমপ কাযী ০৮/১৩৪১ ৪০০৪৭৩৯১ জীফীক মুমন্পগঞ্জ এ্এ্ম ০১/০১/৭০ ২৯/১০/৯৫ ১৭/০৫/০৪ ংস্থান মফবাগ

৯২ জনাফ জভািঃ ামপজুয যভান অমপ কাযী ০৮/১৩৪২ ৪০০৪৭২৮৪ জীফীক মযাজগঞ্জ এ্ইচএ্ম ০২/১২/৭৫ ২৯/১০/৯৫ ১৭/০৫/০৪ াখা-৮৫১,াটিকুভযম্নর,মযাজগঞ্জ

৯৩ জনাফ জভািঃ াাদত জায়ন অমপ কাযী ০৮/১৩৪৩ ৪০০৫০৪১১ জীফীক গাইফান্ধা এ্এ্ম ০৩/০১/৭৩ ৩০/১০/৯৫ ১৭/০৫/০৪ যংপুয মযমজওনার অমপ



৯৪ জনাফ ভাবুবুয যভান অমপ কাযী ০৮/১৩৪৪ ৪০০৪৭৬৩১ জীফীক জাভারপুয এ্ইচএ্ম ০৭/০৯/৭৪ ৩০/১০/৯৫ ১৭/০৫/০৪ জর অমপ-৬৮, জযপুয

৯৫ জনাফ জভািঃ যজফ আরী আকন্দ অমপ কাযী ০৮/১৩৪৫ ৪০০৪৭৩০০ জীফীক নওগা এ্এ্ম ২৮/০৫/৭২ ৩১/১০/৯৫ ১৭/০৫/০৪ াখা অমপ-৮১২, নমজপুয, নওগাও

৯৬ জনাফ জভািঃ ামফবুয যভান অমপ কাযী ০৮/১৩৪৬ ৪০০৪৭০৫২ জীফীক খুরনা এ্এ্ম ৩১/১২/৭৫ ০১/১১/৯৫ ১৭/০৫/০৪ াখা-৪১৭/৬৩, জবড়াভাযা, কুমিা

৯৭ জনাফ জভািঃ াজাান যকায অমপ কাযী ০৮/১৩৪৭ ৪০০৪৭০৬০ জীফীক গাইফান্ধা আমরভ ১০/০৯/৭০ ০২/১১/৯৫ ১৭/০৫/০৪ অিঃঅমডট জর, যংপুয মযমজওনার অমপ

৯৮ জনাফ জভািঃ ায়দুজ্জাভান অমপ কাযী ০৮/১৩৪৮ ৪০০৪৭৭০৬ জীফীক রারভমনযাট মফ.এ্ ২৫/১০/৬৯ ০২/১১/৯৫ ১৭/০৫/০৪ যংপুয মযমজওনার অমপ

৯৯ জনাফ জভািঃ মভজানুয যভান (যতন) অমপ কাযী ০৮/১৩৪৯ ৪০০৪৭৩৮৩ জীফীক গাজীপুয এ্এ্ম ১০/০৪/৭০ ০৪/১১/৯৫ ১৭/০৫/০৪ জর-৯৩৮/৭২ করায়যাা,াতক্ক্ক্ষীযা

১০০ জনাফ আয়া মমিকা অমপ কাযী ০৮/১৩৫০ ৪০০৪৮৭০৪ জীফীক কুমভরস্দা এ্ইচএ্ম ০৫/০৬/৭৬ ১৬/০৩/৯৬ ১৭/০৫/০৪ জয অমপ-৪৯, ভয়নাযপুয, কুমভরস্দা

১০১ জনাফ জভাাম্মদ জফরায়ত জায়ন অমপ কাযী ০৮/১৩৫১ ৪০০৪৮৬৯৬ জীফীক কুমভরস্দা এ্এ্ম ১৭/০৭/৭৫ ০৪/০৪/৯৬ ১৭/০৫/০৪ জর অমপ-৩০/৬৬৯ টাঙ্গাইর

১০২ জভাািঃ  ইাভীন আক্তায অমপ কাযী ০৮/১৩৫২ ৪০০৪৯২৮০ জীফীক ভাদাযীপুয এ্এ্ম ১৭/০৪/৭১ ১১/০৪/৯৬ ১৭/০৫/০৪ উন্নন মডমবন

১০৩ জনাফ যমপকুর ইরাভ অমপ কাযী ০৮/১৩৬৪ ৪০০৬৬৫০৮ জীফীক কুমভল্লা এ্ইচ.এ্.ম ০১/০১/৮২ ০৮/১১/০৪ জর অমপ-৯৫, ঢাকা

১০৪ জনাফ জভািঃ ভাাবুফ-অয-যমদ অমপ কাযী ০৮/১৩৬৫ ৪০০৬৫৮৯৮ জীফীক াতক্ষীযা এ্ইচ.এ্.ম ১৬/১২/৭৬ ০৮/১১/০৪ াকা অমপ-৯৩২, াতক্ষীযা

১০৫ জনাফ জভািঃ ভীন যকায অমপ কাযী ০৮/১৩৬৬ ৪০০৬৬২০১ জীফীক চাঁদপুয এ্ইচ.এ্.ম ০১/০২/৭৫ ০৮/১১/০৪ মআযও, নতুন ব্যফা অফমরখন মফবাগ

১০৬ জনাফ জভািঃ আযাফুর ক খান অমপ কাযী ০৮/১৩৬৭ ৪০০৬৫৬০৯ জীফীক টাংগাইর মফ.কভ (ম্মান) ১১/০২/৭৮ ২১/১১/০৪ উন্নন মডমবন

১০৭ জনাফ সুযঞ্জন কুভায াা অমপ কাযী ০৮/১৩৬৮ ৪০০৬৬৩৫৯ জীফীক ভভনমং মফ.কভ ৩০/১২/৭৯ ০৮/১১/০৪ মড.আয.ও

১০৮ জনাফ এ্.এ্ভ.আনওারুর কফীয অমপ কাযী ০৮/১৩৭১ ৪০০৬৫৩৪৪ জীফীক টুাখারী এ্ইচ.এ্.ম ৩০/১২/৭৫ ১৮/১১/০৪ াখা অমপ-৪১৫,ফযগুনা

১০৯ জনাফ জভািঃ আমভয াভজা অমপ কাযী ০৮/১৩৭২ ৪০০৬৫৬৮২ জীফীক চাঁদপুয আমরভ ০১/০৩/৮০ ০৮/১১/০৪ অবযভত্মযীন অমডট ও মযদ তন মফবাগ, েিঃকািঃ

১১০ জনাফ জভািঃ াইফুর ইরাভ অমপ কাযী ০৮/১৩৭৩ ৪০০৬৫২৬০ জীফীক ফমযার এ্ইচ.এ্.ম ৩০/১০/৮২ ০৮/১১/০৪ উন্নন মডমবন

১১১ জনাফ জামকয জায়ন অমপ কাযী ০৮/১৩৭৪ ৪০০৬৬৫১৬ জীফীক কুমভল্লা এ্ইচ.এ্.ম ৩১/১২/৮০ ০৮/১১/০৪ মড.আয.ও

১১২ জনাফ পায়তভা জফগভ অমপ কাযী ০৮/১৩৭৫ ৪০০৬৬৯১২ জীফীক ঢাকা মফ.এ্ম ২৫/১২/৮১ ০৯/১১/০৪ উন্নন মফবাগ, মডআযও, ঢাকা

১১৩ জনাফ জভািঃ জামকয জায়ন অমপ কাযী ০৮/১৩৭৬ ৪০০৬৬২১৯ জীফীক ঢাকা এ্ইচ.এ্.ম ২৭/০২/৭৫ ২১/১১/০৪ জর-৫৪, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ



১১৪ জনাফ নামগ ত আকতায অমপ কাযী ০৮/১৩৭৭ ৪০০৬৬৩৯১ জীফীক নাযানগঞ্জ এ্ইচ.এ্.ম ২৬/০৮/৭৪ ১৭/১১/০৪ ঢাকা মযমজওনার অমপ

১১৫ জনাফ ানাজ আকতায অমপ কাযী ০৮/১৩৭৮ ৪০০৬৬৫২৪ জীফীক নাযানগঞ্জ এ্ইচ.এ্.ম ০৪/০৩/৭৯ ০৮/১১/০৪ জর অমপ-১৬, নাযানগঞ্জ

১১৬ জনাফ মুমক্ত আকতায অমপ কাযী ০৮/১৩৭৯ ৪০০৬৬২৮৪ জীফীক মুন্পীগঞ্জ এ্ইচ.এ্.ম ২০/০৮/৭৬ ০৬/১১/০৪ গ্রু মডমবন

১১৭ জনাফ মদরানাযা অমপ কাযী ০৮/১৩৮০ ৪০০৬৬৬৭২ জীফীক মযাজগঞ্জ মফ.এ্ ০৭/১২/৮২ ০৮/১১/০৪ জর অমপ-০৪, উিযা, ঢাকা

১১৮ জনাফ নাজভা যকায অমপ কাযী ০৮/১৩৮১ ৪০০৬৫৬৬৬ জীফীক জাভারপুয এ্ইচ.এ্.ম ১০/০৬/৮৩ ০৮/১১/০৪ জর অমপ-৩৮, জাভারপুয

১১৯ জনাফ জভািঃ ভমনয জায়ন অমপ কাযী ০৮/১৩৮২ ৪০০৬৬৩৮৩ জীফীক ঢাকা এ্ইচ.এ্.ম ২৫/০৮/৮২ ০৮/১১/০৪ ম.এ্-টু মজ.এ্ভ-ই/ই

১২০ শদ আজভর হুদা মুযাদ অমপ কাযী ০৮/১৩৮৩ ৪০০৬৬১২৮ জীফীক চট্টগ্রাভ এ্ভ.মফ.এ্ ২৫/১২/৮৫ ০৮/১১/০৪ ংস্থান মফবাগ, ম.আয.ও

১২১ জনাফ জভািঃ জমরুর ইরাভ অমপ কাযী ০৮/১৩৮৪ ৪০০৬৫৬৪১ জীফীক কুমভল্লা এ্ইচ.এ্.ম ১৩/১১/৮১ ০৮/১১/০৪ কুমভরস্দা জজানার অমপ

১২২ জনাফ রারা আযজুভান্দ অমপ কাযী ০৮/১৩৮৭ ৪০০৬৫৬৭৪ জীফীক মুন্পীগঞ্জ মফ.এ্.এ্ ১৬/০৮/৮০ ০৮/১১/০৪ কভ তচাযী োন মফবাগ

১২৩ জনাফ জভািঃ আয়জুর ক অমপ কাযী ০৮/১৩৮৮ ৪০০৬৫৯৯৭ জীফীক খুরনা এ্ইচ.এ্.ম ২৭/১১/৮২ ০৯/১১/০৪ জর অমপ-৭৪, খুরনা

১২৪ জনাফ জভািঃ আউালুয যভান অমপ কাযী ০৮/১৩৮৯ ৪০০৬৬৫৪০ জীফীক ভভনমং এ্ইচ.এ্.ম ০১/০১/৮১ ০৮/১১/০৪ ভভনমং জজানার অমপ

১২৫ জনাফ জভাাম্মদ জমভ উমিন অমপ কাযী ০৮/১৩৯০ ৪০০৬৬১৩৬ জীফীক চট্টগ্রাভ এ্ইচ.এ্.ম ০৬/০৫/৮১ ০৮/১১/০৪ ম.আয.ও

১২৬ জনাফ জভাাম্মদ জমরভ মভা অমপ কাযী ০৮/১৩৯১ ৪০০৬৬৩৬৭ জীফীক কুমভল্লা এ্ইচ.এ্.ম ০১/০১/৭৭ ০৮/১১/০৪ জর অমপ-০৩, ৮০,ভমতমঝর

১২৭ জনাফ আমভয জায়ন অমপ কাযী ০৮/১৩৯২ ৪০০৬৬২৩৫ জীফীক জপনী এ্ইচ.এ্.ম ০১/০১/৭৬ ০৬/১১/০৪ জর অমপ-৭৫, চট্টগ্রাভ

১২৮ জনাফ জভািঃ আবুর কারাভ অমপ কাযী ০৮/১৩৯৩ ৪০০৬৬৮৪৭ জীফীক যাজাী স্দাতক ২৭/০১/৭৬ ২০/১১/০৪ জর অমপ-৮২, ফগুড়া

১২৯ জনাফ জভািঃ মপয়যাজ কফীয অমপ কাযী ০৮/১৩৯৪ ৪০০৬৬৭৫৫ জীফীক যংপুয মফ.এ্ ০১/০১/৮৪ ০৮/১১/০৪ জর অমপ-৮০, ঠাকুযগাঁও

১৩০ জনাফ জভািঃ মজল্লুয যভান অমপ কাযী ০৮/১৩৯৫ ৪০০৬৬০০৩ জীফীক নড়াইর মফ.এ্ ১৮/০৯/৭৬ ০৮/১১/০৪ াখা অমপ-৪১১/৪১২, নড়াইর

১৩১ জনাফ জভািঃ মপকুর ইরাভ অমপ কাযী ০৮/১৩৯৭ ৪০০৬৫৬১৭ জীফীক টাংগাইর এ্ইচ.এ্.ম ১৬/০৬/৭৮ ০৮/১১/০৪ জর অমপ-৩০, টাংগাইর

১৩২ জনাফ জভািঃ তফাযক জায়ন অমপ কাযী ০৮/১৩৯৮ ৪০০৬৫৫৩২ জীফীক গাজীপুয মফ.এ্.এ্ ০১/০৩/৮১ ০৯/১১/০৪ ঢাকা  মযমজওনার অমপ

১৩৩ জনাফ জভািঃ জারাভান মভা অমপ কাযী ০৮/১৩৯৯ ৪০০৬৫৬৩৩ জীফীক ঢাকা এ্ইচ.এ্.ম ০৯/০৮/৭৭ ০৮/১১/০৪ আই.ম.টি.জর- মড.আয.ও



১৩৪ জনাফ রুনা রারা অমপ কাযী ০৮/১৪০০ ৪০০৬৬৩৪২ জীফীক মযতপুয মফ.এ্.এ্ ০২/০২/৮১ ০৮/১১/০৪ মড.আয.ও

