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ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1.  AwPšÍ bvivqb gÛj, wcZv-Zvivc` gÛj, MÖvg-

gyÝxMÄ, WvKNi-nwibMi, _vbv-k¨vgbMi, †Rjv-

mvZ¶xiv| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 2003 

M 

2.  Rvdi Avn¤§`, wcZv-‡cqvi Avn¤§`, MÖvg-cbœviv, 

WvKNi-KbKv‰cZ, _vbv-‡PŠÏMªvg, ‡Rjv-Kzwgjøv| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

‡gKvwbK¨vj, 1998 

KLM 

3.  ‡gvt gyKzj †nv‡mb, wcZv-‡gvt mvgmyj Avjg, MÖvg-

ag©`n, WvKNi-ag©`n, Dc‡Rjv-‡`ŠjZcyi, ‡Rjv-

Kzwóqv| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 2002 

K 

4.  ‡gvt AvKivg †nv‡mb, wcZv-‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv, 

MÖgv-Pvu`cyi, WvKNi-Kb¨v`n, _vbv-nwibvKzÛy, ‡Rjv-

wSbvB`n| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 2008 

LM 

5.  cÖ‡KŠkjx Gm Gm Ave`yj Kv‡`i, wcZv-AvjnvR¡ 

ggZvR DwÏb Avn‡g`, evox bs-24/2, GKv‡Wgx 

†ivW, AvDPcvov, UsMx, MvRxcyi| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

wmwfj, 1990 

KL 

6.  †gvt nvmvb Avjx, wcZv-g„Z kv‡n` Avjx, MÖvg-

KvVvwjqv evox, WvKNi-exi K`gZjx, Dc‡Rjv-

abevox, †Rjv-UvsMvBj| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 1982 

KL 

7.  ivavK…ò miKvi, fiZ P› ª̀ miKvi, nwi`vLjmx, 

bv‡Uvi| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

wmwfj, 1992 

K 

8.  mvBdzi ingvb, wcZv-Avãyj nvbœvb wgqv, MÖvg-

gvjw`qv, WvKNi-‡gvPbv, _vbv-gyKmy`cyi, †Rjv-

‡MvcvjMÄ| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 1996 

KLM 

9.  ‡gvt ivqnvb †nv‡mb, wcZv-‡gvt †gvbœvd †nv‡mb, 

MÖvg-¸bwUqv, WvKNi-RvgyK©x, _vbv-wgR©vcyi, †Rjv-

UvsMvBj| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

K¨vwgK¨vj, 2005 

M 

10.  ‡gvt gmKziæj nK, wcZv-‡gvt †gvm‡jg DwÏb, 

‡`excyi, weivgcyi, w`bvRcyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

cvIqvi, 2001 

L 
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ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

11.  ‡gvt gwkDi ingvb †gvj v, wcZv-‡gvnv¤§` †nvmvBb 

†gvj v, MÖvg-¸bvBNi, WvKNi-†MvmvBiNi, _vbv-

‡`weØvi, ‡Rjv-Kzwgjøv| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 2003 

L 

12.  ‡gvt gvneyeyj Avjg, wcZv-‡gvt `wei DwÏb cÖvs, 

MÖvg-‡gNvMvQv, WvKNi-‡RvoMvQvnvU, Dc‡Rjv I 

†Rjv-e¸ov| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

‡gKvwbK¨vj, 1986 

K 

13.  gbRyi Avn‡g` mygb, wcZv-‡gvt knx` Djøvn, MÖvg-

eo gyovab, WvKNi-‡Q½viPi, _vbv-gZje, ‡Rjv-

Pvu`cyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

†iwd«Rv‡ikb GÛ 

GqviKwÛkb, 1999 

M 

14.  ‡gvt †ZŠwdK nvmvb, wcZv-‡gvt iæûj Avwgb, 

DwKjcvov, †Mvi ’̄vb †ivW, WvKNi I _vbv I †Rjv-

‡fvjv| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

cvIqvi, 2006 

KLM 

15.  ‡gvt nvwdRyi ingvb, wcZv-‡gvt wKqvg DwÏb, MÖvg-

‡evqvBj gvix, WvKNi-Kv‡U½v, _vbv-PvU‡gvni, 

‡Rjv-cvebv|,  

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 2000 

M 

16.  ‡gvt Avmevi Avdwi`x Lvub, wcZv-‡gvt Avwgi Avjx 

Lvub, MÖvg-‡MŠixcyi, WvKNi-‡bO¸ovnvU, _vbv-

gwbivgcyi, †Rjv-h‡kvi| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 2002 

K 

17.  †gvnv¤§` †gvRv‡¤§j nK, wcZv-‡gvnv¤§` †KivgZ 

Avjx, MÖvg-w`NvKv›`x, WvKNi-bviv›`x, Dc‡Rjv-

g‡bvni`x, †Rjv-biwms`x| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2002 

LM 

18.  gynv¤§` gyiv` †nv‡mb, wcZv-g„Z Avãyj nvwKg 

†PvK`vi, MÖvg-KvDjx Kv›`v, WvKNi I Dc‡Rjv-

mvj_v, ‡Rjv-dwi`cyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

cvIqvi, 1998 

M 

19.  ‡gvt mvBdzj Bmjvg, wcZv-g„Z BDbyQ Avjx, MÖvg I 

WvKNi-KzkgvBj, _vbv-dzjevoxqv, †Rjv-

gqgbwmsn| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 2000 

KL 

20.  ‡gvt gnmxb Kexi, wcZv-Avãyj evKx, MÖvg-

‡gvevivKcyi, WvKNi-ivRMÄ, _vbv-gwbivgcyi, 

‡Rjv-h‡kvi| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 2004 

L 

21.  Avwbmyi ingvb, wcZv-‡gvt †gvK‡m` Lvb, Mªvg-

wcqvicyi, WvKNi-Kvdziv, _vbv-‡KvZqvjx, †Rjv-

dwi`cyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 2004 

K 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

22.  ‡gvt b~i Bmjvg, wcZv-‡gvt kwn`yj Bmjvg, MÖvg I 

WvKNi-fevbxcyi, _vbv-cve©Zxcyi, ‡Rjv-w`bvRcyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 2002 

L 

23.  ‡gvt Kvgi“j Bmjvg, wcZv-g„Z Avãyj jwZd wgqv, 

evmv bs-22, †jb bs-09, `w¶Y meyRevM, 

cUzqvLvjx|,  

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 2009 

KLM 

24.  ‡gvt dqmvj †nv‡mb, wcZv-†gvt kvnv`vr †nv‡mb, 

48/3, c~e© nvRxcvov, wLjMvuI, XvKv-1219| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r, 2011 

M 

25.  †gvt iwdKzj Bmjvg, wcZv-g„Z †QivRj nK, nvRx 

Qvwei wgqvi evox, WvKNi-PigUzqv, Dc‡Rjv-

myavivg, †Rjv-‡bvqvLvjx| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

‡gKvwbK¨vj, 1985 

K 

26.  b~i †gvnv¤§`, wcZv-‡gvt gwni DwÏb, MÖvg-fv½v‡gvo, 

WvKNi-fiZLvjx, _vbv-mvNvUv, †Rjv-MvBevÜv| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 2009 

M 

27.  ‡gvt iæûj Avwgb, wcZv-‡gvt †Qvnive †nv‡mb, MÖvg-

‡Kvbvevox evRvi, †Mvcvjcyi, WvKNi I _vbv-

‡Mvcvjcyi, †Rjv-UvsMvBj| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2006 

LM 

28.  ‡gvt nvweeyi ingvb, wcZv-‡gvt kvgmyj nK, MÖvg-

Kvwkivg, _vbv-KvjxMÄ, †Rjv-jvjgwbinvU| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2011 

M 

29.  ‡gvt iv‡k ỳj nvmvb †PŠayix, wcZv-‡gvt Bw ª̀Q Avjx 

†PŠayix, 110, LvMWni, m`i, gqgbwmsn| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 2009 

M 

30.  Amxg iÄb gÛj, wcZv-b„‡c› ª̀ P› ª̀ gÛj, MÖvg-

bqvbMi, WvKNi-ivRvbMi, Dc‡Rjv-wmivRw`Lvb, 

‡Rjv-gywÝMÄ|,  

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 2000 

KL 

31.  iv‡k` †bIqvR, wcZv-Mixe †bIqv, evox-14, †ivW-

8/we, †gvnv¤§`x nvDwRs †mvmvBwU, †gvnv¤§`cyi, 

XvKv-1207|,  

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2002 

LM 

32.  †gvt AvZvDi ingvb, wcZv-giûg †gvt Avey Zv‡je, 

MÖvg-LvwiRvNyNvU, WvKNi-aywej, _vbv-mjsMv, †Rjv-

wmivRMÄ| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 2006 

LM 

33.  ‡gvt †ivKby¾vgvb, wcZv-‡gvt Avey e°i, MÖvg-evwni 

Pi, 16 `vM, WvKNi-evwniPi, _vbv-‡fovgviv †Rjv-

Kzwóqv| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 2009 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

34.  ‡gvt Ave`yj A ỳ` wkK`vi, wcZv-‡gvt Ave ỳj nvwKg 

wkK`vi, 32-3/we, c~e© bqv‡Uvjv, gMevRvi, XvKv-

1217| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

1989 

KL 

35.  †gvnv¤§` kixdzj †nv‡mb †mv‡nj, wcZv-‡gvt AvdRj 

†nv‡mb, M-18/3 ga¨evÇv, ¸jkvb, XvKv-1212| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2006 

KLM 

36.  †gvt Avmv ỳ¾vgvb, wcZv-‡gvt AvwRRvi ingvb, 

MÖvg-`w¶Y evjyqvWv½v, WvKNi-w`bvRcyi, _vbv-m`i, 

‡Rjv-w`bvRcyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1995 

LM 

37. †gvnv¤§`  b~iæj Avwgb, wcZv-‡gvt kwn` wgqv, 65 

bs †MvnvBj Kvw›`, (gmwR` evox), gqgbwmsn m`i, 

†Rjv-gqgbwmsn| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

‡gKvwbK¨vj, 1999 

L 

38.  ‡iRvDj Bmjvg, wcZv-g„Z nvRx †gvt Aveyj Kv‡kg 

†gvj¨v, MÖvg-cvovMÖvg, WvKNi-KzwPqv MÖvg, _vbv-

AvjdvWv½v, †Rjv-dwi`cyi|,  

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 1998 

K 

39.  ‡gvt gwbi †nv‡mb, wcZv-‡gvt Avãyi iwng, MÖvg-

cvjwRiv (cwðgcvov), WvKNi-iwngvbMi, _vbev-

KPzqv, †Rjv-Pvu`cyi|,  

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 2002 

K  

40.  ‡gvt Avey †nbv †gv¯Ídv Kvgvj, wcZv-g„Z Kv‡kg 

Avjx wgqv, 144/5, KvZjvcyi, mvfvi, XvKv-1340| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv, 

we ỳ¨r, 1993 

KLM 

41.  ZvgwR`v †ivKmvbv, wcZv-‡gvt Ave ỳj gvbœvd, MÖvg-

wnjwPqv, WvKMi-wnjwPqv evRvi, Dc‡Rjv-

evwRZcyi, †Rjv-wK‡kviMÄ| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2011 

M 

42.  Avjx nvq`vi w`wn`vi, wcZv-Avt Kv‡`i w`wn`vi, 

MÖvg-h‡kve`x, WvKNi-‰`eÁnvUx, _vbv-KPzqv, ‡Rjv-

ev‡MinvU| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

kw³ †KŠkj, 1990 

K 

43.  †gvt Avãyj evix, wcZv-‡gvt gwR ỳj Bmjvg, MÖvg I 

WvKNi-ûjûwjqv, Dc‡Rjv-wmsov, †Rjv-bv‡Uvi| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2001 

LM 

44.  Avãyj vn Avj kvwdDj Kvwd, wcZv-‡gvnv¤§` 

AvKei †nv‡mb, Mªvg I WvKNi-ek©xfv½v, _vbv-

KvwRcyi, †Rjv-wmivRMÄ| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1992 

KL 

45.  b~i“j Bmjvg, wcZv-gwZqvi ingvb MvRx, Mªvg- cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, K  



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

wMgvWv½v, WvKNi-wMgvWv½v, _vbv-UzsMxevox, †Rjv-

‡MvcvjMÄ| 

cvIqvi, 2004 

46.  ‡gvt Avnmvbyj AvRv`, wcZv-‡gvt Aveyj Kvjvg 

AvRv`, evmv bs-25/1, †jBb bs-10, †ivW bs-1, 

e K-G, nvwjkni nvDwRs G‡óU, PÆMÖvg| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1996 