১৩৫ জনাফ জভািঃ পারুক আজভ অমপ কাযী ০৮/১৪০১ ৪০০৬৫৫৯১ জীফীক কুমভরস্দা এ্ইচ.এ্.ম ০১/০৯/৭৯ ০৮/১১/০৪ অথ ত ও মাফ মডমবন

১৩৬ জনাফ জফাযানুর ইরাভ অমপ কাযী ০৮/১৪০৩ ৪০০৬৬৬৮০ জীফীক যাজাী মফ.এ্.এ্ ৩১/১২/৭৪ ০৮/১১/০৪ যাজাী মযমজওনমর অমপ

১৩৭ জনাফ জভািঃ আইউফ আরী অমপ কাযী ০৮/১৪০৪ ৪০০৬৬৮৩৯ জীফীক নায়টায এ্ইচ.এ্.ম ০১/০৬/৭৯ ২০/১১/০৪ ান্তাায াখা-৮৩৮, ফগুড়া

১৩৮ জনাফ জভািঃ মুমন জভাড়র অমপ কাযী ০৮/১৪০৫ ৪০০৬৬০১১ জীফীক খুরনা এ্ইচ.এ্.ম ১২/১০/৭৬ ১০/১১/০৪ াখা অমপ-৯৬৩,অবনগয, ময়ায

১৩৯ জনাফ তী মফজ চাকভা অমপ কাযী ০৮/১৪০৬ ৪০০৬৬২৪৩ জীফীক যাঙ্গাভাটি এ্ইচ.এ্.ম ০২/০১/৮২ ২১/১১/০৪ জর অমপ-২৮, ফনরুা যাঙ্গাভাটি

১৪০ জনাফ নাগী সুরতানা অমপ কাযী ০৮/১৪০৭ ৪০০৬৫২৪৫ জীফীক ঝারকাঠী এ্ইচ.এ্.ম ২৭/১২/৭৮ ০৮/১১/০৪ মাফ ও অথ ত মফবাগ, েিঃকািঃ

১৪১ জনাফ পাযানা জফগভ অমপ কাযী ০৮/১৪০৮ ৪০০৬৫৬৯০ জীফীক জনত্রয়কানা এ্ইচ.এ্.ম ৩১/১২/৭৮ ০৮/১১/০৪ জর অমপ-৫৮,জভৌরবীফাজায

১৪২ জনাফ জভািঃ জভাায়জ্জভ জায়ন অমপ কাযী ০৮/১৪১০ ৪০০৪৯৪০৫ জীফীক ভভনমং এ্এ্ম ০১/০২/৭১ ০২/১১/৯৫ ১০/০৭/০৫ জর অমপ-৬৩, কুমিা

১৪৩ জনাফ জভািঃ নাজমুর হুদা অমপ কাযী ০৮/১৪১২ ৪০০১৫৫১৩ জীফীক মদনাজপুয এ্.এ্.ম ০৮/১০/৬০ ০১/০১/৮২ ১৫/০২/০৯ কয় তায়যট জফা দপ্তয,মদনাজপুয

১৪৪ জনাফ জভয়মদ াান অমপ কাযী ০৮/১৪১৩ ৪০০৬০৯৯৮ জীফীক ফমযার এ্.এ্.ম ০১/০১/৬২ ০১/০১/৮২ ১৫/০২/০৯ মফ.আয.ও

১৪৫ জনাফ জভািঃ আমজজুয যভান অমপ কাযী ০৮/১৪১৪ ৪০০৪১৯০৭ জীফীক পমযদপুয এ্.এ্.ম ০৫/০৬/৬৬ ০১/০১/৮৬ ১৫/০২/০৯ াখা অমপ-১৪০, জফাারভাযী

১৪৬ জনাফ জভািঃ মযত উল্লা অমপ কাযী ০৮/১৪১৬ ৪০০৪৭২১৯ জীফীক মফ-ফাড়ীা এ্.এ্.ম ০১/০১/৭৫ ২১/১০/৯৫ ১৫/০২/০৯ াখা-৯৩২,কারীগঞ্জ,াতক্ষীযা

১৪৭ জনাফ জভািঃ াজাান মভা অমপ কাযী ০৮/১৪১৮ ৪০০৪৮৬৮৮ জীফীক চাঁদপুয এ্.এ্.ম ০১/০৩/৬৭ ২৮/০৩/৯৬ ১৫/০২/০৯ মানফান মফবাগ

১৪৮ জনাফ মুাম্মদ আবুর াান অমপ কাযী ০৮/১৪১৯ ৪০০৬৩০৯১ জীফীক পমযদপুয এ্.এ্.ম ১৫/০৩/৭৭ ১৫/১২/৯৯ ১৫/০২/০৯ কমভন মফবাগ, মডআযও, ঢাকা

১৪৯ জনাফ জভািঃ ইামছন অমপ কাযী ০৮/১৪২০ ৪০০৬২৮৫৩ জীফীক জপনী এ্.এ্.ম ২০/০৮/৭৯ ১৫/১২/৯৯ ১৫/০২/০৯ াখা অমপ-৭৫৯, জপনী

১৫০ জনাফ জভািঃ মভয জায়ন অমপ কাযী ০৮/১৪২১ ৪০০৬৩৫৩৯ জীফীক যাজাী এ্.এ্.ম ১৫/০৬/৭৭ ১৫/১২/৯৯ ১৫/০২/০৯ জর অমপ-৮৭, যাজাী

১৫১ জনাফ জভািঃ জভানামফফয জায়ন অমপ কাযী ০৮/১৪২২ ৪০০৬৩৮৪৪ জীফীক রারভমনযাট দামখর ০১/০১/৭৫ ১৫/১২/৯৯ ১৫/০২/০৯ মড.আয.ও

১৫২ জনাফ জভািঃ জামদুর ইরাভ অমপ কাযী ০৮/১৪২৩ ৪০০৬২৯০৩ জীফীক খুরনা এ্এ্ম ১১/০৯/৭৭ ১৫/১২/৯৯ ১৫/০২/০৯ অথ ত ও মাফ, জকআযও

১৫৩ জনাফ মুন্পী মভজানুয যভান অমপ কাযী ০৮/১৪২৪ ৪০০৬৩০০০ জীফীক ঢাকা এ্এ্ম ০২/০৮/৭০ ১৫/১২/৯৯ ১৫/০২/০৯ াখা:০৯/৫০৪,কামামন,পমযদপুয



১৫৪ জনাফ জনার আয়ফদীন অমপ কাযী ০৮/১৪২৫ ৪০০৬২৮১২ জীফীক খাগযাছমড় এ্ইচ.এ্.ম ০২/০১/৭০ ১৫/১২/৯৯ ১৫/০২/০৯ ম.আয.ও

১৫৫ জনাফ জভািঃ আবুর ায়ভ ভূইা অমপ কাযী ০৮/১৪২৬ ৪০০৬৩২৪০ জীফীক মকয়াযগঞ্জ এ্এ্ম ৩১/১২/৭৬ ১৫/১২/৯৯ ১৫/০২/০৯ াখা অমপ-৪২৬, মুন্পীগঞ্জ

১৫৬ জনাফ রুন ফড়ূা অমপ কাযী ০৮/১৪২৭ ৪০০৬২৮৮৭ জীফীক চট্টগ্রাভ এ্এ্ম ২৯/০৭/৭৬ ১৫/১২/৯৯ ১৫/০২/০৯ জর অমপ-৪৭, কক্সফাজায

১৫৭ জনাফ আফদুয যমভ অমপ কাযী ০৮/১৪২৯ ৪০০৩৯৯৮৪ জীফীক কুমভল্লা এ্এ্ম ১৪/১২/৬৮ ০১/০১/৮৬ ০১/০৭/১০ মড.আয.ও

১৫৮ জনাফ জভািঃ জভাফাযক জায়ন অমপ কাযী ০৮/১৪৩০ ৪০০৬৫৯৮৯ জীফীক টাংগাইর এ্.এ্.ম ০৩/০৪/৮৩ ০৮/১১/০৪ ০১/০৭/১০ গ্রম্ন, মডমবন, েিঃকািঃ

১৫৯ জনাফ পারুক জায়ন মৃধা অমপ কাযী ০৮/১৪৩১ ৪০০৬৫৩২৮ জীফীক ফমযার এ্.এ্.ম ১৫/০৬/৭৫ ১৭/১১/০৪ ০১/০৭/১০ মফ.আয.ও

১৬০ জনাফ জভািঃ ফময উমিন অমপ কাযী ০৮/১৪৩২ ৪০০৬৫৩৮৫ জীফীক টুাখারী দামখর ১০/০৫/৮০ ১০/১১/০৪ ০১/০৭/১০ জর অমপ-৬৬,ঝারকাঠি

১৬১ জনাফ জভাাম্মদ ভামুন জায়ন অমপ কাযী ০৮/১৪৩৩ ৪০০৬৫৪৬৮ জীফীক চাঁদপুয এ্.এ্.ম ১৫/০৮/৭৬ ০৮/১১/০৪ ০১/০৭/১০ পু ূঁমজ মফমনয়াগ মফবাগ, েিঃকািঃ

১৬২ জনাফ ভাকসুদুয যভান অমপ কাযী ০৮/১৪৩৪ ৪০০৬৬১৪৪ জীফীক চাঁদপুয এ্.এ্.ম ০১/০১/৮৫ ০৯/১১/০৪ ০১/০৭/১০ াখা অমপ-৭৪৩, রাকাভ, কুমভল্লা

১৬৩ শদ ভমউয যভান অমপ কাযী ০৮/১৪৩৫ ৪০০৬৬৪৫৮ জীফীক মযতপুয এ্.এ্.ম ৩০/০৬/৮৪ ০৮/১১/০৪ ০১/০৭/১০ মড.আয.ও

১৬৪ শদ জভািঃ ইমরা জায়ন অমপ কাযী ০৮/১৪৩৬ ৪০০৬৫২৯৪ জীফীক ফমযার এ্.এ্.ম ০৫/০৬/৮৩ ১০/১১/০৪ ০১/০৭/১০
াখা অমপ-৪২১ নরমছটি ও ৯৪১, ফায়কযগঞ্জ দয 

ফমযার

১৬৫ জনাফ জভািঃ ামফবুল্লা অমপ কাযী ০৮/১৪৩৭ ৪০০৬৫৫৫৯ জীফীক জনাাখারী এ্.এ্.ম ০১/০৮/৮২ ২১/১১/০৪ ০১/০৭/১০ আইমটি মডমবন

১৬৬ জনাফ জভািঃ নুরুর আমভন অমপ কাযী ০৮/১৪৩৮ ৪০০৬৬২৫০ জীফীক জনাাখারী এ্.এ্.ম ১৫/১১/৮৪ ১৭/১১/০৪ ০১/০৭/১০ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

১৬৭ জনাফ জভািঃ মযপ জাাইন অমপ কাযী ০৮/১৪৩৯ ৪০০৬৫৫৬৭ জীফীক ঢাকা দামখর ০৫/০৫/৮১ ০৮/১১/০৪ ০১/০৭/১০ াখা অমপ-৭৫৮/৫৮,কুরাউড়া, জভৌলুবীফাজায

১৬৮ জনাফ শফার জায়ন অমপ কাযী ০৮/১৪৪০ ৪০০৬৫৫৮৩ জীফীক কুমভল্লা এ্.এ্.ম ১৫/০৬/৮৫ ০৮/১১/০৪ ০১/০৭/১০ জর অমপ- কুমভরস্দা

১৬৯ জনাফ জভািঃ জভাস্তামপজুয যভান অমপ কাযী ০৮/১৪৪১ ৪০০৬৫৩৭৭ জীফীক ফযগুনা মফ.এ্ ০১/০৩/৭৯ ১৭/১১/০৪ ০১/০৭/১০ ফমযার মযমজওনার অমপ

১৭০ জনাফ জভািঃ জদায়তুর ইরাভ অমপ কাযী ০৮/১৪৪২ ৪০০৬৬১৫১ জীফীক চট্টগ্রাভ এ্.এ্.ম ২৭/১২/৮৫ ০৯/১১/০৪ ০১/০৭/১০ ম.আয.ও

১৭১  জনাফ ায়জদা াযমবন অমপ কাযী ০৮/১৪৪৩ ৪০০৬৫৫৭৫ জীফীক নাযানগঞ্জ এ্.এ্.ম ১৫/০৫/৭৮ ০৮/১১/০৪ ০১/০৭/১০ জর অমপ-০৩, ৮০ ভমতমঝর ফা/এ্,ঢাকা

১৭২ জনাফ আপযানা খাতুন অমপ কাযী ০৮/১৪৪৪ ৪০০৬৫৮৬৪ জীফীক ময়ায এ্.এ্.ম ১০/০৯/৮৪ ১৭/১১/০৪ ০১/০৭/১০ জনন ও ম.এ্প. মফবাগ

১৭৩ জনাফ নামছভা আকতায অমপ কাযী ০৮/১৪৪৫ ৪০০৬৫৫৩৪ জীফীক কুমভল্লা এ্.এ্.ম ১৫/০৭/৮৫ ০৮/১১/০৪ ০১/০৭/১০ মড.আয.ও



১৭৪ শদ জভািঃ নাছরুল্লা অমপ কাযী ০৮/১৪৪৬ ৪০০৬৬২৭৬ জীফীক ঢাকা এ্ইচ.এ্.ম ১৯/১২/৭৮ ০৮/১১/০৪ ০১/০৭/১০ ংস্থান মফবাগ

১৭৫ জনাফ সূম ত কুভায যকায অমপ কাযী ০৮/১৪৪৭ ৪০০৬৬৬২৩ জীফীক ভামনকগঞ্জ এ্.এ্.ম ৩০/০৬/৭৮ ০৮/১১/০৪ ০১/০৭/১০ ই/ই  মডমবন

১৭৬ জনাফ জভািঃ আরভগীয জায়ন অমপ কাযী ০৮/১৪৪৮ ৪০০৬৬৪০৯ জীফীক ঢাকা দামখর ০১/০৩/৮৪ ০৮/১১/০৪ ০১/০৭/১০ জর অমপ-৯৬, ঢাকা

১৭৭ জনাফ জভািঃ আর আমভন যকায অমপ কাযী ০৮/১৪৪৯ ৪০০৬৬৪০৯ জীফীক ঢাকা এ্.এ্.ম ২১/০৪/৮৫ ০৮/১১/০৪ ০১/০৭/১০ মড.আয.ও

১৭৮ জনাফ জভািঃ ছায়র আয়ভদ ভজুভদায অমপ কাযী ০৮/১৪৫০ ৪০০৬৫৫১৮ জীফীক মযতপুয এ্.এ্.ম ১৮/০১/৭৭ ০৮/১১/০৪ ০১/০৭/১০ ঢাকা  মযমজওনার অমপ

১৭৯ জনাফ জভািঃ ভাফুজ ইায খান অমপ কাযী ০৮/১৪৫১ ৪০০৬৬৬৩১ জীফীক মকয়াযগঞ্জ এ্.এ্.ম ২১/১২/৮০ ০৮/১১/০৪ ০১/০৭/১০ জনংয়মাগ মফবাগ,ে:কা:

১৮০ জনাফ জভািঃ ভমউমিন অমপ কাযী ০৮/১৪৫২ ৪০০৬৬১৬৯ জীফীক চট্টগ্রাভ এ্.এ্.ম ২১/১০/৮৪ ০৮/১১/০৪ ০১/০৭/১০ ম.আয.ও

১৮১ জনাফ জভািঃ ওকত আরী অমপ কাযী ০৮/১৪৫৩ ৪০০৬৫৪৪৩ জীফীক চাঁদপুয এ্ইচ.এ্.ম ১০/০১/৮৬ ০৮/১১/০৪ ০১/০৭/১০ াখা-৬৭১, শবযফ, মকয়াযগঞ্জ

১৮২ জনাফ আব্দুর জভামভন অমপ কাযী ০৮/১৪৫৪ ৪০০৬৬১৯৩ জীফীক জপনী এ্.এ্.ম ১৫/০৫/১৯৮২ ১০/১১/০৪ ০১/০৭/১০ ম.আয.ও

১৮৩ জনাফ জভািঃ মভজানুয যভান অমপ কাযী ০৮/১৪৫৫ ৪০০৬৬৭৩০ জীফীক যাজাী এ্.এ্.ম ১৫/১০/৮৪ ২০/১১/০৪ ০১/০৭/১০ জর অমপ-৮১৯, চাঁাইনফাফগঞ্জ

১৮৪ জনাফ মরুন ভত্ম অমপ কাযী ০৮/১৪৫৬ ৪০০৬৬৭৭১ জীফীক মদনাজপুয এ্ভ, এ্-এ্ ০৩/০৪/৮৫ ০৮/১১/০৪ ০১/০৭/১০ জর অমপ-৮৪, মদনাজপুয

১৮৫ জনাফ নুরুন নফী জুয়র অমপ কাযী ০৮/১৪৫৭ ৪০০৬৫৩০২ জীফীক ময়যাজপুয মফ.এ্.এ্ ০১/০১/৭৮ ১০/১১/০৪ ০১/০৭/১০  কয় তায়যট জফা দপ্তয, পমযদপুয

১৮৬ জনাফ জভািঃ ামবুর াান অমপ কাযী ০৮/১৪৫৮ ৪০০৬৫৯১৪ জীফীক জগাারগঞ্জ এ্.এ্.ম ০৬/০২/৮৫ ০৯/১১/০৪ ০১/০৭/১০  াখা অমপ-৯৪৭,খুরনা।

১৮৭ জনাফ জভািঃ আরভগীয জায়ন অমপ কাযী ০৮/১৪৫৯ ৪০০৬৫৪২৭ জীফীক চাঁদপুয এ্ইচ.এ্.ম ০১/০২/৮১ ০৮/১১/০৪ ০১/০৭/১০ গ্রু মডমবন

১৮৮ জনাফ জভািঃ ইযামপর অমপ কাযী ০৮/১৪৬০ ৪০০৬৫৯৭১ জীফীক জনাাখারী এ্.এ্.ম ০১/১১/৭৪ ০৮/১১/০৪ ০১/০৭/১০ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

১৮৯ জনাফ গাজী ভঞ্জুযম্নর ইরাভ অমপ কাযী ০৮/১৪৬১ ৪০০৬৫২৭৮ জীফীক ফমযার মফ.এ্ ০২/১১/৭৭ ০৯/১১/০৪ ০১/০৭/১০ াখাঅমপ-৯৩৫,কামপুয,ফমযার

১৯০ জনাফ জভািঃ কাভরুর মকদায অমপ কাযী ০৮/১৪৬২ ৪০০৬৫২৮৬ জীফীক ফমযার এ্.এ্.ম ০২/১০/৮৩ ০৯/১১/০৪ ০১/০৭/১০ াখা-৪১৩,নতুনফাজায,ফামযার

১৯১ জভাািঃ জাানাযা জফগভ অমপ কাযী ০৮/১৪৬৩ ৪০০৪৪৩০৭ জীফীক মযাজগঞ্জ এ্.এ্.ম ৩০/০৪/৬৭ ০১/১০/৮৮ ০১/১০/১১ আয.আয.ও

১৯২ জনাফ জভািঃ আবু তায়য মকদায অমপ কাযী ০৮/১৪৬৪ ৪০০১৫৪৬৩ জীফীক নড়াইর এ্.এ্.ম ১৫/০৩/৬৩ ০১/০১/৮৩ ০১/১০/১১ াখা-৯০৮, াইকগাছা খুরনা

১৯৩ জনাফ জভািঃ জনার আয়ফমদন অমপ কাযী ০৮/১৪৬৫ ৪০০৪৭২৪৩ জীফীক ঞ্চগড় এ্.এ্.ম ১৭/০৫/৭১ ০১/১১/৯৫ ০১/১০/১১ াখা অমপ-৮০৫, ঞ্চগড়



১৯৪ জনাফ জভািঃ বুজ অমপ কাযী ০৮/১৪৬৬ ৪০০৬৫৫০০ জীফীক ফমযার এ্.এ্.ম ০১/০২/৮৬ ০৮/১১/০৪ ০১/১০/১১ মড.আয.ও

১৯৫ জনাফ জভািঃ জর মভা অমপ কাযী ০৮/১৪৬৭ ৪০০৬৬৭১৪ জীফীক গাজীপুয এ্.এ্.ম ১৫/০৮/৮৬ ০৮/১১/০৪ ০১/১০/১১ াখা অমপ-৮৭৮, জদযদুায, টাঙ্গাইর

১৯৬ জনাফ জভািঃ ভামুন মভা অমপ কাযী ০৮/১৪৬৮ ৪০০৬৬৭৪৪ জীফীক যাজাী এ্.এ্.ম ০১/০৫/৮৪ ২১/১১/০৪ ০১/১০/১১ াখা-৮১২, নমজপুয, নওগাঁ

১৯৭ জনাফ জভািঃ আফদুল্লা অমপ কাযী ০৮/১৪৬৯ ৪০০৬৬৬৪৯ জীফীক নযমংদী এ্.এ্.ম ০১/০১/৮৬ ০৮/১১/০৪ ০১/১০/১১ াখা-৬৯৬, ভাধফদী, নযমংদী

১৯৮ জনাফ আবুর খায়য
অমপ কাযী (িঃমমকউমযটি 

পুযবাইজায)
০৮/১৪৭০ ৪০০১৬৬৬৯ জীফীক কুমিা আমরভ (এ্এ্ম) ০১/০৩/৬১ ০১/০১/৮৩ ০৮/০৫/১২ ই/ই মডমবন

১৯৯ জনাফ জভািঃ ভামনক াজযা অমপ কাযী ০৮/১৪৭১ ৪০০৬৫৪৩৫ জীফীক চাঁদপুয এ্.এ্.ম ১৫/০৫/৮৫ ০৮/১১/০৪ ০৮/০৫/১২ ংস্থান মফবাগ

২০০ জনাফ জভািঃ আবুর কারাভ জখ অমপ কাযী ০৮/১৪৭৩ ৪০০৪৭৫১৬ জীফীক মুমন্পগঞ্জ এ্.এ্.ম ০১/০৬/৭০ ২২/১০/৯৫ ১৯/০৬/১৪ মড.আয.ও

২০১ জনাফ জভািঃ যাজু মভা অমপ কাযী ০৮/১৪৭৪ ৪০০৬৬৭৬৩ জীফীক যংপুয এ্.এ্.ম ৩০/১১/৮৪ ০৮/১১/০৪ ১৯/০৬/১৪ যংপুয জজানার অমপ

২০২ জনাফ ভামুনুয যীদ অমপ কাযী ০৮/১৪৭৫ ৪০০৬৬৭০৬ জীফীক কুমড়গ্রাভ এ্.এ্.ম ০১/০১/৮৬ ১০/১১/০৪ ১৯/০৬/১৪ যংপুয জজানার অমপ

২০৩ জনাফ জভািঃ খমরলুয যভান অমপ কাযী ০৮/১৪৭৬ ৪০০৫০১৫৫ জীফীক ফমযার এ্,এ্,ম ১০/১২/৭০ ১২/০৪/৯০ ১৯/০৩/১৫ কয় তায়যট জফা দপ্তয, জবারা

২০৪ জনাফ জভািঃ আমনসুয যভান অমপ কাযী ০৮/১৪৭৭ ৪০০৪৭০০৩ জীফীক াতক্ষীযা এ্,এ্,ম ০১/০৬/৭৩ ২৫/১০/৯৫ ০১/০৪/১৫ খুরনা মযমজওনার অমপ

২০৫ জনাফ জভািঃ আমভনুর ইরাভ মভা অমপ কাযী ০৮/১৪৭৮ ৪০০৪৭০৪৫ জীফীক ভাদাযীপুয এ্,এ্,ম ০৫/০২/৭৫ ৩০/১০/৯৫ ০১/০৪/১৫ জর অমপ-৭৪,খামরপুয, খুরনা

২০৬ জনাফ আবু জভািঃ মুছা অমপ কাযী ০৮/১৪৭৯ ৪০০৬৬৮০৫ জীফীক াফনা এ্,এ্,ম ১৭/০৪/৭৭ ১০/১১/০৪ ০১/০৪/১৫ াখা-৮০৪, চাটয়ভায,াফনা

২০৭ জনাফ জভািঃ ভামুন যদায অমপ কাযী ০৮/১৪৮০ ৪০০৬৫৯০৬ জীফীক খুরনা এ্,এ্,ম ২৫/০৮/৮০ ১০/১১/০৪ ০১/০৪/১৫ খুরনা মযমজওনার অমপ

২০৮ জনাফ জভাাম্মদ নুরুর ক অমপ কাযী ০৮/১৪৮১ ৪০০৪৫২৬২ জীফীক চট্টগ্রাভ এ্,এ্,ম ১৫/০৬/৬৮ ২৪/১০/৯৫ ০১/১০/১৫ াখা অমপ-৭৫৪, টিা, চট্টগ্রাভ

২০৯ জনাফ মড.এ্ভ.জভাায়িক জায়ন অমপ কাযী ০৮/১৪৮২ ৪০০৪৫৩৪৬ জীফীক নওগা এ্,এ্,ম ২১/০৬/৬৭ ২৪/১০/৯৫ ০১/১০/১৫ াখা-৮১৭/৮৪৩,মদনাজপুয ও মুমন্পাড়া

২১০ জনাফ জভািঃ আফদুর ভমতন অমপ কাযী ০৮/১৪৮৩ ৪০০৪৭২৫০ জীফীক যংপুয এ্,এ্,ম ০১/০৩/৭৩ ২৮/১০/৯৫ ০১/১০/১৫ যংপুয মযমজওনার অমপ

২১১ জনাফ জভািঃ মদুর ইরাভ অমপ কাযী ০৮/১৪৮৪ ৪০০৬৩৩৭২ জীফীক মফগঞ্জ এ্,এ্,ম ০১/০৭/৭৯ ১৫/১২/৯৯ ০১/১০/১৫ ংস্থান মফবাগ,ে:কা:, ঢাকা

২১২ জনাফ জভািঃ ভমনয জায়ন অমপ কাযী ০৮/১৪৮৫ ৪০০৬৫৯৬৯ জীফীক মযতপুয এ্,এ্,ম ০৮/১১/৭৭ ১৭/১১/০৪ ০১/১০/১৫ কমভন মফবাগ, মডআযও, ঢাকা

২১৩ জনাফ জভািঃ আফদুয যাজ্জাক োভামনক অমপ কাযী ০৮/১৪৮৬ ৪০০৪৭২৭৬ জীফীক নায়টায এ্,এ্,ম ১০/০২/৭০ ২৬/১০/৯৫ ১০/১২/১৫ জর অমপ-৯২, নায়টায



২১৪ জনাফ তন চন্দ্র যকায অমপ কাযী ০৮/১৪৮৭ ৪০০৪৫৩৯৫ জীফীক জবারা এ্,এ্,ম ১৬/১০/৬৭ ২৮/১০/৯৫ ১০/১২/১৫ াখা-৯০৭, চযপযান, জবারা

২১৫ জনাফ জভািঃ ভমনয জায়ন অমপ কাযী ০৮/১৪৮৮ ৪০০৬৬৫৯৯ জীফীক রক্ষীপুয এ্,এ্,ম ০১/০১/৮৪ ২৫/১১/০৪ ১৬/০৬/১৬ অথ ত ও মাফ মডমবন

২১৬ জনাফ খারুর আরভ অমপ কাযী ০৮/১৪৮৯ ৪০০৬৫৩৫১ জীফীক ঝারকাঠী এ্,এ্,ম ২১/০৭/৮৫ ০৮/১১/০৪ ১৬/০৬/১৬ কয় তায়যট জফা দপ্তয, জবারা

২১৭ জনাফ াাদাত জায়ন
অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক
৮/১৪৯০ 40099806 জীফীক চাঁদপুয ১৫/১০/১৯৯২ ০২/১০/২০১৭

 ঢাকা মযমজওনার অমপ, ঢাকা

২১৮ জনাফ জভািঃ যমফউর ইরাভ
অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক
৮/১৪৯১ 40099814 জীফীক াতক্ষীযা ২২/১১/১৯৯০ ০২/১০/২০১৭