KLM  

47.  Abycg Kzgvi miKvi, wcZv-g„Z ivavKvš— miKvi, 

MÖvg I WvKNi-i“`vNiv, Dc‡Rjv-Wygywiqv, †Rjv-

Lyjbv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2001 

M 

48.  nvPbvBb Avn‡g`, wcZv-‡gvt Av‡bvqvi †nvmvBb, 

MÖvg-KvVvjx (`dv`vi evwo), WvKNi-‡fvjv, _vbv I 

†Rjv-‡fvjv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2003 

M 

49.  kvš—› ỳ fÆvPvh©¨, wcZv-Agj eib fÆvPvh©¨, MÖvg-

‡cvcvw`qv, WvKNi-Li›Øxc, Dc‡Rjv-‡evqvjLvjx, 

†Rjv-PÆMÖvg| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cigvby, 2007 

KL 

50.  ‡gvt gwbi †nv‡mb, wcZv-‡gvt Avt Mwb nvIjv`vi, 

MÖvg-gvwUfvsMv, WvKNi-KzqvKvUv, _vbv-Kjvcvov, 

cUzqvLvjx| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2001 

K 

51.  ‡gvnv¤§` †g‡n`x nvmvb, wcZv-‡gvt Avãyj gwZb 

f~Tv, 731, cwðg bvLvjcvov, †ZRMvuI, XvKv-

1215| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2008 

M 

52.  †gvt AvdRvj †nv‡mb Lvb, wcZv-‡gvt nvwbd Lvb, 

MÖvg-Kv‡qrcvov, WvKNi I _vbv-avgivB, †Rjv-

XvKv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2003 

L 

53.  Gm Gg mivdDÏxb, wcZv-g„Z †kL knx ỳj vn, 

MÖvg-KvUvLvjx, WvKNi-BmjvgKvwU, _vbv-

cvU‡KjNvUv, ‡Rjv-mvZ¶xiv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2007 

M 

54.  mZ¨wRr Kzgvi †Nvl, wcZv-mg‡i› ª̀ bv_ †Nvl, 16/1, 

BóvY© †gv‡k©`, d¬¨vU-1002, †m¸bevwMPv, XvKv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cvIqvi, 1993 

K 

55.  ‡gvt gvgybyi ikx`, wcZv-‡gvt †ejvj Avn‡g`, MÖvg-

gvavBbMi, WvKNi-ajvnvi, Dc‡Rjv-RqcyinvU, 

†Rjv-RqcyinvU|,  

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2006 

K 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

56.  ‡gvt bvRgyj Bmjvg, wcZv-‡gvt Avt gwZb wek¦vm, 

MÖvg-DjvjNybx (gnvevRv), WvKNi-Pievwoqv, , _vbv-

‡KvZqvjx, †Rjv-ewikvj| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cigvby, 2005 

M 

57.  ‡gvnv¤§` mvw`Kzi ingvb, wcZv-‡gvnv¤§` Avwidzi 

ingvb, MÖvg-exicyi, evwo bs-20, WvKNi-biwms`x,, 

_vbv-biwms`x m`i, †Rjv-biwms`x| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1995 

L 

58.  †gvt Igi dvi“K, wcZv-g„Z †gvt gwdR Dj vn, 

evox bs-489/1, MÖvg-dvq`vev`, WvKNi-dvq`vev` 

gv`ªvmv, `w¶YLvb, XvKv-1230| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1999 

KL 

59.  ‡gvt AvwZKzi ingvb, wcZv-‡gvt †gvm‡jg Avjx Lvb, 

nvDR-150, †ki-B-evsjv †ivW, `vkcvov, evDdj, 

†cŠimfv, cUzqvLvjx| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cigvby, 1997 

LM 

60.  †gvt †g‡n ỳj Bmjvg †g‡n`x, wcZv-g„Z †gvt Ave`yi 

iwk` †gvoj, MÖvg-kªxivgcvk_v, WvKNi-‡ZwjMvZx 

evRvi, _vbv-AvZcvov, †Rjv-‡bÎ‡Kvbv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1998 

L  

61.  ‡gvt gvmy` ivbv, wcZv-g„Z †Kvievb Avjx, MÖvg-

MvÜvBj, bqvcvov, WvKNi-eiBZjv, _vbv-KvwRcyi, 

†Rjv-wmivRMÄ| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2010 

LM 

62.  ‡gvnv¤§` RvwKi †nv‡mb, wcZv-nvRx †gvt Avãyi 

iwk`, MÖvg-Pi Ck¦i w`qv, WvKNi-jvjKzwVi `ievi 

kixd, _vbv-‡KvZqvjx, †Rjv-gqgbwmsn|,  

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

‡gKvwbK¨vj, 1992 

K 

63.  Gg Avkivd cvi‡fR, wcZv-‡gvt iweDj Bmjvg, 

MÖvg-‡Zevoxqv, WvKNi-KzgviLvjx, _vbv-KzgviLvjx, 

‡Rjv-Kzwóqv|,  

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

‡gKvwbK¨vj, 2003 

L 

64.  ‡gvt †gv¯—vwdRyi ingvb, wcZv-‡gvt AvdRvj 

†nv‡mb, MÖvg-ag©`n, WvKNi-Mi“ov, _vbv-

‡`ŠjZcyi, Kzwóqv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1996 

M 

65.  †gvt Avãym mvjvg, wcZv-g„Z †Lv`eKm wek¦vm, MÖvg 

I WvKNi-LwjmvKzš—x, _vbv-‡`ŠjZcyi, ‡Rjv-

Kzwóqv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1992 

LM 

66.  myeªZ Kzgvi miKvi, wcZv-g„Z myaxi miKvi, MÖvg-

evRvi †eZv½v, WvKNi-AvoKv›`x, _vbv-evwjqvKv›`x, 

†Rjv-ivRevox| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2001 

KLM 

67.  ˆmq`v Rv‡b Avjg wiqvR, wcZv-‰mq` KvÂb Avjx, 

nhiZ †gvt gvIt Gbv‡qZzi ingvb moK, djcwÆ, 

ewikvj| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cigvby, 2001 

M 
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68.  ‡gvt kwidzj Bmjvg, wcZv-‡gvt iwdKzj Bmjvg, 

MÖvg-c~e© †cŠjx, WvKNi-KvwjqvRvbx, _vbv-evmvBj, 

†Rjv-UvsMvBj| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cigvby, 2000 

KL 

69.  ‡gvnv¤§` †ivKb DwÏb †PŠayix, wcZv-giûg Ave ỳj 

†gvbvd †PŠayix, MÖgv-c~e© †Kïqv, WvKNi-Bmjvgvev`, 

_vbv-P›`bvBk, ‡Rjv-PÆMÖvg| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1996 

KL 

70.  gxi RvwKi †nv‡mb, wcZv-gxi Avãyj AvDqvj, MÖvg-

bZzb †cPv‡Kvjv, WvKNi-bvKvwjqv, _vbv-‡eov, 

‡Rjv-cvebv| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

1997 

M 

71.  wRj yi ingvb, wcZv-Aveyj Lv‡qi, 241/1, 

DËiLvb, †njvj gv‡K©U, DËiv, XvKv-1230| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1995 

LM 

72.  g‡bvqvi Avjg †PŠayix, wcZv-wjqvKZ Avjx †PŠayix, 

MÖvg I WvKNi-j¶xcvkv, _vbv-‡MvjvcMÄ, †Rjv-

wm‡jU| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1999 

K 

73. ‡gvt KvRj wgqv, wcZv-†gvt gwRei ingvb, MÖvg-

wmsivBj (`w¶Y) cvov, WvKNi-KvVvj evRvi, _vbv-

wÎkvi, †Rjv-gqgbwmsn| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2002 

L 

74.  kªx Zcb P› ª̀ ivq, wcZv-kªx my‡ik P› ª̀ ivq, MÖvg-Mš—

MÖvg, WvKNi-e¸ov, _vbv I †Rjv-e¸ov| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2004 

K 

75.  †gvnv¤§` Avnmvbyj Avwgb, wcZv-‡gvnv¤§` Avãyj 

nvbœvb, 419/1 wm, wLjMvuI, XvKv-1219| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2003 

KLM 

76.  gyt AvjvDwÏb Lvb, wcZv-gyt iwdKz¾vgvb Lvb, Mªvg-

Kgjvcyi, WvKNi-bv‡Kvj, _vbv-kªxcyi, †Rjv-

gv¸ov| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

‡gKvwbK¨vj, 1996 

M 

77.  ‡gvt †ZŠwn ỳj Bmjvg, wcZv-‡gvt nvweeyi ingvb, 

MÖvg-mwilv, WvKNi-‡eov, _vbv-mvuw_qv, †Rjv-

cvebv| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r, 2011 

LM 

78.  ‡gvt nvi“b-Ai iwk`, wcZv-‡gvt Kvjy wgqv, MÖvg-

nvZbx, WvKNi-RvwgiZv, _vbv-wmsMvBi, †Rjv-

gvwbKMÄ| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1997 

LM 

79.  ‡gvnv¤§` †ZŠwn ỳj Avjg †PŠayix, wcZv-‡gvnv¤§` 

Aveyj eki †PŠayix, ga¨g KvÂb, IqvW© bs-6, 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

‡gKvwbK¨vj, 1999 

KLM 
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WvKNi-KvÂb, _vbv-mvZKvwbqv, †Rjv-PÆMÖvg| 

80.  ‡gvt Rwni“j Bmjvg, wcZv-g„Z Avãym QvËvi, MÖvg-

knx` bMi, WvKNi-Rqai Lvjx, _vbv-MdiMvuI, 

†Rjv-gqgbwmsn|,  

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2001 

KLM 

81.  ‡kL Iqv‡n ỳi ingvb, wcZv-g„Z †kL Avn¤§` Avjx, 

MÖvg-Pi`nv, WvKNi-g_y‡ikcyi, _vbv-KvwjMÄ, 

†Rjv-mvZ¶xiv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1994 

LM 

82.  Rv‡f` wbqvR †gvnmxb, wcZv-‡gvt †gvnwmb, 263/3, 

Beªvwngcyi, _vbv-Kvdi“j, XvKv| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2008 

KLM 

83.  Avnv¤§` Kwei, wcZv-‡gvt Aveyj Kv‡kg, ‡RviLvjx, 

†QsMviPi, gZje, Pvu`cyi| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2006 

M 

84.  ‡gvt Avgvbyj vn, wcZv-‡gvt gvCbyj nK, BmjvgbMi 

(c~e© †Mvqvj cvov), VvKziMvuI| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2008 

K 

85.  Avãyj nvwKg, wcZv-‡gvt byi“j Bmjvg, MÖvg-

evi‡Zvcv, WvKMi-Pi cyg`x, _vbv I †Rjv-wK‡kviMÄ| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cigvby, 2000 

LM 

86.  eyjeyj Avn‡¤§`, wcZv-g„Z igRvb Avjx, MÖvg-

‡ZNox, WvKNi-wekvjcyi, _vbv-‡kicyi, †Rjv-

e¸ov| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2004 

M 

87.  †gvt bvwmi DwÏb, wcZv-‡gvt mvgmy DwÏb, MÖvg-

Kmev, WvKNi-jZv, _vbv-‡g‡nw›`MÄ, †Rjv-

ewikvj| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2003 

LM 

88. †gvt bRi“j Bmjvg, wcZv-‡gvt AvRvnvi Avjx, 

MÖvg-g‡njv c~e©cvov, WvKNi-g‡njvnvU, _vbv-

PvU‡gvni, †Rjv-cvebv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1998 

K 

89.  ‡gvt Avãyj gvbœvb, wcZv-‡gvt nvwbd DwÏb, MÖvg-

‡eZ‡Wvev, WvKNi-KvwjnvZx, _vbv-KvwjnvZx, ‡Rjv-

UvsMvBj| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1993 

KL 

90.  iv‡k ỳj Bmjvg, wcZv-Qvgv` mi`vi, MÖvg-wbjy 

†k‡Li cvov, WvKNi I _vbv-‡Mvqvj›`, †Rjv-

ivRevox| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 2006 

LM 
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91.  ‡gvt iv‡k ỳ¾vgvb, wcZv-‡gvt bvRgyj nK, _vbvi 

†ivW, mvwiqvKv›`, e¸ov| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2004 

K 

92.  ‡gvt Avey nvmvb gÛj, wcZv-†gvt mvB ỳi ingvb, 

MÖvg-Avevi cvov, WvKNi-Kzmy¤̂v, _vbv-cvuPwewe, 

†Rjv-RqcyinvU| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2009 

LM 

93.  †gvt byi“¾vgvb, wcZv-‡gvt Avt Mdzi, MÖvg-

wc‡ivRcyi, WvKNi-KvKivB`, Dc‡Rjv-gaycyi, 

†Rjv-UvsMvBj| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2008 

KLM 

94.  †gvnv¤§` mvBd DwÏb, wcZv-‡gvnv¤§` mvnve DwÏb, 

MÖvg-`w¶Y Pvubcyi, `vby wgqvRxi evox, WvKNi-

‡jgyqv evRvi, _vbv-‡dbx m`i, †Rjv-‡dbx| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2009 

M 

95.  Beªvnxg Lwjj, wcZv-‡gvdv‡¾j †nv‡mb, MÖvg-

Avkvi‡KvUv gyÝxevox, WvKNi-cvwbqvjv evRvi, 

_vbv-ivgMÄ, †Rjv-j¶xcyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2008 

M 

96.  kviwgb B_vi, ¯v̂gx-‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb, 754, 

DËi Kvdi“j, XvKv K¨v›Ub‡g›U, XvKv| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2002 

K 

97.  ‡kL Avmv ỳ¾vgvb, wcZv-‡gvt nv‡kg Avjx †kL, 

MÖvg-eo evukevoxqv, WvKNi-AR©yb evnvi, _vbv I 

†Rjv-ev‡MinvU| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2005 

K 

98.  ‡gvt Kvgi“j Bmjvg, wcZv-‡gvt Avwgi DwÏb, 

MÖvg-ew›`Mvn, WvKNi-Kjvw`qv, _vbv-cvKzw›`qv, 

‡Rjv-wK‡kviMÄ| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2002 

L 

99.  ‡gvt nvi“byi iwk`, wcZv-g„Z †gvt Rvdi Avjx, 

MÖvg-Kqv fevbxcyi, WvKNi-‡Kvjv nvU, _vbv-

e`jMvQx, ‡Rjv-bIMuv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2000 

L 

100.  †mŠ‡gb †`, wcZv-g„Z myfvl P› ª̀ †`, ‡`e`vk, _vbvi 

wcQb moK, K·evRvi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

‡gKvwbK¨vj, 2003 

LM 

101.  ‡gvt gvwbK †nv‡mb, wcZv-‡gvt gvbœvb †PŠayix, MÖvg-

eo ¸i‡Mvjv, WvKNi-w`bvRcyi, _vbv-‡KvZqvjx, , 

‡Rjv-w`bvRcyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1999 

K 

102.  ‡gvt Rvnv½xi Avjg, wcZv-g„Z iweDj Bmjvg, MÖvg-

MwÆqv, WvKNi-Kqv, _vbv-KzgviLvjx, †Rjv-Kzwóqv| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

1996 

KL 

103.  ivûj †`e mvnv, wcZv-RM`xk P› ª̀ mvnv, MÖvg- we Gmwm BwÄwbqvwis, K 
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‡kvfvivgcyi, WvKNi-kªx A½b, _vbv-‡KvZqvjx, 

†Rjv-dwi`cyi| 

we ỳ¨r I cigvby, 

2003 

104.  ‡gvt gvRnvi“j Bmjvg, wcZv-‡gvt bRi“j 

Bmjvg, MÖvg-PKevoxqv, WvKNi-bIMuv, Dc‡Rjv-

bIMuv m`i, †Rjv-bIMuv| 

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2009 

LM 

105.  gyKzj P› ª̀ wmbnv, wcZv-hZx› ª̀ bv_ wmbnv, MÖvg-iZœvB 

e¸jvevox, WvKNi-nwiYgvwU nvU, _vbv-evwjqvWv½x, 

†Rjv-VvKziMvuI| 

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2000 

LM 

106.  †gvt Avey bv‡Qi, wcZv-‡gvt Avey wQwÏK, MÖvg-DËi 

gv`vk©v, WvKNi-ew`Dj Avjg nvU, _vbv-nvUnvRvix, 

†Rjv-PÆMÖvg|,  

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2009 

KL 

107.  ‡gvt Avey i“ev‡qZ, wcZv-‡gvt Avey mvC`, 412/3, 

bZzb wejmxgjv, WvKNi-wRwcI-6000, _vbv-

ivRcvov, ivRkvnx| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r, 2011 

KLM 

108.  †gvt gvneyeyi ingvb, wcZv-Avt evix Lvub, wm-344, 

Pv›`bv, MvRxcyi| 

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1997 

LM 

109.  †gvnv¤§` gwbi“j nK, wcZv-‡kL †gvt Avãyj nK, 

MÖvg-gnvKvjx, WvKNi-‡KIqvi †ivW, ivgwks, _vbv 

I †Rjv-gywÝMÄ| 

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1999 

M 

110.  wgR©v †gvt byi“j Avwgb †eM, wcZv-‡gvt AvKgj 

†nv‡mb †eM, c~e© gRgcyi, WvKNi-Kzwóqv m`i, 

†Rjv-Kzwóqv| 

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

cvIqvi,  

LM 

111.  ‡gvt †gv¯—vwdRyi ingvb, wcZv-‡gvt †Mvjvg †gv¯—

dv †jv`y gvóvi, Dwjcyi, †kicyi, e¸ov| 

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

‡gKvwbK¨vj, 1994 

K 

112.  ‡gvt nvi“b-Ai-iwk`, wcZv-‡gvt  †Lvi‡k` Avjg, 

MÖvg-kvjxni, WvKNi-‡MŠixcyi, Dc‡Rjv-‡MŠixcyi, 

†Rjv-gqgbwmsn| 

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

‡gKvwbK¨vj, 2003 

M 

113.  †gvt mvB` †nv‡mb, wcZv-‡gvt gyÝx Avn‡g`, MÖvg-

myBcyiv, WvKNi- ỳi ỳix, _vbv-mvZKvwbqv, †Rjv-

PÆMÖvg|,  

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2007 

KLM 

114.  ‡gvnv¤§` Kvgi“¾vgvb, wcZv-mwdKzj Bmjvg, MÖvg-

`w¶Y gv›`viZjx, WvKNi-gv›`viZjx evRvi, _vbv-

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

K 
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gZje, †Riv-Pvu`cyi|,  2008 

115.  †gvt  Kvgvj Avn‡g`, wcZv-†gvt eveyj wgqv, MÖvg-

PiKvjxevox, WvKNi-jvjKzwU `ievi kixd, m`i, 

gqgbwmsn| 

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2002 

KLM 

116.  ‰mq` Avmv ỳ¾vgvb, wcZv-‰mq` mv‡ivqvi Rvnvb, 

‡nvwìs bs-63, IqvW© bs-02, g‡nk¦icvkv, †mbcvov 

(Avbmvi d¬¨vIqvi wgj †ivW), †`ŠjZcyi, Lyjbv| 

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2007 

M 

117.  ‡gvt mvBdzj Bmjvg, wcZv-‡gvt Avt mvËvi, MÖvg-

‡gvnv¤§`cyi, WvKNi-evjv bMi, _vbv-evMgviv, 

†Rjv-ivRkvnx| 

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2007 

M 

118.  ‡gvt gvmy` cvi‡fR, wcZv-‡gvt gwbi“¾vgvb, 

gv`ªRxkvn †ivW, †bfx nvmcvZvj †MBU, e›`i, 

PÆMÖvg| 

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2008 

M 

119.  Avj gvgyb, wcZv-‡gvnv¤§` Avãyj nvB, evmv-07, 

†ivW bs-27, e K-wW, wgicyi-12, cj ex, XvKv-

1216| 

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2005 

K 

120.  Avigvbyj nK, wcZv-giûg AvwRRyj nK, MÖvg-c~e© 

KvKviv, WvKNi-KvKviv, _vbv-PKwiqv, †Rjv-

K·evRvi| 

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

cigvby, 2006 

KLM 

121.  †gvt d‡qR exb bvwQi, wcZv-‡gvt bvwQi DwÏb 

cvUIqvix, MÖvg-ggxbcyi, WvKNi-mv‡ne evRvi, 

_vbv-Pvu`cyi, †Rjv-Pvu`cyi| 

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

cigvby, 2008 

KLM 

122.  ~̀R©q †PŠayix, wcZv-¯M̂©xq bvivqb †PŠayix, MÖvg-ga¨g 

Iqv‡n`cyi, _vbv-gxik¦ivB, WvKNi-nvw` dwKinvU, 

†Rjv-PÆMªvg| 

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2009 

M 

123.  b~i †gvnv¤§` , wcZv-Avn‡g` Kwei, MÖvg-K‡jR 

†MBU, WvKNi-iv½vgvwU, _vbv-‡KvZqvjx, ‡Rjv-

iv½vgvwU| 

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2008 

KLM 

124.  ‡gvt Av‡cj gvngy`, wcZv-‡gvt Avãyi ikx`, MÖvg-

wgR©vcyi, WvKNi-kwidcyi, _vbv I †Rjv-Rvgvjcyi| 

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2008 

LM 

125.  ‡gvt gvmy` Lvb, wcZv-‡gvt Avãyj Mwb Lvb, MÖvg-

my›`iKvwU, WvKNi-‡Mvgv ỳaj, _vbv-ev‡KiMÄ, 

†Rjv-ewikvj| 

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2000 

K 
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126.  †gvt Ggivb D¾vgvb Lvb, wcZv-‡gvt Avwbm 

D¾vgvb Lvb, Mªvg-K…‡òi Pi, WvKNi-Kv‰Ki cvov, 

_vbv-myms ~̀M©vcyi, †Rjv-‡bÎ‡Kvbv|  

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2001 

M 

127.  Gm Gg Avwgbyj nK, wcZv-‡gvt Rv‡ni“j nK, MÖvg 

I WvKNi-PiKvbvB, _vbv-cwUqv, †Rjv-PÆMÖvg| 

cª‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2009 

LM 

128.  †gvt Lvqi“j Avjg, wcZv-‡gvt Avãyj AvwRR, MÖvg 

I WvKNi-‡mvnvM`j, _vbv-‡bQvivev`, †Rjv-

wc‡ivRcyi| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vi, 1999 

KLM 

129.  †gvt gykwdKzj nvmvb, wcZv-g„Z †gv¯—vK †nv‡mb, 

MÖvg-KvVvjevoxqv, WvKNi I _vbv-cywVqv, †Rjv-

ivRkvnx| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cvIqvi, 2001 

M 

130.  ‡gvt AvKZvi“¾vgvb †mvnvM, wcZv-Ave ỳj gvbœvb, 

MÖgv-ebKzU, WvKNi-¸bvBNi, Dc‡Rjv-‡`weØvi, 

†Rjv-Kzwgj v|,  

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2008 

KL 

131.  ‡gvt ZvRgvgyb Lvb, wcZv-‡gvt gvbœvb Lvb, MÖvg-

‡MŠiv½x, WvKNi-PK ‡MŠiv½x, _vbv-NvUvBj, †Rjv-

Uv½vBj| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2008 

KLM 

132.  ‡gvt g‡bvqvi Kwei, wcZv-‡gvt †mvbv wgqv, 

cvBKcvov (Qgxi evwo), fvZkvjv, we. evwoqv| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2010 

M 

133.  D¾¡j gvgyb †PŠayix, wcZv-jyrdi ingvb †PŠayix, 

‡PŠayix evox, MÖvg I WvKNi-cvBKKv›`x, _vbv I 

†Rjv-†MvcvjMÄ| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2008 

LM 

134.  ‡gvt †mL gywReyi ingvb, wcZv-g„Z Rwgi DÏb †mL, 

Mªvg I WvKNi-wmw×cvkv, _vbv-AfqbMi, †Rjv-

h‡kvi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2001 

K 

135.  ‡gvt gwbi“¾vgvb, wcZv-‡gvt Avt Rwjj miKvi, 

MÖvg-‡mvgbvivqb, WvKNi-bvwRgLvb, _vbv-

ivRvinvU, †Rjv-KzwoMÖvg| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2008 

M 

136.  ‡gvnv¤§` dR‡j nvmvb, wcZv-‡gvnv¤§` Avãyj Mwb, 

MÖvg I WvKNi-gyÝxiPi, _vbv I †Rjv-‡kicyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2006 

KL 

137.  myevm P› ª̀ `vm, wcZv-K…ò `qvj `vm, MÖvg-‡fvjvi, 

WvKNi-AvZjvcyi evRvi, _vbv-iƒcMÄ, †Rjv-

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1994 

K 
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bvivqbMÄ| 

138.  ‡gvt b~‡i Avjg, wcZv-‡gvt Avãyj nvbœvb, MÖvg-

Avmvgcvov, WvKNi-MvwRcyi, _vbv-Pzbvi“NvU, 

†Rjv-nweMÄ|,  

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2009 

LM 

139.  wgRvbyi ingvb, wcZv-Avt iDd, MÖvg-wkKvixKvw›`, 

WvKNi-jevBiKvw›`, Dc‡Rjv-gZje DËi, †Rjv-

Pvu`cyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2002 

K 

140.  ‡gvnv¤§` Ave`yj vn Avj gvgyb, wcZv-†gvnv¤§` 

dRjyj nK, MÖvg-ejvkcyi (ga¨cvov), WvKNi-

‡KIqvULvjx, evox bs-13, gqgbwmsn m`i, 

gqgbwmsn| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1999 

M 

141.  Awebvk Kzgvi `vk, wcZv-¯̂M©xq wniv jvj `vm, MÖvg 

I WvKNi-Avn‡¤§`vev`, PiKvDqv, _vbv-‡KvZqvjx, 

†Rjv-ewikvj| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1995 

K 

142.  ‡gvnv¤§` gbRyi“j nK cÖvgvwbK, wcZv-‡gvnv¤§` 

Avãyj nK cÖvgvwbK, MÖvg-eveyjPviv, WvKNi-`xNv, 

Dc‡Rjv-Ck¦i`x, †Rjv-cvebv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1995 

M 

143.  gwnDwÏb Avn‡g` †PŠayix, wcZv-‡gv¯—vwdRyi ingvb 

†PŠayix, MÖvg-DËi kªxcyi, WvKNi-gyÝxinvU, _vbv-

dzjMvRx, †Rjv-‡dbx| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1995 

LM 

144.  we Gg mvLvIqvZ †nv‡mb, wcZv-g„Z Avey eKi 

wek¦vm, MÖvg-KzUzwiqv, WvKNi-mvfvi K¨v›U, Avïwjqv, 

mvfvi, XvKv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1989 

KLM 

145.  †gvnv¤§` gnwmb Avjx, wcZv-‡gvnv¤§` †gvRv‡¤§j 

nK, MÖvg-bjwQqv, WvKNi-Rygvievox, _vbv-mvNvUv, 

†Rjv-MvBevÜv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2000 

K 

146.  Avey Avn¤§` wmivwRm mv‡jwKb, wcZv-g„Z Avey 

Avn¤§` mvgQzj Av‡iwdb, MÖgv-bvinÆ, WvKNi-

bvinÆ BDwc-bvinÆ, _vbv-Kvnvjy ‡Rjv-e¸ov| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

wmwfj, 1993 

M  

147.  †gvt RvwKi †nv‡mb, wcZv-g„Z Avn¤§` Avjx, Mªvg-

DËi wej, WvKNi-ev›`vBLvov, _vbv-AvÎvB, †Rjv-

bIMuv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1995 

M  
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148.  †gvt Avmv ỳ¾vgvb, wcZv-‡gvt Avt iwk` wgTv, MÖvg-