োন ও ংস্থান, জকআযও, খুরনা

২১৯ জনাফ শ্যাভর চন্দ্র জদফ নাথ
অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক
৮/১৪৯২ 40099822 জীফীক রক্ষীপুয ০১/১১/১৯৯০ ০২/১০/২০১৭

চট্রগ্রাভ মযমজওনার অমপ,চট্টগ্রাভ

২২০ জনাফ জভািঃ ামপজুয যভান
অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক
৮/১৪৯৩ 40099830 জীফীক কৃমড়গ্রাভ ০৮/১২/১৯৮৫ ০২/১০/২০১৭

 যংপুয মযমজওনার অমপ

২২১ জনাফ মফধান চন্দ্র নাগ

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৪৯৪ 40099848 জীফীক টুাখারী ১২/০৮/১৯৮৭ ০২/১০/২০১৭

ফমযার মযমজওনার অমপ, ফমযার

২২২ জনাফ ারভা আক্তায

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৪৯৫ 40099855 জীফীক জনাাখারী  অনা ত.দ তন ১০/১২/১৯৯২ ০২/১০/২০১৭

কভভ তচাযী োন মফবাগ, েধান কাম তার, ঢাকা

২২৩ জনাফ জভা: মযাজুর ইরাভ

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৪৯৬ 40099863 জীফীক খুরনা ১৩/০৩/১৯৮৮ ০২/১০/২০১৭

াখা অমপ-৯৪০/৬১, শরকুা, মঝনাইদ

২২৪ জনাফ মফশ্বমজৎ চন্দ্র দা

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৪৯৭ 40099871 জীফীক নযমংদী ০১/০২/১৯৯২ ০২/১০/২০১৭

অমডট জর  ময়রট মযমজওনার অমপ, ময়রট

২২৫ জনাফ জভা: তুমন জায়ন

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৪৯৮ 40099889 জীফীক ফমযার ০৫/০৩/১৯৯৪ ০২/১০/২০১৭

 জর-৬৪, রারয়ভান.জবারা

২২৬ জনাফ জভািঃ ভাসুভ মফল্লা

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৪৯৯ 40099897 জীফীক টুাখারী ২১/০৮/১৯৯১ ০২/১০/২০১৭

াখা অমপ-৯১১, চযপযান, জবারা

২২৭ জনাফ যায়র মভা

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫০০ 40099905 জীফীক জনত্রয়কানা ১৮/০১/১৯৮৬ ০২/১০/২০১৭

ভভনমং মযমজওনার অমপ 

২২৮ জনাফ জভাাম্মদ মপাত

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫০১ 40099913 জীফীক নাযানগঞ্জ ২৩/০৪/১৯৯৪ ০২/১০/২০১৭

জর অমপ-১৬, নাযানগঞ্জ

২২৯ জনাফ ইযপান আনাযী সুভন

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫০২ 40099921 জীফীক মদনাজপুয ১৫/০২/১৯৯০ ০২/১০/২০১৭

কয় তায়যট জফা দপ্তয,.মদনাজপুয

২৩০ জনাফ জভািঃ ভমনয জায়ন

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫০৩ 40099939 জীফীক মযতপুয ১২/০১/১৯৮৮ ০২/১০/২০১৭

জর-৩৭, নমড়া,মযতপুয

২৩১ জনাফ আরতাপ জায়ন

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫০৪ 40099947 জীফীক কুমড়গ্রাভ ০৬/০৩/১৯৯৪ ০২/১০/২০১৭

যংপুয মযমজওনার অমপ

২৩২ জনাফ মঞ্জত কুভায যকায

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫০৫ 40099954 জীফীক গাইফান্ধা ১১/০৫/১৯৮৬ ০২/১০/২০১৭

রুময মযমজওনার অমপ,

২৩৩ জনাফ আমজজুর ইরাভ

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫০৬ 40099962 জীফীক যাজাী ০৯/১২/১৯৮৮

জর-০৯, জগাারগঞ্জ



২৩৪ জনাফ শ্যাভর চন্দ্র

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫০৭ 40099970 জীফীক চাঁদপুয ০১/১১/১৯৮৬ ০২/১০/২০১৭

কয় তায়যট জফা দপ্তয, জনাাখারী

২৩৫ জনাফ এ্.এ্ভ পার ভামুদ

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫০৯ ৪০০৯৯৯৯৬ জীফীক খুরনা ১৫/০৪/১৯৯০ ০২/১০/২০১৭

াখা অমপ-৯৭৯, মচতরভাযী, ফায়গযাট

২৩৬ জনাফ নুরুল্লা

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫১০ ৪০১০০০০০ জীফীক মকয়াযগঞ্জ ১৬/১০/১৯৯৬ ০২/১০/২০১৭

ভভনমং মযমজওনার অমপ, 

২৩৭ জনাফ যায়র মভা

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫১১ ৪০১০০০১৮ জীফীক ভভনমং ৩০/১১/১৯৯১ ০২/১০/২০১৭

ভভনমং মযমজওনার অমপ, 

২৩৮ জনাফ জভািঃ াইফুর ইরাভ

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫১২ ৪০১০০০২৬ জীফীক কুমভল্লা ০১/০৮/১৯৮৯ ০২/১০/২০১৭

াখা অমপ-৭৫০, াাড়তরী, চট্টগ্রাভ

২৩৯ জনাফ মফরমকছ মদনা 

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫১৩ ৪০১০০০৩৪ জীফীক নাযানগঞ্জ ০৬/০১/১৯৯২ ০২/১০/২০১৭

কয় তায়যট জফা দপ্তয, নাযানগঞ্জ

২৪০ জনাফ জভা: আজাদ জায়ন

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫১৪ ৪০১০০০৪২ জীফীক খুরনা ০১/০৩/১৯৮৬ ০২/১০/২০১৭

কয় তায়যট জফা দপ্তয, কুমিা

২৪১ জনাফ মফশ্বমজত ার

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫১৫ ৪০১০০০৫৯ জীফীক টুাখারী ০১/০৮/১৯৮৮ ০২/১০/২০১৭

জর অমপ-৬২, টুাখারী

২৪২ জনাফ জভা: আবু ামনপ

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫১৮ ৪০১০০০৮৩ জীফীক নীরপাভাযী ০৩/০২/১৯৮৭ ০২/১০/২০১৭

জর-৮০, ঠাকুযগাঁও

২৪৩ জনাফ যামভা আপমযন

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫১৯ ৪০১০০০৯১ জীফীক নাযানগঞ্জ ০১/০৫/১৯৮৯ ০২/১০/২০১৭

াখা-৬৯৬,ভাধফদী, নযমংদী

২৪৪ জনাফ জভা: মজাদুর ইরাভ

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫২০ ৪০১০০১০৯ জীফীক ঝারকাঠি ২০/০১/১৯৯২ ০২/১০/২০১৭

জর অমপ৭২,তারা,াতক্ষীযা

২৪৫ জনাফ জভাাম্মদ ইভাইর ভু ূঁইা

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫২১ ৪০১০০১১৭ জীফীক ঢাকা ১০/০১/১৯৮৬ ০২/১০/২০১৭

 ঢাকা মযমজওনার অমপ, ঢাকা

২৪৬ জনাফ উয়ম্ম ামরভা

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫২২ ৪০১০০১২৫ জীফীক কুমভল্লা ১৮/১১/১৯৮৪ ০২/১০/২০১৭

মাফ ও অথ ত মফবাগ, মডআযও ,ঢাকা

২৪৭ জনাফ ফাপ্পী চন্দ্র মফশ্বা

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫২৩ ৪০১০০১৩৩ জীফীক চাঁদপুয ০১/০৩/১৯৮৬ ০২/১০/২০১৭

ময়রট মযমজওনার অমপ, ময়রট

২৪৮ জনাফ সুভনা নামযন

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫২৪ ৪০১০০১৪১ জীফীক াফনা ০১/০১/১৯৯৩ ০২/১০/২০১৭

কয় তায়যট জফা দপ্তয, াফনা

২৪৯ জনাফ যমফউর ইরাভ রুয়ফর

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫২৫ ৪০১০০১৫৮ জীফীক াফনা ০৩/০১/১৯৮৯ ০২/১০/২০১৭

জর-১৭,, াফনা

২৫০ জনাফ জভািঃ ভামুন জায়ন

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫২৬ ৪০১০০১৬৬ জীফীক টুাখারী ১০/০৩/১৯৮৭ ০২/১০/২০১৭

মানফান মফবাগ, েধান কাম তার

২৫১ জনাফ জভািঃ আরাউমিন আরী

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫২৭ ৪০১০০১৭৪ জীফীক ফগুড়া ১০/১০/১৯৯১ ০২/১০/২০১৭

জর -৮৮, নওগাঁ

২৫২ জনাফ জভািঃ মজাউয যভান েধান

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫২৮ ৪০১০০১৮২ জীফীক ফগুড়া ২৯/১২/১৯৮৬ ০২/১০/২০১৭

জেঁর অমপ -৮২, ফগুড়া

২৫৩ জনাফ মুাম্মদ ভমবুর আরভ

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫২৯ ৪০১০০১৯০ জীফীক চট্টগ্রাভ ৩১/১২/১৯৯০ ০২/১০/২০১৭

জর অমপ-৭৮, চট্টগ্রাভ



২৫৪ জনাফ ায়জদা আক্তায

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫৩০ ৪০১০০২০৮ জীফীক পমযদপুয ০১/০৮/১৯৮৭ ০২/১০/২০১৭

জর অমপ- ৭০, পমযদপুয

২৫৫ জনাফ জভািঃ জতাপায়র আয়ভদ

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫৩১ ৪০১০০২১৬ জীফীক নযমংদী ৩১/১২/১৯৮৯ ০২/১০/২০১৭

ময়রট মযমজওনার অমপ, ময়রট

২৫৬ জনাফ জভািঃ তানীভ মৃনার

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫৩২ ৪০১০০২২৪ জীফীক ভভনমং ২১/১২/১৯৯৩ ০২/১০/২০১৭

ভভনমং মযমজওনার অমপ, 

২৫৭ জনাফ াইফুর ইরাভ

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫৩৩ ৪০১০০২৩২ জীফীক চাঁদপুয ০১/০১/১৯৮৮ ০২/১০/২০১৭

 মযমজওনার অমপ, চট্টগ্রাভ

২৫৮ জনাফ যমপকুর ইরাভ

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫৩৫ 40100257 জীফীক জনত্রয়কানা ০৫/০১/১৯৯৩ ০২/১০/২০১৭

জর অমপ-৬৮, জযপুয

২৫৯ জনাফ জভা: া আরী

অমপ কাযী-কাভ-

কমম্পউটায মুিাক্ষমযক মনম্নভান 

কাযী/টাইমি

৮/১৫৩৬ 40100265 জীফীক ব্রাহ্মণফামড়া ০২/০১/১৯৮৭ ০২/১০/২০১৭

জর-৭৬, মজন্দাফাজায,  ময়রট

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাম্পয়ী নম্বর ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ জভা: ভামুদুর াান ডযাটা এ্ম্ট্ট অায়যটয/কয়িার অায়যটয ৮/১৫৩৭ ৪০১০১৪৬১ জীফীক কুমড়গ্রাভ এ্ইচ এ্ ম ১৬-১১-১৯৮৭ ২৫/১১/২০১৮

আইমটি মডমবন, েধান কাম তার, ঢাকা

২ জনাফ জভা:ইমরা জায়ন ডযাটা এ্ম্ট্ট অায়যটয/কয়িার অায়যটয ৮/১৫৪১ ৪০১০১৫০৩ জীফীক নায়টায এ্ইচ এ্ ম ২২/০৬/১৯৯১ ২৫/১১/২০১৮

আইমটি মডমবন, েধান কাম তার, ঢাকা

৩ জনাফ জভা: নূয উমিন ডযাটা এ্ম্ট্ট অায়যটয/কয়িার অায়যটয ৮/১৫৪০ ৪০১০১৪৯৫ জীফীক জযপুয ২১/০৩/২০১৯

আইমটি মডমবন, েধান কাম তার, ঢাকা

৪ জনাফ জভা: আফদুর আাদ ডযাটা এ্ম্ট্ট অায়যটয/কয়িার অায়যটয ৮/১৫৪২ ৪০১০১৫১১ জীফীক মকয়াযগঞ্জ ২১/০৩/২০১৯

আইমটি মডমবন, েধান কাম তার, ঢাকা

৫ জনাফ জামকয জাাইন ডযাটা এ্ম্ট্ট অায়যটয/কয়িার অায়যটয ৮/১৫৪৪ ৪০১০১৮১৮ জীফীক মযাজগঞ্জ ২২/০৯/২০১৯

আইমটি মডমবন, েধান কাম তার, ঢাকা

৬ জনাফ জভা: ামনুয যভান ডযাটা এ্ম্ট্ট অায়যটয/কয়িার অায়যটয ৮/১৫৪৫ ৪০১০১৮২৬ জীফীক াফনা ২২/০৯/২০১৯

আইমটি মডমবন, েধান কাম তার, ঢাকা

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাম্পয়ী নম্বর ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ জভািঃ আজভ খান
মরপট ম্যাকামনক কাভ মরপট 

ম্যান
০৮/১০৫৪ ৪০০৪৩৫২৩ জীফীক ঢাকা ৬ি ২০/০৪/৬৭ ০১/১০/৮৮ ই/ই মডমবন

২ জনাফ মজ.এ্ভ.পারুক মযপ
মরপট ম্যাকামনক কাভ মরপট 

ম্যান
০৮/১৪৭২ ৪০০৫০০৫৬ জীফীক ফমযার ৮ভ ০১/০১/৬৪ ১৬/০৬/৮৪ ১৯/০৬/১৪ ই/ই মডমবন

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাম্পী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ মযাজ মভা ড্রাইবায ০৮/৭৮২ ৪০০১৭৮১৬ জীফীক কুমভল্লা ৯ভ ২১/০৪/৬১ ০১/০১/৮৩ মানফান মফবাগ

২ জনাফ জভািঃ আয়নাায জায়ন ড্রাইবায ০৮/১০৪৪ ৪০০৩৮০৮৫ জীফীক চাঁদপুয ৮ভ ০১/০৫/৬৪ ২৭/০৫/৮৭ মানফান মফবাগ