`w¶Y cv_vwjqv, WvKNi-KvIqvBj, _vbv-‡Mvcvjcyi, 

†Rjv-UvsMvBj| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2001 

L 

149.  Zvwid Avn‡¤§`, wcZv-g„Z BmnvK Avjx wgqv, MÖvg-

M½vivgcyi, WvKNi-‡KviAvb mybœvn wgkb 

(PovWv½v), _vbv-AvZvBKzjv, †Rjv-cvebv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cvIqvi, 2001 

L 

150.  gynv¤§` †bQvi DÏxb, wcZv-gynv¤§` AvjgMxi 

†nvmvBb, MÖvg-‡kvfvivgcyi, WvKNi-Aw¤̂Kvcyi, 

_vbv-‡KvZqvjx, †Rjv-dwi`cyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1998 

LM 

151.  †gvt Avey gymv, wcZv-byi“j û`v, MÖvg-Bmjvgcyi, 

WvKNi-Bmjvgcyi evRvi, _vbv-K·evRvi, †Rjv-

K·evRvi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

‡gKvwbK¨vj, 2002 

LM 

152.  Bgvg †nv‡mb, wcZv-g„Z Zv‡ni DwÏb f~Bqv, MÖvg-

Pv›`cyi, †Kvbvcvov, WvKNi-gvwbKLvjx, _vbv-

KwUqv`x, †Rjv-wK‡kviMÄ| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2003 

L 

153.  †gvt †Mvjvg mvnwiqv AvKb, wcZv-‡gvt mvgmyj nK 

AvKb, MÖvg-AvgivKvVx, WvKNi-mš—vinvU, _vbv-

‡bQvivev`, †Rjv-wc‡ivRcyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2007 

M 

154.  †gvQv¤§t nvQbvZzj RvbœvZ myBwU, wcZv-Lwjj Avng`, 

MÖvg I WvKNi-eiBZjx, _vbv-PKwiqv, †Rjv-

K·evRvi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cigvby, 2006 

KLM 

155.  †gvnv¤§` mvBdzj Bmjvg, wcZv-‡gvt byi“j Bmjvg, 

evox bs-78, GwfwbD-1, e K-we, †mKkb-12, 

cj ex, wgicyi, XvKv| 

we Gmwm BwÄwbhvwis, 

†gKvwbKvj, 2002 

K 

156.  cÖv‡Yk ai, wcZv-g„Z †¶Î †gvnb ai, MÖvg-KzjwUqv, 

WvKNi-gwkqvnvUx, _vbv-gwbivgcyi, †Rjv-h‡kvi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2004 

L 

157.  ‡gvt kvgxg †nv‡mb, wcZv-‡gvt ikx` gyÝx, MÖvg-Pi 

KvDqv bqvbx, WvKNi-Pi KvDqv, _vbv-‡KvZqvjx, 

†Rjv-ewikvj| 

we Gmwm BwÄwbhvwis, 

we ỳ¨r, 2009  

KLM 

158.  wecyj Kzgvi ivnv, wcZv-wbiÄb ivnv, g‡nk¦icvkv 

(†mbcvov), dzjevox †MU evRvi, †`ŠjZcyi, Lyjbv| 

we Gmwm BwÄwbhvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2010 

M 

159.  †gvt Avjv DwÏb, wcZv-†gvt myi“R wgqv, MÖvg-‡QvU 

kvjNi, WvKNi-eo kvjNi, _vbv-‡`weØvi, †Rjv-

Kzwgj v| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2008 

LM 

160.  †gvt †g‡n`x nvmvb, wcZv-g„Z Wvt †gvt nvweeyj vn, 

c U bs-240, Avãyj vnevM †gvo, mvZviKzj †ivW, 

we Gmwm BwÄwbhvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

KLM 
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DËi evÇv, XvKv-1212| 1998 

161.  ‡gvnv¤§` gCbyj nK, wcZv-byyi“j AvePvi, MÖvg-

nvjKvKviv, †gŠjfxi Pi, WvKNi-wPwisMv Gm I-

4741, PKwiqv †cŠimfv, PKwiqv, K·evRvi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2003 

LM 

162.  iv‡k` Avn‡g`, wcZv-giûg bexi DwÏb Avn‡g`, 

MÖvg-‡ZwjnvUv, WvKNi-myLvbcyKzi, _vbv-MveZjx, 

†Rjv-e¸ov| 

we Gmwm BwÄwbhvwis, 

wmwfj, 1995 

KLM 

163.  †gvt Avj Avwgb, wcZv-g„Z G †K Gg igRvb Avjx, 

MÖvg-`w¶Y weRqcyi, WvKNi-weRqcyi evRvi, _vbv-

`w¶Y m`i, †Rjv-Kzwgj v| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2001 

M  

164.  †gvt wmivRyj Bmjvg, wcZv-Ave`yj ï°zi, nvRx 

ev`kv wgqv mIt evox, ga¨g g‡nviv, WvKNi-‡gvniv, 

_vbv-Pvu›`MvuI, PÆMÖvg| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2009 

LM 

165.  ‡gvt BKevj †nv‡mb, wcZv-giûg G we Gg 

†gvRv‡¤§j nK, MÖvg-‡gbvbbMi (Bgvg cvov), 

WvKNi-WvsMxinvU, _vbv-ZvivMÄ, †Rjv-iscyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2009 

M 

166.  ‡gvt Beªvnxg †nv‡mb, wcZv-‡gvt †gv³vi †nv‡mb, 

MÖvg-wbN`x, WvKNi-evb`x, _vbv-evDdj, †Rjv-

cUzqvLvjx| 

we Gmwm BwÄwbhvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 1999 

LM 

167.  gÄyi †gv‡k©`, wcZv-ûgvqyb Kwei, MÖvg-DËi ~̀M©vcyi, 

WvKNi-fiØvR nvU, _vbv-gximivB, †Rjv-PÆMÖvg| 

we Gmwm BwÄwbhvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2011 

M 

168.  ‡gvnv¤§` Avwgbyi ikx`, wcZv-‡gvnv¤§` Avãyi 

ingvb, evwo bs-6, Beªvwngcyi, Av`k©cj x, XvKv 

†mbvwbevm, XvKv-1206| 

we Gmwm BwÄwbhvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2009 

KLM 

169.  mÄq Kzgvi `vk, wcZv-g„Z nxivjvj `vk, MÖvg I 

WvKNi-‡eZvMv, _vbv-dwKinvU, †Rjv-ev‡MinvU| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2006 

K 

170.  ‡gvt kvgxg KIQvi, wcZv-‡gvt KIQvi Avjx, MÖvg-

cvi“jMvQv, WvKNi-`w¶Y kªxcyi, _vbv-KvwjMÄ, 

†Rjv-mvZ¶xiv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2007 

K 

171.  †gvt nvbœvbyj Bmjvg, wcZv-g„Z Avkivdzj Bmjvg, 

evox bs-wW/98, DwKjcvov, WvKNi-bIMuv, _vbv-

bIMuv, †Rjv-bIMuv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cvIqvi, 1999 

M 

172.  †gvt Iqv‡R ỳi ingvb, wcZv-w`‡jvqvi ingvb, evmv- we Gmwm BwÄwbhvwis, M 
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0244, MÖvg-‰fiecyi (DËi), WvKNi-‰fie evRvi, 

‰fie, wK‡kviMÄ| 

we ỳ¨r I cigvby, 

2010 

173.  †gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb, wcZv-g„Z nv‡Zg Avjx †mL, 

MÖvg I WvKNi-‡PŠwKevox, _vbv-aybU, †Rjv-e¸ov| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1977 

K 

174.  ‡gvnv¤§` kvnwiqvi Zvbfxi, wcZv-‡gvnv¤§` AvLZvi 

Rwjj, evmv-37, ‡ivW bs-4/2, †K wm ivq †ivW, 

gyjv‡Uvj, IqvW© bs-5, iscyi| 

we Gmwm BwÄwbhvwis, 

‡bfvj AvwK©‡UKPvi 

GÛ †gwib, 2001 

LM 

175.  mbr Kzgvi `vm, wcZv-g„Z kPx› ª̀ bv_ `vm, MÖvg-

cvUzwiqv, WvKNi-AvoKvw›`, _vbv-evwjqvKvw›`, 

†Rjv-ivRevox| 

we Gmwm BwÄwbhvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2012 

K 

176.  †gvt gÄyi“j Bmjvg, wcZv-‡gvt Avt Kv‡`i miKvi, 

MÖvg-cwðg bvIWv½v, WvKNi-evK‡ii nvU, _vbv-

Dwjcyi, †Rjv-KzwoMÖvg| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cvIqvi, 2001 

KLM 

177.  Zbq Kzgvi Mvs¸jx, webq Kzgvi Mvs¸jx, MÖvg I 

WvKNi-g`bcyiv, _vbv-evDdj, †Rjv-cUzqvLvjx| 

we Gmwm BwÄwbhvwis, 

we ỳ¨r, 2007 

M 

178.  ‡gvt †di‡`Šm Avn‡¤§`, wcZv-g„Z †gvt †gvZvnvi 

Avjx, wm GÛ we †ivW, KvRxcvov, cwðg e¸ov, 

gywÝevox, ewikvj| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cvIqvi, 1992 

M 

179.  †gvt  dqmvj Bmjvg, wcZv-‡gvt Avey mywdqvb, MÖvg-

`g`gv, WvKNi-cvuPwewe, Dc‡Rjv-cvuPwewe, †Rjv-

RqcyinvU| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2006 

K 

180.  ‡gvt wjqvKZ Avjx, wcZv-g„Z ZvwRg DwÏb kvn, 

MÖvg-mvš—vnvi bZzb evRvi, WvKNi-mvš—vnvi, _vbv-

Av`gw`Nx, †Rjv-e¸ov|,  

we Gmwm BwÄwbhvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 2005 

KLM 

181.  †gvt Avãyj Rwjj, wcZv-g„Z †gvt wiqvRyj nK, MÖvg 

I WvKNi-‡iŠgvix, _vbv-‡iŠgvix, †Rjv-KzwoMÖvg| 

we Gmwm BwÄwbhvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 1996 

K 

182.  ‡gvt AvwbQzi ingvb f~Tv, wcZv-‡gŠjfx †gvt mwn` 

Dj¨v f~Tv, MÖvg-`Îv, WvKNi-¸Þx evRvi, _vbv-

dwi`MÄ, †Rjv-Pvu`cyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1987 

KLM 

183.  gynv¤§` †di‡`Šm Lvb, wcZv-g„Z gybQzi Lvb, MÖvg-

eovBj evox, WvKNi-‡cqvicyi, _vbv I †Rjv-

gv`vixcyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1998 

K 
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184.  ‡gvt mv¾v` †nv‡mb gÛj, wcZv-‡gvt gvneye †nv‡mb 

gÛj, gvóvi cvov (cvIqvi nvDR †gvo) evmv bs-

141, †ivW bs-1/1, WvKNi-MvBevÜv, Dc‡Rjv-

m`i, †Rjv-MvBevÜv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2002 

M 

185.  knx ỳj Kwig Zv‡iK, wcZv-Aveyj Kv‡kg, gvóv‡ii 

bZzb evox, MÖvg-c~e© †Mvg`Ûx, WvKNi-BKevj cvK©,  

_vbv-‡evqvjLvjx, †Rjv-PÆMÖvg| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r,  

K  

186.  kwdK gÛj, wcZv-Iqv‡R` gÛj, MÖvg-‡Mvcxbv_cyi, 

WvKNi-KzbRbMi, _vbv-bMiKv›`v, †Rjv-dwi`cyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2001 

LM 

187.  †gvt †Lvi‡k` Avjg, wcZv-‡gvt AvjvDwÏb †gvj v, 

MÖvg-fvKzg, WvKNi-Rqg›Uc, Dc‡Rjv-wmsMvBj, 

†Rjv-gvwbKMÄ|,  

we Gmwm BwÄwbhvwis, 

we ỳ¨r I cigvby,  

LM 

188.  BmivBj †nv‡mb, wcZv-AvbQvi Avjx †gvj¨v, mvs-bi 

wmsncyi, WvKNi-Qv› ª̀fvov, _vbv-evNvicvov, †Rjv-

bv‡Uvi|,  

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2003 

KLM 

189.  ‡gvt QvbvDj vn wmwÏKx, wcZv-g„Z Kv‡`i eKm, 

evox bs-Wwe D/wm-10, wd‡ivRkvn K‡jvbx, _vbv-

cvnvoZjx, †Rjv-PÆMÖvg| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1992 

K  

190.  ‡gvt nvwdRyi ingvb, wcZv-‡gvt Avkivdzj Bmjvg, 

MÖvg-dzjevox, DËi cvov, IqvW© bs-28, WvKNi-

e¸ov, _vbv-e¸ov m`i, †Rjv-e¸ov| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2001 

M 

191.  ‡gvnv¤§` wMqvm DwÏb, wcZv-‡gvt Av`g Avjx, 67, 

evBMvi‡UK, XvKv K¨v›Ub‡g›U, XvKv-1206| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1994 

K  

192.  Avãyj gv‡jK Avn‡g`, wcZv-†gvt gwRei ingvb, 

MÖvg-LvmbIMuv, WvKNi-bIMuv, _vbv I †Rjv-bIMuv| 

we Gmwm BwÄwbhvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2008 

M 

193.  ‡kL †di‡`Šm Bmjvg, wcZv-‡gvt LvBi“j Bmjvg, 

AvivgevM AvevwmK GjvKv, e K-Gd, evox bs-26, 

†ivW bs-8/G, wgicyi, cj ex, XvKv-1216| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

†gKvwbK¨vj, 1994 

M 

194.  †gvt wgRvbyi ingvb, wcZv-†gvt byi“i ingvb, MÖvg-

Av½vixqv, WvKNi-`w¶Y Pvu`cyi, _vbv-jvKmvg, 

†Rjv-Kzwgj v| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1998 

K 

195.  ‡gvnv¤§` nvi“byi iwk`, wcZv-Aveyj Kv‡kg 

gRyg`vi, 5/we, cÖZ¨vkv UvIqvi, 11 bs ga¨ 

†e¸bevox, †ZRMvuI wk/G, XvKv-1208| 

we Gmwm BwÄwbhvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2009 

KLM 
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196.  †gvt Avwidzi ingvb, wcZv-‡gvt Avãyi iwk`, MÖvg-

Dj vcvov K‡jR †ivW, WvKNi I _vbv-Dj vcvov, 

†Rjv-wmivRMÄ| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2000 

KLM 

197.  gynv¤§` Rvnv½xi Avjg, wcZv-g„Z †Lv‡ik` Avjg, 

MÖvg-eifiv, WvKNi-imyjcyi, _vbv-MdiMvuI, †Rjv-

gqgbwmsn| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2000 

L 

198.  mygb P› ª̀ ivq, wcZv-abÄq P› ª̀ ivq, wcZv-MÖvg-

wbRcvov, WvKNi I _vbv-KvDwbqv, †Rjv-iscyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cvIqvi, 2005 

M 

199.  mvweŸi †nv‡mb, wcZv-AvKZvi †nv‡mb, MÖvg-

‡PŠayixnvU, †bvqvcvov, WvKMi-¸Riv, _vbv-ivDRvb, 

†Rjv-PÆMÖvg| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2006 

M 

200.  †gvt RvwKi †nvmvBb (†di‡`Šm), wcZv-g„Z †gvt 

gKeyj Avnv¤§` nvIjv`vi, MÖvg-c~e© nwb©, WvKNi-

Djvwbqv, _vbv-‡g‡n›`xMÄ, †Rjv-ewikvj| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cigvby, 2002 

K 

201.  †gvnv¤§` e`i“j Avjg, wcZv-kwdKzj †nv‡mb, 

MÖvg-ivRvcyi, WvKNi-e³vigyÝx, _vbv-‡mvbvMvRx, 

†Rjv-‡dbx| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1993 

LM 

202.  †gvt Avwgi“j Bmjvg, wcZv-‡gvt †gv¯—dv Kvgvj, 

Mªvg-gv‡j½v, WvKNi-Djcyi, _vbv I †Rjv-‡MvcvjMÄ| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2005 

K 

203.  ‡gvnv¤§` bRi“j Bmjvg, wcZv-g„Z †gvt Avãyj 

gwR` wgqv, MÖvg-Mw›`qv, WvKNi-iZbMÄ evRvi, 

_vbv-KvwjnvZx, †Rjv-UvsMvBj| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

‡gKvwbK¨vj, 1993 

KLM 

204.  iƒcb Kvwš— `vk, wcZv-nwic` `vk, MÖvg-GIwPqv, 

WvKNi-RyUcyKzwiqv, _vbv-mvZKvwbqv, †Rjv-PÆMÖvg| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2001 

M 

205.  Bgivb ingvb, wcZv-giûg wgRvbyi ingvb, eRªvcyi 

†ivW (f‡Kkbvj †gvo), Rvgvjcyi m`i, Rvgvjcyi-

2000|,  

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2002 

LM 

206.  ‡gvt †mwjg †iRv Lvb, wcZv-‡gvt BmgvBj †nv‡mb 

Lvb, Lvb gwÄj, KvRjv, _vbv-gwZnvi, †Rjv-

ivRkvnx| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

1988 

K 

207.  †gvt Gg`v ỳj nK, wcZv-‡gvt b~i“j nK, MÖvg-

RWvZjv, WvKNi-wLjMvuI, Dc‡Rjv I †Rjv-

bovBj| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1989 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

208.  †gvt gybZvwmi Avj gvgyb, wcZv-‡gvt jyrdi ingvb, 

MÖvg I WvKNi-‡Nvbv, _vbv  I †Rjv-mvZ¶xiv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2001 

L 

209.  Gbvgyj nK, wcZv-‡gvt AvQgZ Avjx, MÖvg-

‡WŠnvZjx, WvKNi-LwjqvRvbx, Dc‡Rjv-wgR©vcyi, 

†Rjv-UvsMvBj| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2003 

L 

210.  ‡gvt nvqvZ †ZŠwdK Bgvg, wcZv-‡gvnv¤§` b~i“j 

Bmjvg, 815, b~i AeKvk wewìs, †QvU †cvj evRvi, 

AvMÖvev`, PÆMÖvg-4100| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1996 

K 

211.  MvRx †gvt †Zvivd †nv‡mb, wcZv-‡gvt iv½v wgqv 

MvRx, MÖvg I WvKNi-P›`bx gnj, _vbv-w`Nwjqv, 

†Rjv-Lyjbv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1998 

M 

212.  ‡gvt ZvInx ỳj Bmjvg, wcZv-‡gvt BDmyd DwÏb, 

Kzgi mB, Kvw`ivev`, cxiMÄ, iscyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cigvby, 1998 

KL 

213.  mywRZ Kzgvi cvj, wcZv-m‡š—vl Kzgvi cvj, Ck¦i`x 

¯‹zj cvov, Ck¦i`x, †Rjv-cvebv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cvIqvi, 1992 

K 

214.  ‡gvt mvB ỳi ingvb, wcZv-‡gvt Avãyj gwR`, MÖvg-

avbw`qv, WvKNi-‡m‡biMvuZx, _vbv-Zvjv, †Rjv-

mvZ¶xiv|,  

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2010 

M 

215.  Gm Gg kwdKzi ingvb, wcZv-Gm Gg gwReyi 

ingvb, evox bs-Gb/we75/76, ‰Zqev K‡jvbx, 

nvDwRs G‡óU, Lvwjkcyi, Lyjbv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2004 

KLM 

216.  †gvt kvn Avjg, wcZv-‡gvt †mvnive DwÏb, MÖvg-

cvuPi“Lx, WvKNi-cvuPi“Lx, Dc‡Rjv-bv›`vBj, 

†Rjv-gqgbwmsn| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2001 

KL 

217.  †gvt G‡nmvbyj nK, wcZv-‡gvt mvgmyj nK, MÖvg-

Lvgvi †mjyqv, WvKNi-‡fvgiv`n, _vbv-cxiMÄ, 

†Rjv-VvKziMvuI| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1992 

M 

218.  †gvt Avmv ỳj Bmjvg, wcZv-‡gvt AvKgj †nv‡mb, 

gnj v kvjMvwoqv (gVcvov), WvKNi I _vbv I 

†Rjv-cvebv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2001 

KLM 

219.  ‡gvt gvngy ỳb bex, wcZv-‡gvt QvBdzwÏb gÛj, evwo 

bs-M-1753, gnvLvjx, WvKNi-¸jkvb, XvKv-

1212| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ~¨r I cigvby, 

1996 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

220.  †gvnv¤§` †Zvnv, wcZv-‡gvt i“ûj Avwgb, MÖvg-

PiKMvwQqv, WvKNi-bjxe›`i, _vbv-ei¸bv m`i, 

†Rjv-ei¸bv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1998 

K 

221.  ‡gvt Av‡bvqvi mv`vZ, wcZv-†gvt mv`vZ Bmjvg, 

fvwULvbv, 1g Mwj, ewikvi-8200| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ~¨r I cigvby, 

1996 

K 

222.  ‡gvt gwnb DwÏb, wcZv-†gvt gwReyj nK, MÖvg-

‰mq`cyi, WvKNi-iƒcvPqv, _vbv-j¶xcyi m`i, 

†Rjv-j¶xcyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2002 

LM 

223.  G wU Gg gy¯—vwdRyi ingvb, wcZv-‡gvt AvwZqvi 

ingvb, MÖvg-evov`x, WvKNi-RMwZ, _vbv I †Rjv-

Kzwóqv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2003 

L 

224.  ‡gvt b~i Bmjvg, wcZv-‡gvt Avt QËvi wmK`vi, MÖvg-

kvcjvLvjx, WvKNi-eMve›`i, Dc‡Rjv-evDdj, 

†Rjv-cUyqvLvjx| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ~¨r I cigvby, 

2007 

M 

225.  L›`Kvi Avwidzi ingvb, wcZv-g„Z †gvnv¤§` wkivRyj 

nK L›`Kvi, MÖvg-ewjqvnvbx, WvKNi I Dc‡Rjv-

wkecyi, †Rjv-biwms`x| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2001 

K 

226.  †gvnv¤§` Avkivdzj †nv‡mb, wcZv-‡gvt Aveyj 

†nv‡mb, 493, eo gMevRvi, MÖxY f¨vwj, GcvU©‡g›U, 

d¬¨vU bs-7-wm, XvKv-1217| 

we Gm wm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2010 

KL 

227.  KvRx RvKvwiqv, wcZv-KvRx bvwQi DwÏb, evwo bs-

14/7, ‰mq`v dv‡Zgv Lvbg †ivW, `Ëcvov, nvRx 

mycvi gv‡K©U, WvKNi-Bmjvgcyi, UsMx †cŠimfv, 

MvRxcyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

‡gKvwbK¨vj, 1999 

M 

228.  Rvwn` wmwÏKx, wcZv-‡gvt myRvZ Avjx, MÖvg-ev_©v, 

WvKNi-KvDjRvbx, _vbv-evmvBj, †Rjv-UvsMvBj| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2003 

M 

229.  †gvnv¤§` †ZŠwdKzj Bmjvg, wcZv-Ave`ym †mvenvb 

†gvj ¨v, MÖvg-‡Kv`vjcyi, ˆQqvjcvov, WvKNi-

‡Kv`vjcyi, _vbv-‡MvmvBinvU, †Rjv-kwiqZcyi| 

we Gm wm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby,  

LM 

230.   †gvt †Mvjvg gyZ©yRy, wcZv-Ave`yj Lv‡jK, Mªvg-

cvnvocyi, WvKNi-cvwš—evRvi, _vbv-gyiv`bMi, 

we Gm wm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

LM 



ক্রমিক 
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bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

†Rjv-Kzwgj v| 2007 

231.  †gvt gvB ỳj Bmjvg, MÖvg-mvjvDwÏb Avn‡g`, MÖvg-

wMjvZjx, WvKNi-‡MŠwiPbœv, _vbv I †Rjv-ei¸bv| 

we Gm wm BwÄwbqvwis, 

†gKvwbK¨vj, 2009 

M 

232.  gCbyj Bmjvg, wcZv-Avwgbyj Bmjvg, MÖvg-cwðg 

Gjvnvev` (Qzwdevox), WvKNi-KvÂbbMi, Dc‡Rjv-

P›`bvBk, †Rjv-PÆMÖvg| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2003 

M 

233.  †gvt nvwdRyj Bmjvg Lvub, wcZv-‡gvt wmivR DwÏb 

Lvub, 2 bs cyj eûjv †ivW, nweMÄ-3300| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cvIqvi, 2006 

L 

234.  †gvt kvnxbyi ingvb †PŠayix, wcZv-‡gvt gDmyd Avjx 

†PŠayix, MÖvg-ivRvivgcyi, WvKNi-ivRivgcyi, _vbv-

dzjevox, †Rjv-w`bvRcyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2008 

LM 

235.  †`Iqvb wgVyb †nv‡mb, wcZv-‡`Iqvb Gbv‡qZ 

†nv‡mb, eûwiqv Pi cvov, eûwiqv, wgR©vcyi, 

UvsMvBj| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2007 

LM 

236.  ‡gvnv¤§` bRi“j Bmjvg dwKi, wcZv-‡gvt Gev` 

Avjx dwKi, MÖvg I WvKNi-evukvUx, Dc‡Rjv-

‡K› ỳqv, †Rjv-‡bÎ‡Kvbv| 

we Gm wm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby,  

K 

237.  AwgZvf Kzgvi miKvi, wcZv-AwLj P› ª̀ miKvi, 

MÖvg-`w¶Ycvov, WvKNi-myms ~̀M©vcyi, Dc‡Rjv-

~̀M©vcyi, †Rjv-‡bÎ‡Kvbv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1998 

L 

238.  i_x› ª̀ bv_ `Ë, wcZv-B› ª̀ f~lY `Ë, MÖvg-wfUvevoxqv, 

WvKNi-wfUvevoxqv (Kvcvwji nvU), _vbv-‡fÛvwiqv, 

†Rjv-wc‡ivRcyi|,  

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2006 

KLM 

239.  ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb †Mvj`vi, wcZv-‡gvt Avwgi 