৩ জনাফ জভািঃ াইদুর ক ড্রাইবায ০৮/১০৫০ ৪০০৪৪১৬৬ জীফীক চট্রগ্রাভ ৮ভ ০৫/০৫/৬৬ ১৬/০৮/৮৭ ম.আয.ও



৪ জনাফ জভািঃ জভাজাপপয জায়ন ভূইা ড্রাইবায ০৮/১১১৪ ৪০০৪৫৬৫০ জীফীক ঢাকা ৮ভ ০৭/০৮/৬৬ ২১/১১/৯৩ মানফান মফবাগ

৫ জনাফ জভািঃ জফরার জায়ন ড্রাইবায ০৮/১১১৫ ৪০০৪৫৬৪৩ জীফীক জনাাখারী ৮ভ ৩০/০৬/৬৮ ২১/১১/৯৩ মানফান মফবাগ

৬ জনাফ জভািঃ আশ্রাফ আরী খাঁন ড্রাইবায ০৮/১১১৭ ৪০০৪৬৮৮০ জীফীক ঝারকাঠি ৮ভ ০৫/০৫/৬৪ ০৫/০৮/৯৫ মানফান মফবাগ

৭ জনাফ জভািঃ ওভয পারুক ড্রাইবায ০৮/১১১৮ ৪০০৪৮৮৯৮ জীফীক নাযানগঞ্জ ৮ভ ০১/০৫/৬৪ ০৫/০৮/৯৫ মানফান মফবাগ

৮ জনাফ জভািঃ আয়নাায জায়ন(২) ড্রাইবায ০৮/১১১৯ ৪০০৪৬৯৩০ জীফীক ঝারকাঠি ৯ভ ০৫/০১/৭৪ ৩০/০৯/৯৫ মানফান মফবাগ

৯ জনাফ জভািঃ জখাযয়দ আরভ ড্রাইবায ০৮/১১২০ ৪০০৪৬৯২২ জীফীক মযতপুয ৮ভ ১৭/০৬/৬৯ ০১/১০/৯৫ মানফান মফবাগ

১০ জনাফ জভািঃ আব্দুর গমন ড্রাইবায ০৮/১২৪৯ ৪০০৪৯৩৮৯ জীফীক যাজাী ৮ভ ২৩/১১/৭০ ১১/০৭/৯৬ আয.আয.ও

১১ জনাফ জভািঃ জুরমপকায আরী ড্রাইবায ০৮/১২৫৩ ৪০০৪৯৩৬৩ জীফীক াতক্ষীযা ৮ভ ১০/০৪/৬৯ ১৫/০৭/৯৬ জকআযও

১২ জনাফ জগৌতভ চন্দ্র দা ড্রাইবায ০৮/১২৫৪ ৪০০২৯৯৫৯ জীফীক ফমযার ৮ভ ৩০/০৮/৬৯ ১৫/০৭/৯৬ ম.আয.ও

১৩ জনাফ জভািঃ মপয়যাজ খাঁন ড্রাইবায ০৮/১২৫৫ ৪০০৪৯৩৭১ জীফীক টাংগাইর ৮ভ ১৪/০২/৬৭ ১৭/০৭/৯৬ মানফান মফবাগ

১৪ জনাফ জভািঃ পজলুর ক ড্রাইবায ০৮/১২৫৬ ৪০০৪৯৩২২ জীফীক ঢাকা ৮ভ ১২/০৬/৬৭ ১৭/০৭/৯৬ ঢাকা মযমজওনার অমপ, ঢাকা

১৫ জনাফ জভািঃ াভছুর আরভ ড্রাইবায ০৮/১২৫৭ ৪০০৪৯৩৩০ জীফীক ফমযার ৯ভ ০২/০৫/৬৮ ১৭/০৭/৯৬ মানফান মফবাগ

১৬ জনাফ জভািঃ মদুর ইরাভ ড্রাইবায ০৮/১২৫৮ ৪০০৪৯৩৪৮ জীফীক মযতপুয ৮ভ ১৬/০২/৭১ ২১/০৭/৯৬ মানফান মফবাগ

১৭ জনাফ জভািঃ আমনছুয যভান ড্রাইবায ০৮/১৩২৩ ৪০০৬৪০৬৫ জীফীক নাযানগঞ্জ ৮ভ ০৩/১১/৭১ ১১/১০/০০ মানফান মফবাগ

১৮ জনাফ জভািঃ ফাদর জায়ন ড্রাইবায ০৮/১৩২৪ ৪০০৬৪০৭৩ জীফীক মুমন্পগঞ্জ ৮ভ ০৫/০১/৭১ ১৬/১০/০০ মানফান মফবাগ, েধান কাম তার

১৯ জনাফ জভািঃ জভাকয়দুয যভান ড্রাইবায ০৮/১৩২৬ ৪০০৬৪০৪০ জীফীক যংপুয ৮ভ ০১/০১/৭২ ২২/১০/০০ যংপুয মযমজওনার অমপ

২০ জনাফ স্বজন কৃষ্ণ জগারদায ড্রাইবায ০৮/১৩৫৪ ৪০০৬৫১৫৩ জীফীক চাঁদপুয ৮ভ ১০/০১/১৯৭২ ৩০/০৯/০৪ মানফান মফবাগ

২১ জনাফ কাভার উমিন ড্রাইবায ০৮/১৩৫৫ ৪০০৬৫১৪৬ জীফীক জনাাখারী ৮ভ ২৫/০১/৮১ ২০/০৯/০৪ মানফান মফবাগ

২২ জনাফ জভািঃ াইদুয যভান ড্রাইবায ০৮/১৩৫৬ ৪০০৬৫১১২ জীফীক ফমযার ৮ভ ১৬/০১/৭৮ ৩০/০৯/০৪ েধান কাম তার, ঢাকা

২৩ জনাফ শ্যাভ দা সূত্রধয ড্রাইবায ০৮/১৩৫৭ ৪০০৬৫৭২০ জীফীক ঢাকা ৮ভ ০১/০৪/৭৭ ৩০/০৯/০৪ মানফান মফবাগ



২৪ জনাফ জভািঃ মগা উমিন ড্রাইবায ০৮/১৩৫৮ ৪০০৬৫১৩৮ জীফীক রক্ষীপুয ৮ভ ১৫/০৭/৭৫ ৩০/০৯/০৪ মানফান মফবাগ

২৫ জনাফ জভািঃ অমদুজ্জাভান (মরটন) ড্রাইবায ০৮/১৩৫৯ ৪০০৬৫১৬১ জীফীক পমযদপুয ৯ভ ০১/০১/৭৯ ৩০/০৯/০৪ মানফান মফবাগ

২৬ জনাফ তয যঞ্জন ভমরস্দক ড্রাইবায ০৮/১৩৬০ ৪০০৬৫১৭৮ জীফীক ময়রট ৮ভ ১৬/০১/৭৬ ৩০/০৯/০৪ এ্.আয.ও

২৭ জনাফ জভািঃ মরটন ড্রাইবায ০৮/১৩৬১ ৪০০৬৫১৮৭ জীফীক ময়ায ৮ভ ০১/০৭/৭৫ ৩০/০৯/০৪ মানফান মফবাগ

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাম্পী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ জভা: আর-আমভন জায়ন ভটয জভকামনক ৮/১৫৪৩ ৪০১০১৬১০ জীফীক াফনা ২৬/০৫/২০১৯ মানফান মফবাগ, েধান কাম তার

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাম্পী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ ভাবুফ আরভ মভন্টু মরপট অায়যটয ০৯/২৫৬ ৪০০৩৯৬৫৩ জীফীক জবারা ৮ভ ০১/০৭/৬২ ০৪/০৭/৮৪ ই/ই মডমবন

২ জনাফ জভািঃ মপয়যাজ আরভ জযকড ত মকায ৯/০২৫৮ ৪০০৩৯৬৭৯ জীফীক মযাজগঞ্জ ৮ভ ১৫/১০/৬৫ ০১/১১/৮৪  জর অমপ-৯০, মযাজগঞ্জ

৩ জনাফ জভািঃ আফদুর ভায়রক াম্প চারক ১০/০৩৭৬ ৪০০১৬৪৮৭ জীফীক জনাাখারী ৮ভ ৩১/১২/৬১ ০১/০১/৮৩ ই/ই মডমবন

৪ জনাফ জভািঃ তামযকুর াান ভুইা মরপট অায়যটয ১০/০৫০৬ ৪০০৪৩৮০৪ জীফীক কুমভল্লা ৮ভ ২৫/১০/৬৮ ২৩/১০/৯৫ ই/ই মডমবন

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাম্পী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর

১ জনাফ জায়র ভজুভদায অমপ াক ০৯/০৩২৪ ৪০০৩৯৬৮৭ জীফীক মযতপুয ১০ভ ০১/০৪/৬৬ ০১/১১/৮৪ মড.আয.ও

২ জনাফ ভমনয জায়ন অমপ াক ০৯/০৩২৬ ৪০০৩৯৯০৩ জীফীক মুমন্পগঞ্জ ৯ভ ২১/১০/৬২ ০১/১১/৮৪ মডআযও

৩ জনাফ জভািঃ যমপকুর ইরাভ অমপ াক ০৯/০৩৯৫ ৪০০৪২৩১৯ জীফীক জনাাখারী ৯ভ ০৩/০৩/৬২ ০১/০১/৮২ ০১/০৭/৮৬ জর-৭৫, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ

৪ জখ আফদুর জমরর মরপট অায়যটয ০৯/০৪০৩ ৪০০৪৪২৭৩ জীফীক পমযদপুয ৮ভ ৩০/১২/৬৭ ০১/০১/৮৮ টাওওায বফন ১০মদরকুা,ঢাকা

৫ জনাফ এ্.এ্ভ.পারুক আয়ভদ মরপট অায়যটয ০৯/০৪০৪ ৪০০৪৪২৮১ জীফীক মযতপুয ৮ভ ৩১/০১/৬৯ ০১/১০/৮৮ মআযও

৬ জনাফ জভািঃ ইকফার জায়ন মরপট অায়যটয ০৯/০৪০৭ ৪০০৪৩৪৮১ জীফীক ফমযার ৮ভ ০৩/০২/৬৫ ১৫/০৬/৮৭ ই/ই মডমবন

৭ জনাফ জভািঃ ভাইনুমিন অমপ াক ০৯/০৪১৬ ৪০০১৭২৯৫ জীফীক ভভনমং ৮ভ ৩১/১২/৬২ ০১/০১/৮৩ ২৯/০৮/৯২ াখা অমপ-৬৪৯, ভভনমং

৮ জনাফ জভািঃ খন্দকায জগারাভ যাফফানী অমপ াক ০৯/০৪১৯ ৪০০১৭৩২৯ জীফীক মফ-ফামড়া ৮ভ ০৫/০৩/৬৩ ০১/০১/৮৩ ২৯/০৮/৯২ অথ ত ও মাফ মডমবন,ে:কা:



৯ জনাফ ইযামপর ক অমপ াক ০৯/০৪২১ ৪০০১৫৭৮৬ জীফীক যাজাী ৮ভ ২০/১০/৬০ ০১/০১/৮৩ ২৯/০৮/৯২ কয় তায়যট জফা দপ্তয, াফনা

১০ জনাফ জভািঃ াভসুর  ক খন্দকায অমপ াক ০৯/০৪২৩ ৪০০৪২৩৫০ জীফীক পমযদপুয ৮ভ ২৩/০১/৬৩ ০১/০১/৮৩ ২৯/০৮/৯২ জক.আয.ও

১১ জনাফ নফী জনওাজ খান অমপ াক ০৯/০৪২৭ ৪০০১৭৪২৮ জীফীক টাংগাইর ৮ভ ১০/০৪/৬৩ ০১/০৭/৮৩ ২৯/০৮/৯২ জর অমপ-৩০, টাংগাইর

১২ জনাফ জভাজায়ম্মর ক অমপ াক ০৯/০৪২৮ ৪০০৩৯৭১১ জীফীক জযপুয ৮ভ ২০/০১/৬৪ ০১/০৪/৮৪ ২৯/০৮/৯২ াখা অমপ-৬৭২, জযপুয

১৩ জনাফ জভািঃ খমফয আয়ভদ অমপ াক ১০/০৩৬০ ৪০০৬১১১১ জীফীক কুমভল্লা ৩ ০৭/১২/৬২ ০১/০১/৮২ ম.আয.ও

১৪ জনাফ জতাপাজ্জর ক অমপ াক ১০/০৩৭১ ৪০০১৫২২৪ জীফীক জনাাখারী ৮ভ ১৫/০৭/৬৩ ০১/০১/৮৩ ম.আয.ও

১৫ জনাফ জভািঃ ওামরউরস্দা অমপ াক ১০/০৩৭৫ ৪০০১৬৫৪৫ জীফীক চাঁদপুয ৫ভ ০১/০১/৬৪ ০১/০১/৮৩ আইমটিমড

১৬ জনাফ জভািঃ আরী জায়ন অমপ াক ১০/০৩৮৩ ৪০০১৬২১৪ জীফীক কুমভল্লা ৭ভ ২২/০৩/৬৩ ০১/০১/৮৩ অথ ত ও মাফ মডমবন

১৭ জনাফ জাবা মভা অমপ াক ১০/০৩৮৫ ৪০০১৬৫২৯ জীফীক মুমন্পগঞ্জ ৫ভ ০৩/০১/৬২ ০১/০১/৮৩ মফমনয়াগ মফবাগ, েিঃকািঃ

১৮ জনাফ াজাান মভা অমপ াক ১০/০৩৯৩ ৪০০১৭৩৫২ জীফীক ঝারকাঠি ৯ভ ০১/০১/৬২ ০১/০১/৮৩ জর অমপ-৯৪, ঢাকা

১৯ জনাফ আমভয জায়ন মভা অমপ াক ১০/০৩৯৭ ৪০০৫০০৩১ জীফীক চাঁদপুয ৫ভ ১৬/১১/৬৩ ০১/০১/৮৩ জর-৫২, জেন জযাড, চট্টগ্রাভ

২০ জনাফ জভািঃ আমতায খন্দকায অমপ াক ১০/০৪০৪ ৪০০১৫৪৫৫ জীফীক জগাারগঞ্জ ৮ভ ২৭/০৮/৬৩ ০১/০১/৮৩ জর অমপ-৯৫, ঢাকা

২১ জনাফ জভািঃ আফদুর ভান্নান অমপ াক ১০/০৪০৭ ৪০০১৬০৭৩ জীফীক জনাাখারী ৮ভ ০১/০৬/৬৪ ০১/০১/৮৩ ম.আয.ও

২২ জনাফ জভািঃ জদৌরত আরী অমপ াক ১০/০৪১৫ ৪০০১৬২২২ জীফীক কুমভরস্দা ৪থ ত ০২/০৪/৬২ ০১/০৭/৮৩ াখা-৭৪৩, রাকাভ, কুমভর

২৩ জনাফ জখ জভািঃ জমরভ যাজু অমপ াক ১০/০৪১৮ ৪০০৪৩২৮৩ জীফীক খুরনা ৯ভ ১০/১১/১৯৬১ ০১/০৭/৮৩ জক.আয.ও

২৪ জনাফ আব্দুর কুদ্দু অমপ াক ১০/০৪২২ ৪০০১৬৬২৮ জীফীক ফমযার ৮ভ ০২/০৩/৬৫ ০১/০৪/৮৪ কভ তচাযী োন মফবাগ

২৫ জনাফ আফদুয যাজ্জাক অমপ াক ১০/০৪২৫ ৪০০৪৩৩৯০ জীফীক ভভনমং ৮ভ ০৭/০৬/৮৩ ০১/০৪/৮৪ জর অমপ-৩৬, জভৌচাক, ঢাকা

২৬ জনাফ আমভনা জফগভ অমপ াক ১০/০৪২৭ ৪০০১৭৮৫২ জীফীক জপনী ৫ভ ২১/১০/৬০ ০১/০৪/৮৪ কভ তচাযী োন মফবাগ

২৭ জনাফ জভািঃ আফদুর জভাতায়রফ অমপ াক ১০/০৪২৮ ৪০০১৭৮২৬ জীফীক টুাখারী ৮ভ ৩১/০৫/৬২ ০১/০৪/৮৪ জফাড ত মফবাগ

২৮ জভাািঃ ভভতাজ জফগভ অমপ াক ১০/০৪৩০ ৪০০৪২৫৭৪ জীফীক জপনী ৭ভ ১৭/০৩/৬৪ ০১/০৪/৮৪ মড.আয.ও



২৯ জনাফ জযত আরী অমপ াক ১০/০৪৩৭ ৪০০৩৯৮১০ জীফীক মুমন্পগঞ্জ ৬ি ০১/০১/৬৬ ০১/১১/৮৪ মডআযও

৩০ জনাফ জভািঃ আফদুর ভমতন অমপ াক ১০/০৪৩৮ ৪০০৬১৭১৫ জীফীক জপনী ৮ভ ২৬/০৫/৬২ ০১/১১/৮৪ জর-৫০, পমকযাট, চট্টগ্রাভ

৩১ জনাফ জভািঃ আমভয জায়ন মভা অমপ াক ১০/০৪৪১ ৪০০১৬২০৬ জীফীক চাঁদপুয ৮ভ ০১/০৮/৬৬ ০১/১১/৮৪ জকন্দ্রী অথ ত ও মাফ মডমবন

৩২ জনাফ জভািঃ ইব্রামভ (১) অমপ াক ১০/০৪৪৩ ৪০০১৭৮৭৩ জীফীক টুাখারী ৮ভ ০৫/০২/৬২ ০১/১১/৮৪ মডআযও

৩৩ জনাফ জভািঃ ইব্রামভ মভা অমপ াক ১০/০৪৪৪ ৪০০৩৯৮৫১ জীফীক চাঁদপুয ৮ভ ০১/০৯/৬৬ ০১/১১/৮৪ জর অমপ-৯৮, ঢাকা

৩৪ জনাফ আবুর কারাভ আজাদ অমপ াক ১০/০৪৪৬ ৪০০৬০৪৫১ জীফীক মযতপুয ৮ভ ০৩/০৬/৬২ ০১/১১/৮৪ কমম্পউটায মডমবন

৩৫ জনাফ জভািঃ াইদুর খান অমপ াক ১০/০৪৪৮ ৪০০৩৯৮৭৭ জীফীক ভাদাযীপুয ৪থ ত ২২/০২/৬৫ ০১/১১/৮৪ াখা অমপ-৪৩৪, ভাদাযীপুয

৩৬ জনাফ জভািঃ ফাচচু মভা অমপ াক ১০/০৪৫১ ৪০০৩৯৯০১ জীফীক কুমভরস্দা ৮ভ ০৬/১১/৬১ ০১/১১/৮৪ মআযও

৩৭ জনাফ নজরুর ইরাভ অমপ াক ১০/০৪৫২ ৪০০৩৯৯১৯ জীফীক কুমভল্লা ৫ভ ১০/০২/৬২ ০১/১১/৮৪ মডআযও

৩৮ জনাফ আইনুর ইরাভ অমপ াক ১০/০৪৫৫ ৪০০৪৪৩৪৯ জীফীক কুমড়গ্রাভ ৮ভ ১০/০৮/৬১ ০৪/১১/৮৫ াখা অমপ-৮০২, কুমড়গ্রাভ

৩৯ জনাফ জভািঃ ফায়ত অমপ াক ১০/০৪৫৭ ৪০০৩৯৯৫০ জীফীক জবারা ৭ভ ১৫/০৬/৬৫ ০১/১১/৮৫ ফমযার মযমজওনার অমপ, ফমযার

৪০ জনাফ া আরভ অমপ াক ১০/০৪৫৮ ৪০০৬০৯৬৪ জীফীক জনাাখারী ৮ভ ০১/০১/৬৫ ০১/১১/৮৫ জর অমপ-৫৩, চট্টগ্রাভ

৪১ জনাফ অমভত কুভায জগাস্বাভী অমপ াক ১০/০৪৬০ ৪০০৩৯৯৭৬ জীফীক ফমযার ৮ভ ১২/০২/৬৩ ০১/০১/৮৫ জর অমপ-৮২, ফগুড়া

৪২ জনাফ জভািঃ পারুকুর ইরাভ অমপ াক ১০/০৪৬৪ ৪০০৪১৮২৪ জীফীক ময়যাজপুয ৯ভ ২৫/১২/৬৪ ০১/০১/৮৬ াখা অমপ-৪১৪, ময়যাজপুয

৪৩ জনাফ জভািঃ যতন খান অমপ াক ১০/০৪৬৯ ৪০০৪১৮৭৩ জীফীক মযতপুয ১০ভ ০২/০২/৬৮ ০১/০১/৮৬ াখা-৪৩৮, ডামুডযা, যীতপুয

৪৪ জনাফ জভািঃ জভাাযযপ জায়ন অমপ াক ১০/০৪৭১ ৪০০৪৫০২৩ জীফীক ফমযার ৮ভ ০১/০১/৬৬ ০১/০১/৮৬ যমযার মযমজওনার অমপ

৪৫ জনাফ ইউনু আরী অমপ াক ১০/০৪৭৫ ৪০০৪১৯১৫ জীফীক ফমযার ৮ভ ০১/০২/৬২ ০১/০১/৮৬ মডআযও

৪৬ জনাফ জভািঃ ামনপ ভূইা অমপ াক ১০/০৪৭৮ ৪০০৪১৯১৩ জীফীক কুমভল্লা ৮ভ ০১/০১/৬৫ ০১/০১/৮৬ মডআযও

৪৭ জনাফ আফদুর ভান্নান মফশ্বা অমপ াক ১০/০৪৭৯ ৪০০৪১৯৪৯ জীফীক পমযদপুয ৮ভ ০১/১২/৬৩ ০১/০১/৮৬ জর অমপ-৯৭, ঢাকা

৪৮ জনাফ আফদুয যভান অমপ াক ১০/০৪৮৩ ৪০০৪১৯৭২ জীফীক ময়যাজপুয ৯ভ ০৩/০৫/৬৬ ০১/০১/৮৬ জনংয়মাগ মফবাগ



৪৯ জনাফ জভািঃ আইয়ুফ আরী অমপ াক ১০/০৪৮৪ ৪০০৪১৯৯৮ জীফীক পমযদপুয ৮ভ ০২/০১/৬৫ ০১/০১/৮৬ াখা অমপ-৫০৩, যাজফাড়ী

৫০ জনাফ যমভা জফগভ অমপ াক ১০/০৪৯৯ ৪০০৪৩৫৪৯ জীফীক মুমন্পগঞ্জ ৫ভ ২০/১১/৬০ ০১/১০/৮৮ মডআযও

৫১ জনাফ জভািঃ কুদ্দু জভারস্দা অমপ াক ১০/০৫০০ ৪০০৪৭৫৫৭ জীফীক টুাখারী ৮ভ ০১/০৫/৭৬ ২১/১০/৯৫ ই/ই মডমবন

৫২ জনাফ জভািঃ আরী আজগয অমপ াক ১০/০৫০২ ৪০০৪৩৫৯৮ জীফীক ঢাকা ৮ভ ৩১/১২/৬৪ ২২/১০/৯৫ ই/ই মডমবন

৫৩ জনাফ জভািঃ যমপকুর ইরাভ অমপ াক ১০/০৫০৫ ৪০০৪৭৫৩২ জীফীক কুমভরস্দা ৯ভ ০১/০৩/৬৭ ২২/১০/৯৫ আইমটি মডমবন, েিঃকািঃ

৫৪ জনাফ জভািঃ াইফুর ইরাভ ভাসুভ অমপ াক ১০/০৫০৭ ৪০০৪৭৫২৪ জীফীক মুমন্পগঞ্জ ৮ভ ০১/১২/১৯৭২ ২৩/১০/৯৫ জর অমপ-৮৪, মদনাজপুয

৫৫ জনাফ জভািঃ আফদুয যমভ অমপ াক ১০/০৫০৮ ৪০০৪৭৪০৯ জীফীক জাভারপুয ৮ভ ২০/১০/৬৯ ২৩/১০/৯৫ এ্ভ.মডয দপতয

৫৬ জনাফ জভাাম্মদ আরী অমপ াক ১০/০৫০৯ ৪০০৪৫১৭১ জীফীক চট্টগ্রাভ ৮ভ ২০/১০/৬৫ ২৪/১০/৯৫ জর-৭৮, জিন জযাড, চট্টগ্রাভ

৫৭ জনাফ জভািঃ জগারাভ জভাস্তপা অমপ াক ১০/০৫১১ ৪০০৪৫৩৮৭ জীফীক নড়াইর ৮ভ ২৬/০১/৬৫ ২৪/১০/৯৫ কয় তায়যট জফা দপ্তয,াতক্ষীযা

৫৮ জনাফ জভাাম্মদ াইদুয যভান অমপ াক ১০/০৫১৬ ৪০০৪৭৭১৪ জীফীক ভভনমং ৮ভ ০১/১২/৬৫ ২৫/১০/৯৫ এ্ভ.মডয দপতয

৫৯ জনাফ জভািঃ খাইরুর ইরাভ অমপ াক ১০/০৫১৭ ৪০০৪৫৫০২ জীফীক যংপুয এ্.এ্.ম ০৩/০১/৬৭ ২৫/১০/৯৫ যংপুয মযমজওনার অমপ

৬০ জনাফ ায়র আয়ভদ অমপ াক ১০/০৫২২ ৪০০৪৫৪৭৮ জীফীক জবারা ৮ভ ৩০/০৬/৬৮ ২৫/১০/৯৫ জর অমপ-৬৪, জবারা

৬১ জনাফ জভািঃ আফদুর ামকভ মভা অমপ াক ১০/০৫২৫ ৪০০৪৫৪০৩ জীফীক মযতপুয ৮ভ ৩০/০৪/৬৮ ২৫/১০/৯৫ অথ ত ও মাফ, জকআযও,খুরনা

৬২ জনাফ নাযান চন্দ্র জঘাল অমপ াক ১০/০৫২৬ ৪০০৪৫৪২৯ জীফীক কুমিা ৮ভ ০১/০৬/৬৮ ২৫/১০/৯৫ জর অমপ-৬৩, কুমিা

৬৩ জনাফ জখায়দজা জফগভ অমপ াক ১০/০৫২৮ ৪০০৪৭৫৪০ জীফীক মুমন্পগঞ্জ ৮ভ ০১/০১/৭০ ২৫/১০/৯৫ মডআযও

৬৪ জনাফ জভািঃ জনার আয়ফদীন অমপ াক ১০/০৫২৯ ৪০০৪৭০৮৬ জীফীক খুরনা ৮ভ ০১/১০/৬৪ ২৬/১০/৯৫ জকআযও

৬৫ জনাফ জভািঃ নুয ইরাভ অমপ াক ১০/০৫৩০ ৪০০৪৬০৩৯ জীফীক নীরপাভাযী ৮ভ ০৩/০৯/৬৭ ২৬/১০/৯৫ াখা অমপ-৮০৭, নীরপাভাযী

৬৬ জনাফ জভািঃ জমরভ অমপ াক ১০/০৫৩২ ৪০০৪৭৪১৭ জীফীক ফমযার ৮ভ ০২/০২/৭৫ ২৬/১০/৯৫ মডআযও

৬৭ জনাফ আকফয আরী গাজী অমপ াক ১০/০৫৩৩ ৪০০৪৫৬১৯ জীফীক খুরনা ৮ভ ০৭/০৭/৬৫ ২৬/১০/৯৫ জর অমপ-৭২, াতক্ষীযা

৬৮ জনাফ জভাাম্মদ উল্লা অমপ াক ১০/০৫৩৬ ৪০০৪৭০৯৪ জীফীক জনাাখারী ৮ভ ১৫/০৬/৭০ ২৬/১০/৯৫ মআযও



৬৯ জনাফ জভািঃ সুরুজ আরী জখ অমপ াক ১০/০৫৪০ ৪০০৪৫৪৫২ জীফীক চুাডাঙ্গা ৮ভ ১১/০৭/৬৪ ২৮/১০/৯৫ খুরনা মযমজওনার অমপ

৭০ জনাফ জভািঃ নাজমুর াান অমপ াক ১০/০৫৪৩ ৪০০৪৭৩৬৭ জীফীক ঢাকা ৮ভ ৩১/১০/৭৪ ২৮/১০/৯৫ জক.আয.ও.