†nv‡mb †Mvj`vi, MÖvg-‡QvU gvQzqv, WvKNi-RvbLvjx, 

bZzb evRvi, _vbv-gVevoxqv, †Rjv-wc‡ivRcyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2003 

M 

240.  gvngy ỳj nvmvb, wcZv-wiqvR DwÏb †mL, MÖvg I 

WvKNi-cvBKi nvwU, _vbv-mvuw_qv, †Rjv-cvebv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cigvby, 2009 

KLM 

241.  †gvnv¤§` wgRvbyi ingvb, wcZv-‡gvnv¤§` Ave`yj 

gv‡jK, MÖgv-evivnxbMi, WvKNi-Avwgkvcvov, _vbv-

‡mvbvBgyox, †Rjv-‡bvqvLvjx| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1996 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

242.  †gvt Ave ỳj nvB, wcZv-g„Z †gvt ˆmq` Avjx, MÖvg-

gvbevnvUx, WvKNi I _vbv-ivqcyiv, †Rjv-biwms`x| 

we Gm wm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

1987 

K 

243.  †gvt  kvgxg Avj gvgyb, wcZv-‡gvt wmwÏK †nv‡mb, 

MÖvg-mvcyqv, WvKNi-ivwLj evRvi, _vbv I †Rjv-

UvsMvBj| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cigvby, 2002 

KLM 

244.  †gvt KvRx bRi“j Bmjvg, wcZv-‡gvt KvRx i“¯—

g Avjx, MÖvg-wgkwi, WvKNi  _vbv-jvKmvg, †Rjv-

Kzwgj v| 

we Gm wm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2005 

LM 

245.  †gvt ZvwiK †gv¯—dv, wcZv-Aveyj Kvjvg †gv¯—dv, 

59, eqiv gv‡K©U †ivW, wc Gm †g‡Uªv, †mvbvWv½v, 

wRwcI, Lyjbv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1993 

KLM 

246.  Gm Gg e`i“j ¾vgvb, wcZv-‡gvt Kv°v wgqv †mL, 

MÖvg-cviweòzcyi, WvKNi-‡cojx¯’vb, Dc‡Rjv-

Kvwjqv, †Rjv-bovBj| 

we Gm wm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2009 

LM 

247.  †gvt Avkivd DwÏb wek¦vm, wcZv-‡gvt kvn Avjg 

wek¦vm, MÖvg-`w¶Y evMgviv, WvKNi-‡KvUevox, _vbv-

Kzwgj v m`i `w¶Y, †Rjv-Kzwgj v| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2005 

K 

248.  cÖ‡KŠkjx †K Gg Avmv ỳ¾vgvb, wcZv-‡gvt Avey 

Zv‡ni Lvb, MÖvg I WvKNi-UvcoKvUx, _vbv-

ev‡KiMÄ, †Rjv-ewikvj| 

we Gm wm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2004 

K 

249.  ‡gvt Avmv ỳ¾vgvb, wcZv-igRvb Avjx, evox bs-41, 

cev bZzb cvov, kvgyKayg, mdziv, ivRkvnx| 

we Gm wm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2005 

M 

250.  KvRx †gvqv‡¾g †nv‡mb i“‡ej, wcZv-KvRx wRj yi 

ingvb, 26/2, we †gŠjfxi‡UK, wLjMvuI, XvKv-

1211| 

we Gm wm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2009 

KLM 

251.  †gvnv¤§` gnwmb, wcZv-Aveyj †gveviK, MÖvg-`w¶Y 

c~e© Pi Pvw›`qv, WvKNi-enÏvinvU, _vbv-‡mvbvMvRx, 

†Rjv-‡dbx| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2006 

KL 

252.  G †K Gg kwidzj Bmjvg miKvi, wcZv-g„Z 

Avkivdzj Bmjvg, MÖvg-evnv ỳicyi, WvKNi-

ZzjmxNvU, Dc‡Rjv I †Rjv-MvBevÜv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

‡gKvwbK¨vj, 1995 

L 

253.  †gvnv¤§` gvneyeyi ingvb, wcZv-‡gvnv¤§`  Aveyj we Gmwm BwÄwbqvwis, K 



ক্রমিক 
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bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

Kv‡mg, Mªvg-mnmªvBj, WvKNi-‡kLi, BDwbqb-

‡kLi, _vbv-‡evqvjgvix, †Rjv-dwi`cyi| 

we ỳ¨r I cigvby, 

2004 

254.  ‡gvt †ejv‡qZ †nv‡mb †PŠayix, wcZv-‡gvt Aveyj 

nv‡kg †PŠayix, MÖvg I WvKNi-eBjve, _vbv-wkecyi, 

†Rjv-biwms`x| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

1992 

KLM 

255.  †gvt gBbyj Bmjvg, wcZv-‡gvt nvweeyj Bmjvg, 14, 

¸jKxevox †ivW, _vbv-‡KvZqvjx, †Rjv-gqgbwmsn| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

1992 

KLM 

256.  ARq gRyg`vi, wcZv-KvRj K…ò gRyg`vi, MÖvg-

KvIov`Mx, WvKNi-PvcvinvU, Dc‡Rjv-ivqcyi, 

†Rjv-j¶xcyi| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2009 

M 

257.  ‡gvt mygb wgqv, wcZv-g„Z †gvt b~i“ wgqv, MÖvg-

Avkvevox, WvKNi-kkx`j, _vbv-eªvþYcvov, †Rjv-

Kzwgj v| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

kw³ †KŠkj, 2002 

LM 

258.  cyjK Kzgvi †`, wcZv-g„Z wbiÄb Kzgvi †`, MÖvg-eªxR 

†ivW, WvKNi I _vbv-MvBevÜv, †Rjv-MvBevÜv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

‡gKvwbK¨vj, 1995 

L 

259.  ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`, wcZv-g„Z †gvt igRvb 

Avjx wgqv, MÖvg I WvKNi-ivRbvivqbcyi, _vbv-

‡eov, †Rjv-cvebv| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

1987 

LM 

260.  †gvt ûgvqyb Kwei, wcZv-‡gvt bvwmi DÏxb, MÖvg-

‡m‡biMvuZx, WvKNi-‡m‡biMvuZx, _vbv-Zvjv, †Rjv-

mvZ¶xiv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2008 

M 

261.  †gvt †gv¯—dv, wcZv-‡gvt gby wgqv, KvwjqvRyix 

(ivRevox), Kzwgj v-3500| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1992 

K 

262.  ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb, wcZv-‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb, 

MÖvg-evBmnvwU, WvKNi I _vbv-wgR©vcyi, Dc‡Rjv-

wgR©vcyi, †Rjv-UvsMvBj| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2007 

M 

263.  †gvt Avãyi ingvb, wcZv-giûg we‡bQi Avjx gÛj, 

MÖvg-‡ZNiwekv, WvKNi-bvivqbcvov, Dc‡Rjv I 

†Rjv-RqcyinvU| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 1976 

KLM 

264.  †gvt Avkivdz¾vgvb, wcZv-‡gvt AvwRRyj nK, MÖvg-

Mv›`vBj, fvKzix, WvKNi-SvIqvBj, _vbv-

‡Mvcvjcyi, †Rjv-UvsMvBj| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2009 

M 



ক্রমিক 
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bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

265.  Avj gvgyb, wcZv-‡gvt gK‡m` Avjx, gvZv mvMi 

†gvo, WvKNi-‡kLcyiv, _vbv-m`i, †Rjv-w`bvRcyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2008 

LM 

266.  GBP Gg b~i nK Acy, wcZv-‡gvt dRjyj nK, MÖvg-

mvZvBk, WvKNi-mvZvBk, _vbv-UsMx, †Rjv-

MvRxcyi| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2009 

KLM 

267.  †gvt gvnveyeyi ingvb, wcZv-‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb 

nvIjv`vi, MÖvg-cÖZvccyi, WvKNi-ev‡KiMÄ, 

WvKNi-PvUviv, †Rjv-ewikvj| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

‡gKvwbK¨vj, 2004 

KLM 

268.  fe‡Zvl ivq †fŠwgK, wcZv-g„Z nwi cÖmbœ †fŠwgK, 

MÖvg-evwjqvKvw›`, WvKNi-exRevM, Dc‡Rjv-

†mbevM, †Rjv-‡bvqvLvjx| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1986 

M 

269.  ‡gvnv¤§` Kvgvj cÖvgvwbK, wcZv-†gvnv¤§` †gvi‡k` 

Avjx cÖvgvwbK, MÖvg-‡avcvKv›`x, WvKNi-‡Kvgicyi, 

Dc‡Rjv-dwi`cyi m`i, †Rjv-dwi`cyi| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cvIqvi, 2001 

M 

270.  ‡gvt wRj yi ingvb, wcZv-‡gvt Avey mv‡qg, ‡ivW 

bs-602, DBjmb †ivW, e›`i, bvivqbMÄ| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2002 

K 

271.  ‡gvnv¤§` AvZvDi ingvb, wcZv-g„Z iwdKzi ingvb, 

MÖvg I WvKNi-wcqvivcyi, _vbv I †Rjv-j¶xcyi| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r, 2006 

LM 

272.  †gvt bI‡ki Avjg, wcZv-g„Z kvgQzj Avjg, MÖvg-

‡fvMvBj eMv`x, WvKNi-evukevoxqv, _vbv-

AvjgWv½v, †Rjv-PzqvWv½v| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cvIqvi, 2004 

M 

273.  nx‡iv fÆPvh©¨, wcZv-g„Yvj Kvwš— fÆvPvh©¨, cÖv_wgK 

wk¶K UvIqvi, kvn nvweeyj vn †ivW, Iqv‡R` w`qv, 

ev‡qwR`, PÆMÖvg| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1997 

M 

274.  gvngy ỳj nK, wcZv-mwd Dj¨vn, Mªvg-Gbv‡qZcyi, 

WvKNi-wm‡jvbxqv, _vbv-`vMbf~Tv, †Rjv-‡dbx| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 1999 

M 

275.  †gvt RvKvwiqv †LvKb, wcZv-‡gvt Avãyj Mdzi, PK 

†Mvwe›`v, Pvu`gvix, cvebv-6600| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cvIqvi, 2006 

K 

276.  iv‡Rk P› ª̀ wmsn, wcZv-w`‡bk P› ª̀ wmsn, MÖvg-

ghicvov, WvKNi-Dj v †mvbvZjv, _vbv-mvNvUv, 

†Rjv-MvBevÜv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2008 

KLM 

277.  †gvt Aveyj gbmyi , wcZv-‡gvt ggZvR DwÏb mi`vi, we Gmwm BwÄwbqvwis, LM 
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G/24, eK-wR, nvmcvZvj †ivW, kvjMvox, cvebv| ‡gKvwbK¨vj, 2001 

278.  ‡gvt kwidzj Bmjvg, wcZv-‡gvt cvbRve Avjx, MÖvg-

KzwVcvov, WvKNi-cvbv, Dc‡Rjv-cvebv m`i, †Rjv-

cvebv| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

we ỳ¨r, 2002 

KLM 

279.  †gvt  nvi“b Ai iwk`, wcZv-‡gvt Avãyj Iqv ỳ` 

wgqv, MÖvg I WvKNi-c`g`x, _vbv-evwjqvKvw›`, 

†Rjv-ivRevox|,  

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

1996 

K 

280.  ‡gvt †gvg‡iR Kexi, wcZv-‡gvt gwkqvi ingvb, 

MÖvg-m‡jqvb c~i, WvKNi I _vbv-‡KvU Pvu`cyi, 

†Rjv-wSbvB`n| 

we Gmwm BwÄwbqvwis, 

we ỳ¨r I cigvby, 

2010 

K 

281.  ‡gvt ïKzi gvngy`, wcZv-g„Z Rqbvj Av‡e`xb, MÖvg-

dwi` cv½vkx, WvKNi-kªxdjZjv, _vbv-kvnRv`cyi, 

†Rjv-wmivRMÄ| 

cÖ‡KŠkj wW‡c vgv, 

cvIqvi, 1992 

K 

282.  ‡gvt gvneyeyi ingvb,, wcZvt ‡gvt byiæj Bmjvg, MÖvgt 

wgbviw`qv, †cvt Ryivbcyi-3516, _vbvt `vD`Kvw›`, 

†Rjvt Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

283.  ‡gvt †di‡`Šm Rvgvb,, wcZvt †gvt Ave`yj jwZd Zvs, 

MÖvgt+‡cvt gwnïiv, _vbvt aybU, †Rjvt e¸ov| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj) 2010 

LM 

284.  wU,AvB,Gg, G, gvmy` gÛj,, wcZvt †gvt eRjyi iwk`, 

MÖvgt `kjvj, †cvt weivU, _vbvt †Mvwe›`MÄ, †Rjvt 

MvBevÜv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj) 1994 

L 

285.  ‡gvt Rvnv½xi Avjg,, wcZvt g„Zt AvdQvi DwÏb, MÖvgt 

Kvwjqv cvov, †cvt KPzqv, _vbvt mwLcyi, †Rjvt 

UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)   

1991 

K 

286.  ‡gvt dvBg ‡nv‡mb,, wcZvt †gvt †Zvdv¾j †nv‡mb, 

260/3, cvwðg gvwbK`x (bvgvcvov), XvKv K¨v›U‡g›U, 

XvKv-1206| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis 

(A‡Uv‡gvevBj) 2008 

KLM 

287.  myKzgvi AwaKvix,, wcZvt mbœ¨vmx AwaKvix, MÖvgt 

KvbvBbMi, ‡cvt wPjv evRvi, _vbvt †gvsjv, †Rjvt 

ev‡MinvU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj) 2008 

L 

288.  ‡gvnv¤§` Kvgvj †nv‡mb,, wcZvt AvjnvR¡ Avt Kwig 

†kL, MÖvgt ksKi cvkv, †cvt PifvU cvov, _vbvt 

Kvwkqvbx, †Rjvt †MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis 

(wmwfj) 1996 

M 

289.  G,‡K, Gg, bRiæj Bmjvg,, wcZvt †gvt †`‡jvqvi 

†nv‡mb, evmv bs-6/36, NvUvBj DËiv Av/G, 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(‡gKvwbK¨vj)  20013 

LM 
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‡cvt+_vbvt NvUvBj, †Rjvt UvsMvBj| 

290.  ‡gvt gvwbK Lvb,, wcZvt †gvt Avãyj Kvw`i Lvb, MÖvgt 

avwg©K cvov, †cvt cvov WMvi, _vbvt †Wgiv, †Rjvt 

XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj), 2009   

KLM 

291.  ‡gvt AvgRv` †nv‡mb,, wcZvt g„Zt Avãym mvjvg wgqv, 

MÖvgt Kiiv, †cvt AvUNwo, _vbvt wgRv©cyi, †Rjvt 

UvsMvBj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

LM 

292.  ‡gvt kvwnb wgqv,, wcZvt †gvt Kv‡kg Avjx AvK›`, 

53/1, wewmK cvIqvi nvDm †ivW, †KIqvU Lvjx 

gqgbwmsn-2200| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

L 

293.  ‡gvt igRvb Avjx,, wcZvt Ave`yj Lv‡jK, wm/I-nvRx 

wfjv, MÖvgt c~e© ˆmq` evox, †cvt+_vbvt iv›`ywbqv, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2003 

L 

294.  ‡gvt Rwniæj Bmjvg,, wcZvt mwd Dj¨vn, MÖvgt weòycyi, 

†cvt KzZz‡ei nvU, _vbvt †mbevM, †Rjvt †bvqvLvjx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2000 

KLM 

295.  ‡Lv›`Kvi evmviZ †nv‡mb,, wcZvt g„Zt †Lv›`Kvi Avãym 

mvjvg, 133, Gb,Gm †ivW, _vbvcvov, Kzwóqv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

L 

296.  ‡gvt Avey bv‡Qi,, wcZvt g„Zt bI‡ki Avjx, b~i Rvnvb 

gwÄj, cyivZb nvmcvZvj cvov, PzqvWv½v m`i| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

297.  ‡gvt AvRnviæj Avjg,, wcZvt nvR¡x gwdR DwÏb, MÖvgt 

KcvwUqv cvov, †cvt gvIbv evRvi, _vbvt kÖxcyi, †Rjvt 

MvRxcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1997 

L 

298.  ‡gvt gvRnviæj gvbœvb,, wcZvt †gvt Avt KzÏym gÛj, MÖvgt 

weòzcyi, †cvt †LMvi evRvi, _vbvt m`yj¨vcyi, †Rjvt 

MvBevÜv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),2001 

LM 

299.  ‡gvt AvZvDi ingvb,, wcZvt †gvt Rûiæj Bmjvg, 

189/3, c~e© ivgcyiv, KvRx bRiæj Bmjvg †ivW, ivgcyi, 

XvKv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj), 1987 

K 

300.  ‡gvnv¤§` Gbvgyj nK,, wcZvt †gvt R‡n`yi nK, MÖvgt 

w`qvcvov, †cvt jÿxqv, _vbvt cvKzw›`qv, †Rjvt 

wK‡kviMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

K 

301.  ‡gvnv¤§` ‡mwjg †nv‡mb,, wcZvt †gvt †MvjRvi †nv‡mb, 

MÖvgt avjZviv, †cvt hv`ecyi, _vbvt avgivB, †Rjvt 

XvKv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1998 

K 

302.  ‡gvt †R‡n`x nvmvb,, wcZvt †gvt gvnZveyi ingvb, MÖvgt 

`wÿY biæjx, †cvt e¸ov-5800, _vbvt+‡Rjvt e¸ov| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1993 

K 
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303.  ‡gvnv¤§` iwdKzj Bmjvg Lvb,, wcZvt †gvnv¤§` Avãyj 

Kwig Lvb, MÖvgt fevbxcyi, †cvt †cŠRvb, _vbvt 

KvwjnvZx, †Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2000 

K 

304.  Drcj Kzgvi mvnv,, wcZvt gbx›`ª bv_ mvnv, MÖvgt evRvi 

ivavbMi, †cvt+_vbvt †gvnv¤§`cyi, †Rjvt gv¸ov| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

LM 

305.  ‡gvnv¤§` gvneyeyi ingvb,, wcZvt †gvt Av°vQ DwÏb, 

MÖvgt †ivbMi, †cvt gÛjMv_x, _vbvt †gvnv¤§`cyi, †Rjvt 

gv¸ov| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

M 

306.  ‡gvnv¤§` Kvgiæ¾vgvb,, wcZvt ‡gvnv¤§` bvwmi DwÏb, 

125 bs †eMgevox, fvlvb‡UK, XvKv K¨›Ut, XvKv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(‡gKvwbK¨vj),2003 

LM 

307.  ‡`Iqvb †gvt nviæb-Ai-iwk`, , wcZvt †`Iqvb †gvt 

bvwRi Avn‡g`, MÖvgt †PwWqviv, †cvt †kvemvK evRvi, 

_vbvt kvnivw Í̄, †Rjvt Pvu`cyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj), 1991 

M 

308.  kkvsK Kzgvi gÛj,, wcZvt myavsï Kzgvi gÛj, MÖvgt 

gv_vWv½v, †cvt Rjgv, _vbvt ewUqvNvUv, †Rjvt Lyjbv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

M 

309.  ‡mŠif gÛj,, wcZvt m‡šÍvl gÛj, MÖvgt wbRov Qqvbx 

cvov, †cvt Djcyi, _vbvt+‡Rjvt †MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

M 

310.  Gb, Gg, RvKvwiqv,, wcZvt g„Zt Avãyj gvbœvb gyÝx, MÖvgt 

Avjxcyi, †cvt D‡g`cyi-7933, _vbvt wkecyi, †Rjvt 

gv`vixcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(Kw¤úDUvi),2005 

M 

311.  wbmv Avjg,, wcZvt b~i Avjg, evox bs-21, †ivW bs-6, 

eøK-wW, †mKkb-12, wgicyi, XvKv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

KLM 

312.  ‡gvt ZvwiKz¾vgvb,, wcZvt †gvt nvB`vi Avjx, MÖvgt 

ewUqv cvov, †cvt bxjgwbMÄ, _vbvt AvjgWv½v, †Rjvt 

PzqvWv½v| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

KLM 

313.  w`‡e¨›`y weKvk mvnv,, wcZvt my‡eva Kzgvi mvnv, MÖvgt 

gRyg`vibxj, †cvt iv`ybx, _vbvt iv`ybxqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

1992 

KLM 

314.  ‡gvt Avey mywdqvb,, wcZvt †gvt iæûj Avwgb, MÖvgt 

cywUqvi nvU, †cvt cvVvb evRvi, _vbvt gZje DËi, 

†Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2007 

KLM 

315.  ‡gvt AvgRv` †nv‡mb,, wcZvt †gvt Lwjj DwÏb Lvub, 

MÖvgt LvRv bMi, †cvt RMwZ, _vbvt+‡Rjvt Kzwóqv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj), 2012 

LM 

316.  f‡ek P›`ª `vm,, wcZvt g„Zt KvwZ©K P›`ª mvm, c~e© 

†MvqvjPvgU, 11/12/4, †Lv`ve· †ivW, kÖxAsMb, 

dwi`cyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi), 1975 

KLM 
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317.  ‡gvt wjqvKZ Avjx,, wcZvt †gvt nRyiZzj¨v wgTv, evox-

5/1, eøK-Gd, jvjgvwUqv, XvKv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj), 1993 

LM 

318.  ‡gvt iv‡mj Lvb,, wcZvt †gvt Av`g Avjx Lvb, evox bs-

234, MÖvgt we›`y‡Nvl, †cvt Afqkxj, _vbvt bjwQwU, 

†Rjvt SvjKwV| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

LM 

319.  w`cvsKi †Mv¤^vgx,, wcZvt aªæec` †Mv¤v̂gx, MÖvgt 

Mvov‡Kvjv, †cvt bviæqv, _vbvt evwjqv Kvw›`, †Rjvt 

ivRvevox| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

M 

320.  ‡gvt †g‡n`x nvmvb,, wcZvt †gvt iwdKzj Bmjvg, 

MÖvgt+‡cvt DRvbx, _vbvt gyKmy`cyi, †Rjvt †MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

M 

321.  ‡kL Avãyi ingvb,, wcZvt g„Zt †kL AwmgywÏb Avn‡g`, 

evmv bs-9, moK bs-3, wbKzÄ-2, wLj‡ÿZ, XvKv-

1229| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj), 1978 

K 

322.  nvweeyi ingvb,, wcZvt †gvt Avjx û‡mb gÛj, MÖvgt 

Avwgiv evox, †cvt KvwkMÄ evRvi, _vbvt Avwgiv evox, 

†Rjvt gqgbwmsn| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

M 

323.  ‡gvt dRjyj nK,, wcZvt †gvt Avãyyj gvbœvb, MÖvgt ivÜzbx 

MvQv, ˆZqecyi, Bqvicyi, wRiv‡ev, mvfvi, XvKv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj), 2012 

M 

324.  ‡gvt Bgivb †nv‡mb Lvb, wcZvt †gvt Avãyj gwR` Lvb, 

Avgxi wfjv, ivavbMi wWwMÖ K‡jR †ivW, cvebv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1997 

L 

325.  ‡gvt gvneyei ikx`,, wcZvt †gvt Avwgi †nv‡mb, MÖvgt 

Avjxcyi, `wÿY cvov, IqviæK evRvi, mvnivw¯Í, Pvu`cyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj), 1992 

L 

326.  ‡gvt gvndzRyi ingvb,, wcZvt g„Zt Avt Kwig wmK`vi, 

MÖvgt eo cvuPzwoqv, †cvt †gvjøv †ZuZzwjqv, _vbvt+‡Rjvt 

†MvcvjMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

L 

327.  iƒcK eo–qv,, wcZvt myaxi eo~qv, MÖvgt ev_yqv, _vbvt 

cwUqv, †Rjvt PUªMªvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

K 

328.  ‡gvt bRiæj Bmjvg,, wcZvt g„Zt Avãyj gvbœvb 

nvIjv`vi, Avwgi KzwUi Av‡jKv›`v, _vbvt ewikvj m`i, 

†cvt+‡Rjvt ewikvj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

KL 

329.  gynv¤§` Rvn½xi Avjg,, wcZvt gynv¤§` b~iæj Bmjvg, 

MÖvgt+‡cvt mid fvUv, _vbvt iv½ybxqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2001 

KLM 

330.  ‡gvt kvgxg Avnmvb,, wcZvt gwZqvi ingvb, MÖvgt 

evMcyi, †cvt eowej, _vbvt MsMvPov, †Rjvt iscyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

331.  ‡gvt ivwRDi ingvb,, wcZvt †gvt nvmvb Avjx, 71, nvRx wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, KLM 
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cvov (wkgyj Zjv), VvKziMvuI| (B‡jKwUªK¨vj),2009 

332.  ‡gvt AvgRv`yi ingvb,, wcZvt g„Zt wQwÏKzi ingvb 

(gvóvi), MÖvgt LoKx, †cvt QvwZqvBb, _vbvt gvaecyi, 

†Rjvt nweMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),2000 

KLM 

333.  ‡gvt †gvevm‡mi nvmvb,, wcZvt †gvt Avt Rwjj, 

MÖvgt+‡cvt nvRiv evox, _vbvt †gjv›`n, †Rjvt 

Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

M 

334.  ‡MŠi c` ivq,, wcZvt g„Zt iRbx KvšÍ ivq, 140, iv‡qi 

evRvi, XvKv-1209| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1984 

K 

335.  ‡gvt nvmvby¾vgvb,, wcZvt †gvt Avey Zv‡ni, MÖvgt 

dvivKcyi, †cvt Zviv¸wbqv, _vbvt †`ŠjZcyi, †Rjvt 

Kzwóqv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

KLM 

336.  ‡gvt Beªvwng †gvjøv,, wcZvt †gvt QwKi DwÏb †gvjøv, MÖvgt 

fevbxcyi, †cvt gyïgw`qvevRvi, _vbvt †eov, †Rjvt 

cvebv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

KLM 

337.  ‡gvt gvnveye ingvb,, wcZvt †gvt Avey nvbœvb gy³v, MÖvgt 

bvw›`bv, Rvgvjcyi m`i, †Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

KLM 

338.  gvnZve DwÏb Avn‡g`,, wcZvt ggZvR DwÏb Avn‡g`, 

429, cwðg `vkov, †eD_v †ivW, gvwbKMÄ m`i, 

gwbKMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

KLM 

339.  ‡gvt wMqvm DwÏb †Rvqv`v©i,, wcZvt g„Zt †gvt PZzi Avjx 

†Rvqv`v©i, MÖvgt Kvwj`vmcyi, †cvt AvjgWv½v, ‡Rjvt 

PzqvWv½v| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

1984 

KLM 

340.  ‡gvt bvwReyi ingvb, , wcZvt †gvt Avãyj gvbœvb, 

ivavbMi, †jcywmcvnx †ivW, cvebv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