৭১ জনাফ ইভতাজুর ইরাভ অমপ াক ১০/০৫৪৪ ৪০০৪৭২৯২ জীফীক নওগা ৯ভ ০২/০৬/৭৫ ২৮/১০/৯৫ জর অমপ-৮৮, নওগাঁ

৭২ জনাফ জভািঃ আরাউমিন মভা অমপ াক ১০/০৫৪৫ ৪০০৪৭২৬৮ জীফীক াফনা ৮ভ ০৪/০৭/৭০ ২৮/১০/৯৫ যাজাী মযমজওনার অমপ

৭৩ জনাফ জভািঃ ারুনুয যমদ অমপ াক ১০/০৫৪৮ ৪০০৪৭৬৮০ জীফীক নযমংদী ৮ভ ০১/০৬/৭৬ ২৮/১০/৯৫ কভ তচাযী োন মফবাগ, েধান কাম তার, ঢাকা

৭৪ জনাফ জভািঃ মভজানুয যভান অমপ াক ১০/০৫৪৯ ৪০০৪৭০৭৮ জীফীক চাঁদপুয ৮ভ ৩০/১২/৬৬ ২৯/১০/৯৫ মআযও

৭৫ জনাফ জভািঃ নুরুর আমভন অমপ াক ১০/০৫৫২ ৪০০৪৭১৭৭ জীফীক জনাাখারী ৮ভ ০৫/১০/৭২ ২৯/১০/৯৫ জর অমপ-৪৪, জনাাখারী

৭৬ জনাফ নুয জায়ন ভূইা অমপ াক ১০/০৫৫৩ ৪০০৪৬৯৯৭ জীফীক রক্ষীপুয ৯ভ ০১/১১/৬৮ ৩০/১০/৯৫ াখা অমপ-৭৫২, রক্ষীপুয

৭৭ জনাফ জভািঃ আবু ান্নান অমপ াক ১০/০৫৫৫ ৪০০৪৫৪১১ জীফীক কুমিা ৮ভ ০২/০৬/৬৮ ৩০/১০/৯৫ কয় তায়যট  জফা দপ্তয, ময়ায

৭৮ জনাফ জভািঃ জযজাউর জাাইন অমপ াক ১০/০৫৫৬ ৪০০৪৫৩৭৯ জীফীক ফমযার ৯ভ ১৯/১২/৬৭ ৩০/১০/৯৫ ফমযার মযমজওনার অমপ

৭৯ জনাফ জভািঃ আবু তায়য অমপ াক ১০/০৫৫৭ ৪০০৪৭৬৭২ জীফীক ভভনমং ৮ভ ০৭/০৩/৭৬ ৩০/১০/৯৫ ভভনমং জজানার অমপ

৮০ জনাফ জভািঃ ারুন অয যমদ অমপ াক ১০/০৫৬১ ৪০০৪৭৭৩০ জীফীক ভভনমং ৮ভ ০১/০১/৬৬ ৩০/১০/৯৫ ংস্থান মফবাগ

৮১ জনাফ জভািঃ ভমউমিন অমপ াক ১০/০৫৬২ ৪০০৪৫২৮৮ জীফীক চট্টগ্রাভ ৮ভ ০১/১১/৬৬ ৩১/১০/৯৫ মআযও

৮২ জভাািঃ ামপজা খাতুন অমপ াক ১০/০৫৬৪ ৪০০৪৭৬৪৯ জীফীক যাজাী ৮ভ ২৫/০৪/৬৮ ০১/১১/৯৫ আযআযও

৮৩ জনাফ জভাখয়রছুয যভান অমপ াক ১০/০৫৬৫ ৪০০৪৭৪৭৪ জীফীক ভভনমং ৮ভ ০৩/০৩/৭০ ০১/১১/৯৫ জর অমপ-১২,ভভনমং

৮৪ জনাফ জভািঃ আমজজুর ক অমপ াক ১০/০৫৬৭ ৪০০৪৭৬৫৬ জীফীক ফগুড়া ৮ভ ২০/১০/৬৯ ০১/১১/৯৫ আযআযও

৮৫ জনাফ জভািঃ আনারুর ইরাভ অমপ াক ১০/০৫৭৪ ৪০০৪৭৬৬৪ জীফীক যাজাী ৮ভ ৩০/১২/৭৫ ০৬/১১/৯৫ আযআযও

৮৬ জনাফ ামভমুয যভান অমপ াক ১০/০৫৭৫ ৪০০৪৭৭৮৯ জীফীক টাংগাইর ৮ভ ৩০/১২/৭৩ ২২/১১/৯৫ জর অমপ-৩০, টাংগাইর

৮৭ জনাফ জভািঃ আয়নাায জায়ন অমপ াক ১০/০৫৮০ ৪০০৫০০১৫ জীফীক ময়যাজপুয ৮ভ ০১/০৪/৭৩ ১৪/০৩/৯৬ জর অমপ-৬৬, ঝারকাঠি

৮৮ জনাফ জভাাম্মদ আফদুর গফুয অমপ াক ১০/০৫৮৩ ৪০০৪৯২৫৬ জীফীক জনাাখারী ৮ভ ০১/০৭/৭৪ ০১/০৪/৯৬ ম.আয.ও



৮৯ জনাফ জভািঃ জযজাউর কমযভ জভাল্লা অমপ াক ১০/০৫৮৪ ৪০০৪৮৬৭০ জীফীক ভাগুড়া ৮ভ ১০/০৯/৭১ ০২/০৪/৯৬ কয় তায়যট জফা দপ্তয, াতক্ষীযা

৯০ জনাফ জভািঃ আফদুর জফফায অমপ াক ১০/০৫৮৮ ৪০০৪৯২৭২ জীফীক মযতপুয ৮ভ ০৫/০৭/৬৯ ১৩/০৪/৯৬ জকন্দ্রী অথ ত ও মাফ মডমবন

৯১ জভাািঃ ছাযন জফগভ অমপ াক ১০/০৫৮৯ ৪০০৬২৩৯৪ জীফীক ঢাকা ৮ভ ০৯/০৯/৭০ ১৫/১২/৯৯ অথ ত ও মাফ মডমবন

৯২ জভাািঃ আয়ভনা খাতুন অমপ াক ১০/০৫৯০ ৪০০৬৩০১৮ জীফীক কুমভরস্দা ৮ভ ২০/০৫/৭৮ ১৫/১২/৯৯ উন্নন মডমবন

৯৩ জনাফ কাজী আরভগীয জায়ন অমপ াক ১০/০৫৯১ ৪০০৬৩৭৫২ জীফীক নাযানগঞ্জ ৮ভ ০১/০৫/৭৮ ১৫/১২/৯৯ মড.আয.ও

৯৪ জনাফ আব্দুর ভন্নান অমপ াক ১০/০৫৯৩ ৪০০৬২৮০৪ জীফীক চট্টগ্রাভ ৮ভ ১০/০১/৭৭ ১৫/১২/৯৯ মআযও

৯৫ জনাফ যওন আযা জফগভ অমপ াক ১০/০৫৯৪ ৪০০৬৩৫৭০ জীফীক ঢাকা ৮ভ ১৯/১১/৭০ ১৫/১২/৯৯ গ্রু মডমবন

৯৬ জনাফ জভািঃ মভজানুয যভান অমপ াক ১০/০৫৯৫ ৪০০৬৩৫৪৭ জীফীক চাঁদপুয ৮ভ ৩১/০৭/৭০ ১৫/১২/৯৯ জর অমপ-৯৩, ঢাকা

৯৭ জনাফ জভািঃ ান্নু মভা অমপ াক ১০/০৬০১ ৪০০৬৩৫৯৬ জীফীক নড়াইর ৮ভ ০২/০৫/৭৪ ১৫/১২/৯৯ জক.আয.ও

৯৮ জনাফ জভািঃ আব্দুর খায়রক অমপ াক ১০/০৬০৩ ৪০০৬৩৩০৭ জীফীক ঢাকা ৮ভ ০১/০১/৭৫ ১৫/১২/৯৯ াখা অমপ-৬৭৭, মভযপুয,ঢাকা

৯৯ জনাফ জভািঃ াাদাৎ জায়ন তালুকদায অমপ াক ১০/০৬০৫ ৪০০৬৩২৩২ জীফীক চাঁদপুয ৮ভ ০১/০১/৭৬ ১৫/১২/৯৯ জর অমপ-৪৫, চাঁদপুয

১০০ জনাফ জভািঃ জযজাউর কমযভ অমপ াক ১০/০৬০৬ ৪০০৬৩৬৪৬ জীফীক যাজাী ৮ভ ০১/০১/৭৫ ১৫/১২/৯৯ আযআযও

১০১ জনাফ এ্.এ্ভ.এ্.জাফান অমপ াক ১০/০৬০৭ ৪০০৬২৯৩৭ জীফীক ফায়গযাট ৮ভ ০১/০১/৭১ ১৫/১২/৯৯ জর অমপ-৬৫,ফায়গযাট

১০২ জনাফ জভািঃ ভমতউয যভান অমপ াক ১০/০৬১২ ৪০০৬৩৬৭৯ জীফীক নফাফগঞ্জ ৮ভ ১৩/১০/৭৬ ১৫/১২/৯৯ াখা অমপ-৮১৯, চঁাইনফাফগঞ্জ

১০৩ জনাফ ভমন জভান ভন্ডর অমপ াক ১০/০৬১৩ ৪০০৬৩১৫৮ জীফীক যাজফাড়ী ১০ভ ১৩/০৭/৭৪ ১৫/১২/৯৯ আইন মফবাগ, েিঃ কািঃ

১০৪ জনাফ জভািঃ পারুক খান অমপ াক ১০/০৬১৫ ৪০০৬৩৩২৩ জীফীক ফযগুনা ৮ভ ২৯/০৭/৭৬ ২৯/১২/৯৯ ঢাকা  মযমজওনার অমপ

১০৫ জনাফ দুরার মকদায অমপ াক ১০/০৬২২ ৪০০৬৫৩৯৩ জীফীক টুাখারী ৮ভ ০১/০৪/৮৩ ১০/১১/০৪ কয় তায়যট জফা দপ্তয , জবারা

১০৬ জনাফ জভািঃ পারুক জায়ন অমপ াক ১০/০৬২৮ ৪০০৬৫৫৪২ জীফীক টুাখারী ৮ভ ৩১/১২/৮৯ ১০/১১/০৪ ংস্থান মফবাগ

১০৭ জনাফ মযভর যা অমপ াক ১০/০৬৩১ ৪০০৬৬১৮৫ জীফীক জনাাখারী ৮ভ ৩০/০৬/৭৭ ১০/১১/০৪ ময়রট মযমজওনার অমপ

১০৮ জনাফ মভনাজ আরী অমপ াক ১০/০৬৩৪ ৪০০৬৬৮৫৪ জীফীক টাংগাইর ৮ভ ০১/০৫/৮৪ ০৮/১১/০৪ াখা-৬৩৩, ঘাটাইর, টাংগাইর



১০৯ জনাফ আয়নাাযা জফগভ অমপ াক ১০/০৬৩৯ ৪০০৬৬৪৩৩ জীফীক ঢাকা ৮ভ ০১/০১/৮১ ০৮/১১/০৪ ঢাকা  মযমজওনার অমপ

১১০ জনাফ জায়রী আকতায অমপ াক ১০/০৬৪০ ৪০০৬৫৩১০ জীফীক ফমযার ৮ভ ১৮/০১/৭৯ ১০/১১/০৪ ফমযার মযমজওনার অমপ

১১১ জনাফ সুমা জফগভ অমপ াক ১০/০৬৪১ ৪০০৬৬৪৬৬ জীফীক নযমংদী ৮ভ ০৬/০১/৮২ ০৮/১১/০৪ ঢাকা  মযমজওনার অমপ

১১২ জনাফ নামযন আকতায মভরা অমপ াক ১০/০৬৪২ ৪০০৬৫৮৫৬ জীফীক খুরনা ৮ভ ০৬/০৩/৮০ ১৭/১১/০৪ খুরনা মযমজওনার অমপ

১১৩ জনাফ দীপু চন্দ্র দা অমপ াক ১০/০৬৪৭ ৪০০৬৫৪৮৪ জীফীক চট্টগ্রাভ ৮ভ ০২/১১/৭৭ ০৬/১১/০৪ কভ তচাযী োন মফবাগ

১১৪ জনাফ জভািঃ আবুর কায়ভ অমপ াক ১০/০৬৪৯ ৪০০৬৫৪৭৬ জীফীক কুমভরস্দা ৮ভ ০৫/১১/৭৫ ০৮/১১/০৪ ময়রট মযমজওনার অমপ

১১৫ জনাফ আব্দুয যমদ অমপ াক ১০/০৬৫৪ ৪০০৬৬৫৬৫ জীফীক গাজীপুয ৮ভ ০১/০১/৭৮ ০৯/১১/০৪ াখা-৪৩৫, উিযা, ঢাকা

১১৬ জনাফ জভািঃ কমফয খান অমপ াক ১০/০৬৫৬ ৪০০৬৬৫৫৭ জীফীক মকয়াযগঞ্জ ৮ভ ১৫/০৭/৮৩ ০৮/১১/০৪ কভ তচাযী োন মফবাগ

১১৭ জনাফ অপু ফড়ুা অমপ াক ১০/০৬৫৯ ৪০০৬৬২২৭ জীফীক চট্টগ্রাভ ৯ভ ০৫/০৪/৮২ ১৭/১১/০৪ জর-৪০, জনাাাড়া, চট্টগ্রাভ

১১৮ জনাফ জভািঃ জাভান খান অমপ াক ১০/০৬৭২ ৪০০৬৫৩৩৬ জীফীক ফমযার ৮ভ ১৫/০১/৭৭ ১৭/১১/০৪ মফ.আয.ও

১১৯ জনাফ জভািঃ জরার মভা অমপ াক ১০/০৬৭৫ ৪০০৬৬৫৭৩ জীফীক মকয়াযগঞ্জ ৮ভ ১০/০৭/৮৪ ১৭/১১/০৪  জর অমপ-১৫, মকয়াযগঞ্জ

১২০ জনাফ জভািঃ জাাগ াওরাদায অমপ াক ১০/০৬৭৬ ৪০০৬৫৪৫০ জীফীক মযতপুয ৮ভ ২০/০৮/৮৪ ০৮/১১/০৪ ই/ই মডমবন

১২১ জনাফ জভািঃ ভমউয যভান অমপ াক ১০/০৬৭৭ ৪০০৬৫৮৮০ জীফীক জগাারগঞ্জ এ্.এ্.ম ০৬/০৬/৭৫ ০৯/১১/০৪ জর অমপ-৬৯, ময়ায

১২২ জনাফ জভািঃ ইউছু জভারস্দা অমপ াক ১০/০৬৭৮ ৪০০৬৫৫২৬ জীফীক চাঁদপুয ৮ভ ০১/০১/৮৪ ০৮/১১/০৪ টি/এ্ মডমবন

১২৩ জনাফ জভািঃ ভমনরুর ইরাভ অমপ াক ১০/০৬৮০ ৪০০৬৫৪১৯ জীফীক কুমভল্লা ৮ভ ০১/০১/৭৭ ০৮/১১/০৪ অবযিঃ অমডট ও মযদ তন মফবাগ

১২৪ জনাফ জভািঃ যজফ আরী অমপ াক ১০/০৬৮২ ৪০০৬৬৭৯৭ জীফীক মদনাজপুয ৮ভ ১০/০৬/৭৬ ০৯/১১/০৪  জর অমপ-৮০, ঠাকুযগাও

১২৫ জনাফ আফদু ারাভ অমপ াক ১০/০৬৮৪ ৪০০৬৬৬৯৮ জীফীক াফনা ৮ভ ১০/১২/৭৬ ০৮/১১/০৪ আয.আয.ও

১২৬ জনাফ জভািঃ জগারাভ মকফমযা অমপ াক ১০/০৬৮৫ ৪০০৬৬৭২২ জীফীক মদনাজপুয ৮ভ ০১/০৬/৮০ ২০/১১/০৪ আয.আয.ও

১২৭ জনাফ জাাঙ্গীয আরভ অমপ াক ১০/০৬৮৯ ৪০০৬৬৫৮১ জীফীক ফযগুনা ৮ভ ০১/০১/৮৫ ০৮/১১/০৪ মআযও

ক্রমভক নাভ দফী পাইর নং এ্যাম্পী নম্বয ইউমনট জজরা মক্ষাগত জমাগ্যতা জন্ তামযখ মনয়ায়গয তামযখ
য়দান্নমতয 

তামযখ
ফততভান কভ তস্থর



১ জনাফ পয়জ আভদ মনযািা েযী ০৯/০৪২৪ ৪০০১৭৮৮১ জীফীক জপনী ৭ভ ০১/০৩/৬৩ ০১/০১/৮৩ ২৯/০৮/৯২ উন্নন মডমবন, েিঃকািঃ

২ জনাফ জভািঃ ভমজবুয যভান মনযািা েযী ১০/০৩৮৪ ৪০০১৬৫৩৭ জীফীক খুরনা ৫ভ ৩১/০৩/৬৩ ০১/০১/৮৩ ই/ই মডমবন, েিঃকািঃ

৩ জনাফ আবুর জভাফাযক
মনযািা েযী ১০/০৪৭৩

৪০০৬০৪৬৯
জীফীক

কুমভল্লা

৩ ৩০/১১/৬৪ ০১/০১/৮৬ ৩৪ জুমফরী জযাড,চট্টগ্রাভ

৪ জনাফ জভািঃ জকাযফান আরী মনযািা েযী ১০/০৪৮২ ৪০০৪১৯৭২ জীফীক যাজাী ৮ভ ০২/০১/৬৩ ০১/০১/৮৬ যাজাী মযমজওনার অমপ

৫ জনাফ জভািঃ খমরলুয যভান মনযািা েযী ১০/০৪৮৫ ৪০০৩৮১৭৭ জীফীক কুমিা ৫ভ ২১/০১/৬২ ২৭/০৫/৮৭ ংস্থান মফবাগ, েিঃ কািঃ

৬ জনাফ জভািঃ আবুর কায় জভাল্লা মনযািা েযী ১০/০৪৮৭ ৪০০৪৫১৫৫ জীফীক কুমিা ৮ভ ০৫/০৬/৬৩ ১১/০৭/৮৭ জর অমপ-৬১,মঝনাইদ

৭ জনাফ জভািঃ ইপয়তখায জায়ন মনযািা েযী ১০/০৪৮৮ ৪০০৪৩৫৭২ জীফীক ঢাকা ৮ভ ০১/০১/৬১ ২১/০৭/৮৭ ই/ই মডমবন, েিঃকািঃ

৮ জনাফ জভাাম্মদ ইউনু মনযািা েযী ১০/০৪৮৯ ৪০০৪৪৩৭২ জীফীক ঢাকা ৫ভ ০২/০৬/৬২ ১৯/০৭/৮৭ ই/ই মডমবন, েিঃকািঃ

৯ জনাফ ায়পজ শদ আয়ম্মদ মনযািা েযী ১০/০৪৯১ ৪০০৪৪৩৯৮ জীফীক কুমভল্লা ৮ভ ০১/০১/৬৩ ০১/১০/৮৮ জজানার ও জর-৪৩, কুমভল্লা

১০ জনাফ আফদু বুয মনযািা েযী ১০/০৪৯২ ৪০০৪৪৪০৬ জীফীক মযাজগঞ্জ ৮ভ ০১/০১/৬৬ ০১/১০/৮৮ যাজাী মযমজওনার অমপ

১১ জনাফ ামপজুয যভান মনযািা েযী ১০/০৪৯৩ ৪০০৪৪৪১৪ জীফীক জপুযাট ৮ভ ০২/০৭/৬৭ ০১/১০/৮৮ জর অমপ-৮৯, জপুযাট

১২ জনাফ জভামন খান মনযািা েযী ১০/০৪৯৪ ৪০০৪৪৪২২ জীফীক চাঁদপুয ১০ভ ০২/০৭/৬৮ ০১/০১/৮৮ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

১৩ জনাফ জভািঃ ইাকুফ মনযািা েযী ১০/০৪৯৫ ৪০০৪৪৪৩০ জীফীক জনাাখারী ৮ভ ৩০/১০/৬৭ ০১/১০/৮৮ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

১৪ জনাফ জভাাম্মদ আবু াইদ মনযািা েযী ১০/০৫১২ ৪০০৫০৪০৩ জীফীক চট্টগ্রাভ ৮ভ ০১/১২/৬৫ ২৪/১০/৯৫ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

১৫ জনাফ জভািঃ পজর কমযভ মনযািা েযী ১০/০৫১৯ ৪০০৫০৩৪৬ জীফীক চট্টগ্রাভ ৮ভ ২০/১০/৬৮ ২৫/১০/৯৫ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

১৬ জনাফ জভািঃ আয়নাায জায়ন মনযািা েযী ১০/০৫২০ ৪০০৪৫৪৯৪ জীফীক নীরপাভাযী এ্.এ্.ম ০৪/০৪/৬৯ ২৫/১০/৯৫ যংপুয মযমজওনার অমপ

১৭ জনাফ জভাাম্মদ জনার আয়ফদীন মনযািা েযী ১০/০৫৩১ ৪০০৪৫৩৫৩ জীফীক চট্টগ্রাভ ৮ভ ০৫/০৩/৬৮ ২৬/১০/৯৫ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

১৮ জনাফ জভািঃ আফদুর কায়দয মনযািা েযী ১০/০৫৪৭ ৪০০৪৭৭২২ জীফীক টাংগাইর ৮ভ ০৪/০৫/৬৫ ২৮/১০/৯৫ ই.ই মডমবন, েিঃকািঃ

১৯ জনাফ জভািঃ জমরভ মভা মনযািা েযী ১০/০৫৭৩ ৪০০৪৭৭৪৮ জীফীক টাংগাইর ৮ভ ২৭/১০/৭২ ০৪/১১/৯৫ ঢাকা  মযমজওনার অমপ

২০ জনাফ জভািঃ জভায়র উমিন মনযািা েযী ১০/০৫৭৬ ৪০০৫০৩৬১ জীফীক কুমভল্লা ৯ভ ৩১/১২/৬৫ ২৫/১০/৯৫ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ



২১ জনাফ জভািঃ যমপক মভা মনযািা েযী ১০/০৫৭৭ ৪০০৪৭১০২ জীফীক কুমভল্লা ৮ভ ১০/০১/৬৬ ২৮/১০/৯৫ ই/ই মডমবন, েিঃকািঃ

২২ জনাফ জভািঃ পারুক মনযািা েযী ১০/০৫৭৮ ৪০০৪৭১১০ জীফীক চট্টগ্রাভ ৮ভ ০১/০৭/৭৩ ৩০/১০/৯৫ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

২৩ জনাফ মফভর দা মনযািা েযী ১০/০৫৭৯ ৪০০৪৮৭১২ জীফীক চট্টগ্রাভ ৮ভ ০১/০৬/৭৪ ০৭/০৩/৯৬ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

২৪ জনাফ জভািঃ মভজানুয যভান মনযািা েযী ১০/০৫৮৬ ৪০০৪৮৭৩৮ জীফীক খুরনা ৮ভ ১৭/০৩/৭১ ১০/০৪/৯৬ খুরনা মযমজওনার অমপ

২৫ জনাফ জভািঃ কভয উমিন াওরাদায মনযািা েযী ১০/০৬০৪ ৪০০৬৩১২৫ জীফীক মুমন্পগঞ্জ ৮ভ ০১/১২/৬৮ ১৫/১২/৯৯ ঢাকা  মযমজওনার অমপ

২৬ জনাফ জভাাম্মদ জরার মনযািা েযী ১০/০৬১০ ৪০০৬২৮২০ জীফীক চট্টগ্রাভ ৮ভ ১৫/১০/৭৬ ১৫/১২/৯৯ চট্টগ্রাভ মযমজওনার অমপ

ভািায পাইর ২৭-১০-২০১৯ তামযয়খ আ-জডট কযা য়য়ছ।



পিআরএল-এর তাপরখ

পিআরএল-এর তাপরখ

১৪/০২/২০

০২/০৫/২১

পিআরএলএরতাপরখ

পিআরএলএরতাপরখ

৩১/১২/২৫

২১/১০/২৩

২৩/১০/২৫

০১/০৪/২৬

১৩/০৯/২৬

২০/০৪/২৪

২৫/১১/২৫

১২/০৯/২৮

১৭/০৬/২৩

০১/১০/২৪



০৫/০৭/২৬

৩০/১২/২৬

১১/০৬/২৭

৩১/০৫/২৭

১১/০৬/২৮

পিআরএলএর পরখ

পিআরএলএর পরখ

২৯/০৬/২৪

১০/১১/২৭

২৭/১২/২৪

২৯/১২/২৪

৩০/০৪/২৩

৩০/১১/২৩

২৪/১১/৬৫

১৯/১০/৬৭

২৭/১১/২৬

১৫/০৬/৬৬

০৯/০৭/২৩

৩১/১২/২৩



৩১/১২/২৪

১০/০১/২৬

২০/০৮/২৬

৩০/০৬/২৪

১৬/০৯/২৬

০১/০১/২৭

১১/১০/২৫

১৫/০৬/২৫

২৮/০২/২৫

০৯/১১/২৬

২৬/১১/২৬

৩০/১১/২৫

০৬/০৯/২৫

১৪/০২/২০

৩১/০৩/২২

১৭/০৪/২৬

২৪/০৩/২৪

৩১/০৭/২৫

০১/১২/২২

৩১/১২/২১



৩১/০৮/২৬

১৯/১১/২৭

১৪/০৬/২৬

০৯/০৫/২৭

১১/০৯/২৫

২৩/০৮/২৫

১১/০১/২৪

৩০/১১/২৭

১৯/০৪/২৬

৩১/১২/২৪

১৪/০৩/২৮

৩০/০৬/২৫

৩০/০৬/২৩

০৫/১০/২৬

৩০/১২/২৫

৩০/১২/২৮

৩১/০১/২৬

৩০/১২/২৯

৩১/১২/২৭

০৯/১০/২৮



১৫/০৪/৩০

০৬/১২/২৭

১৩/০৮/৩০

৩০/১২/৩০

৩০/১২/৩০

০২/০৩/৩০

৩০/০৬/২৮

৩০/০৫/২৯

৩১/১০/২৭

৩০/১১/২৮

১৪/০৮/২৯

২৬/১০/২৯

২৯/০৯/২৬

১৯/০৬/২৯

০৪/১২/২৭

৩০/০১/২৮

০৫/০৭/২৬

পিআরএল-এর তাপরখ



পিআরএল-এর তাপরখ

০১/০৫/২৬

২৬/১১/২৬

০৯/০৩/৩১

০৪/০২/২৮

১০/১১/৩০

৩১/১২/২৯

১১/০৫/২৯

২৪/১০/২৭

২৪/০৮/৩০

১৯/০৮/২৭

১০/০৬/২৭

১১/০৪/২৯

১১/০২/৩০

০৫/১২/২৮

২০/০৩/২৮

১৫/০৯/২৭

০৭/১১/২৮

৩১/১২/২৮



২৯/১২/২৬

১১/০৯/২৮

২৬/১২/২৯

১৯/০৯/২৯

৩০/০৩/৩১

০৪/০২/২৭

২৯/০৬/২৭

০৬/১২/২৮

১৪/০৬/৩০

১৪/১২/২৯

২৪/০৬/২৮

১৪/১১/২৭

০৭/১১/৩০

১৬/১১/২৯

১১/০৫/২৯

৩১/০৩/৩০

১৮/১১/২৯

১৯/১০/২৯

২৯/০১/২৬

২৭/০৬/২৮



২৩/০৯/২০

২৪/১২/২৪

০৯/০৯/২৩

২৪/১২/২৭

২৭/১০/২১

০৩/১০/২৬

১৪/০৭/২৮

৩০/১০/২৬

৩১/০৫/২৮

০৮/০৬/২৮

১৪/০৬/২৬

০২/০১/২৭

৩০/০১/২৭

০৫/০৭/৩০

৩১-১১-২৭

০২/০৫/২৭

৩১/০১/২৬

২৯/০৯/২৭
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