LM 

341.  Gm,Gg, gnwmb Dj nK,, wcZvt †gvt kvgmyj nK 

miKvi, MÖvgt dzjmi, †cvt wecÖnvjgv, _vbvt+‡Rjvt 

bv‡Uvi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

342.  gwdRyi ingvb,, wcZvt ˆmq` Avjx Lvb, MÖvgt ¸bnvi, 

†cvt bbÿxi, _vbvt gyKmy`cyi, †Rjvt †MvcvjMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

K 

343.  ‡gvQvt Avwgbv LvZzb,, ¯̂vgxt L›`Kvi ivqnvb, wm/I-

L›`Kvi iweDj Bmjvg, MÖvgt kÖxLÛx, †cvt ivgvMvox, 

_vbvt eovBMÖvg, †Rjvt bv‡Uvi|  

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

KLM 

344.  ‡gvnv¤§` kwdKzj Bmjvg,, wcZvt †gvt Gg`v`yj nK, 

130, KZjvcyi, mvfvi, XvKv-1340| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

KL 
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345.  iƒcK Kzgvi cÖvgvbxK, wcZvt wkec` cÖvgvbxK, MÖvgt 

†bnvUx, †cvt †`excyi, _vbvt iƒcmv, †Rjvt Lyjbv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2002 

L 

346.  Gm, Gg, kvnRvjvj,, wcZvt K¡vix Avãyj gvbœvb, 382/2, 

DËi †Mvovb (4_© Zjv), wLjMvuI, XvKv-1219| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj), 2011 

L 

347.  dvnv` bvwmi †PŠayix,, wcZvt kvn Avn‡g` bvwmi †PŠayix, 

1/wW/10, cíex, wgicyi, XvKv-1216| 

weGm.Uzm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2007 

KLM 

348.  gyt mvjvn DwÏb,, wcZvt †gvt Lwjjyi ingvb, nv‡ejx 

†Mvcvjcyi, dwi`cyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

1994 

LM 

349.  wek¦wRr Kzgvi †fŠwgK,, wcZvt wW‡bvjvj †fŠwgK, MÖvgt 

†bqvRcyi, †cvt †cvÏvinvU, _vbvt m`i, †Rjvt 

†bvqvLvjx| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

M 

350.  iZb P›`ª ivq,, wcZvt g„Zt †MŠiv½ P›`ª ivq, MÖvgt 

KvwQqvcvo, †cvt wU,Gg, evRvi, _vbvt mbØxc, wRjvt 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1994 

LM 

351.  ‡gvt Iqvjx Djøvn,, wcZvt †gvt RvKvwiqv, MÖvgt+‡cvt 

kvnvevRcyi, _vbvt mivBj, †Rjvt we-evoxqv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKU&ªwb·),2007 

KLM 

352.  ‡evinvb DwÏb,, wcZvt g„Zt Kwdj DwÏb, MÖvgt 

wPbvïLvwbqv, †cvt fvIqvj ivRvevox, kÖxcyi, MvRxcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2000 

L 

353.  ‡gvnv¤§` Avwgi †nv‡mb,, wcZvt †gvnv¤§` wmivRyj nK, 

MÖvgt cwðg mv‡i½v, †cvt †kvjcvov, _vbvt+‡Rjvt 

kixqZcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(‡gKvwbK¨vj), 2004 

KLM 

354.  ‡gvt †ZveviK †nv‡mb, wcZvt †gvt Ave`yj gvbœvb, mvbvi 

cvo, wm×xiMÄ, bivqbMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1997 

LM 

355.  ‡gvt †iRyqvbyj Bmjvg,, wcZvt †gvt †gvdv¾j †nv‡mb, 

MÖvgt NvUzqv Kzgix, †cvt ˆPZvRvbx, _vbvt+‡Rjvt 

†kicyi-2100| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

K 

356.  ‡gvQvt gvngy`v wmwÏKv,, ¯̂vgxt †gvt b~iæbœex, MÖvgt Pi 

wWMÖxi Pi, †cvt wWMÖxi Pi, _vbvt Djøvcvov, †Rjvt 

wmivRMÄ|  

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1994 

L 

357.  cÖ‡KŠt cÖ`xc Kzgvi ivq,, wcZvt g„Zt Wvt m~h© KvšÍ ivq, 

RR‡KvU© msjMœ, nvRiv bv‡Uvi, bv‡Uvi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj), 2011 

M 

358.  gvmyg Avn‡g`,, wcZvt †gvt AvgRv` †nv‡mb, MÖvgt+‡cvt 

bwRi`vn, _vbvt KvDwbqv, †Rjvt iscyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj), 1998 

KLM 

359.  ‡gvt gywn DwÏb,, wcZvt †gvt Avãyj gvbœvb, MÖvgt 

g‡nkcyi (VvKzi evox), †cvt Rqbvivqbcyi, _vbvt 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

LM 
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†eMgMÄ, †Rjvt †bvqvLvjx| 2012 

360.  Rvwn`yj Bmjvg,, wcZvt Ave`yi iDd, MÖvgt P¤úKbMi, 

†cvt iv½vgvwU m`i, _vbvt K‡Zvqvjx, †Rjvt iv½vgvwU 

cveZ©¨ †Rjv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

M 

361.  ‡gvt Avjx †nv‡mb,, wcZvt †gvt gm‡jg DwÏb, 

MÖvgt+‡cvt Kj¨vbcyi(7042), _vbvt †`ŠjZcyi, †Rjvt 

Kywóqv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

M 

362.  ‡gvt ivqnvb Avjx, wcZvt †gvt Lvqiæj Avjg, MÖvgt 

miKvi cvov, †cvt+_vbvt cveZ©xcyi, wRjvt w`bvRcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj), 2011 

M 

363.  wbg©j Kzgvi ivq,, wcZvt b‡f›`y †kLi ivq, MÖvgt `wÿY 

nÇv, †cvt nÇv, _vbvt Kqiv, †Rjvt Lyjbv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1995 

LM 

364.  ‡gvnvt †iRvDj Kwig,, wcZvt g„Zt iBïwÏb Avn‡g`, 

MÖvgt †PŠWvjv, †cvt †PŠWvjv, _vbvt †Mvg Í̄vcyi, †Rjvt 

PvucvBbeveMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1989 

KLM 

365.  mygb `Ë, , wcZvt g`b †gvnb `Ë, MÖvgt+‡cvt mvabcyi 

(Aa¨vcK bbx †Mvcvj `Ë evox), _vbvt evukLvjx, †Rjvt 

PUªMÖvg|  

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1998 

K 

366.  AwgZvf Kzgvi miKvi,, wcZvt AwLj P›`ª miKvi, Mªvgt 

`wÿY cvov, †cvt myms`yMv©cyi, _vbvt `yM©vcyi, †Rjvt 

†bÎ‡Kvbv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1998 

K 

367.  ‡gvt kvgQzj nK,, wcZvt g„Zt †gvt BmgvBj †nv‡mb, 

MÖvgt kÖxcyi  †MvjvievM), †cvt kÖxcyi bZzb evRvi, 

_vbvt+‡Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1996 

K 

368.  gxi †gvt †Mvjvg †gv Í̄dv,, wcZvt g„Zt gxi gwdR DwÏb, 

MÖvgt Kb©cyi, †cvt †MvwmsMv, _vbvt kÖxcyi, †Rjvt 

MvRxcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj), 2012 

K 

369.  ‡gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb,, wcZvt †gvt Avãyj †gvËv‡je, 

MÖvgt DËi PvDwjqv cwÆ, w`bvRcyi m`i, w`bvRcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(‡gKvwbK¨vj), 2009 

M 

370.  ‡gvt gvmy` Kvqmvi,, wcZvt †gvt AvKivg †nvmvBb, 

gwnjv K‡jR †ivW, †Mv`vwiqv, dzjcyi, gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

LM 

371.  ‡gvt mvweŸi †nv‡mb,, wcZvt g„Zt Aveyj Lv‡qi †gvjøv, 

MÖvgt ivRvcyi, †cvt D`qcyi, _vbvt ivRevox m`i, †Rjvt 

ivRevox| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2003 

KLM 

372.  ‡gvnv¤§` Avjx,, wcZvt Avikv` Avjg, evmv bs-35/16, 

eøK bs-G, Bkvw›`cyi, mvfvi, XvKv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

M 

373.  ‡gvt Rwmg DwÏb,, wcZvt †gvt wgbœZ Avjx, MÖvgt dzj`x, wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, KLM 
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†cvt dzj`xevRvi, _vbvt KvwjMÄ, †Rjvt MvRxcyi| (B‡jKwUªK¨vj),2002 

374.  ‡gvt Kwei †nv‡mb,, wcZvt †gvt Rvgvj DwÏb, MÖvgt 

¯̂íeowUqv, †cvt PK‰Zj, _vbvt †`j`yqvi, †Rjvt 

UvsMvBj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

M 

375.  ‡gvt ivwk ỳj Bmjvg ZvjyK`vi,, wcZvt g„Zt Avãyj Mdzi 

ZvjyK`vi, MÖvgt wbwkeqov, †cvt m~eb©gvov, _vbvt 

†ejKzwP, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

KLM 

376.  wR,Gg, Avwidzj Bmjvg,, wcZvt †gvt Avãym QvËvi, 

Gg`v`yj nK MvRx evox, IqvW© bs-2, eøK-4, cwðg 

†Mvwe›`cyi, dwi`MÄ, Pvu`cyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

LM 

377.  ‡gvt iæûj †gvi‡k`,, wcZvt †gvt †Kvievb Avjx, MÖvgt 

cÖZveevRyi, †cvt gnv¯’vb fv¯‹i, _vbvt wkeMÄ, †Rjvt 

e¸ov|  

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

M 

378.  iZb Kzgvi †`,, wcZvt g„Zt K…ò P›`ª †`, 2bs Avi Gg 

`vm †ivW, XvKv m`i, m~Îvcyi, XvKv-1100| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

379.  ‡gvt Avwidz¾vgvb,, wcZvt †gvt ïKPvu` Avjx, MÖvgt 

ayjvBDox, †cvt nwicyi, _vbvt PvU‡gvni, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

M 

380.  BdwZLvi nvmvb †PŠayix, wcZvt Qv‡jn& Beªvnxg, evmv-

‡gN¤øvb, cwj‡UKwbK †ivW, ewikvj m`i, ewikvj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1993 

L 

381.  Abycg †`ebv_,, wcZvt m~h¨© KvšÍ †`ebv_,  MÖvgt 

wnivcyi, †cvt A-bexqvev`, _vbvt gyiv`bMi, †Rjvt 

Kzwgjøv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

LM 

382.  `xcb PvKgv,, wcZvt bx‡jvr eiY PvKgv, MÖvgt evNv‡Qvjv, 

†cvt ïfjs, _vbvt eiKj, †Rjvt iv½vgvwU| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

383.  bvmwib Av³vi,, wcZvt †gvt Avãyj gvbœvb, 676 bs 

†kIovcvov, wgicyi, XvKv-1216| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),1998 

K 

384.  kviwgb Av³vi,, wcZvt †gvt gwbi †nv‡mb, MÖvgt eo 

mvZcvov, †cvt `kcvov, _vbvt `vD`Kvw›`, †Rjvt 

Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

KLM 

385.  ‡gvt AvivdvZ †nv‡mb,, wcZvt †gvt †gv¯Ídv, MÖvgt c~e© 

ûMjx, evU evox †ivW, †cvt eªÿcyi, _vbvt m`i, †Rjvt 

†bvqvLvjx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

KLM 

386.  KvRx Avãyj gvbœvb,, wcZvt g„Zt KvRx wmivRyj Bmjvg, 

MÖvgt ewiqven, †cvt evwjqvwo, _vbvt Kvwjqv‰Ki, †Rjvt 

MvRxcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

KLM 

387.  ‡gvt gwnDwÏb,, wcZvt †gvt nvwbd, †gvt nvwbd †g¤̂vi 

evox, MÖvgt PK‡Uvl, †cvt Kz‡ÄinvU-8320, _vbvt 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, KLM 
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†evinvbDwÏb, †Rjvt †fvjv| (B‡jKUªwb·),2010 

388.  ‡gvt dinv` †nv‡mb,, wcZvt †gvt †gv³vi ‡nv‡mb ‡kL, 

MÖvgt †cvjv, †cvt Kvwkqvbx, _vbvt Kvwkqvbx, †Rjvt 

†MvcvjMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

KLM 

389.  ‡gvt AwjDj Bmjvg,, wcZvt †gvt †ejv‡qZ †nv‡mb, 

MÖvgt PiNybx, †cvt eb‡Mvcvj`x, _vbvt `kwgbv, †Rjvt 

cUyqvLvjx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1997 

LM 

390.  Lv‡j`yi ingvb †PŠayix,, wcZvt Lwjjyi ingvb †PŠayix, 

259, c~e© †Mvovb, †ivW bs-8, †cvt+_vbvt wLjMvuI, 

XvKv-1219| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

KL 

391.  cÖ`xc Kzgvi `vm,, wcZvt nwic` `vm, MÖvgt evjxMvuI, 

†cvt+_vbvt KvjxMÄ, †Rjvt MvRxcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1989 

K 

392.  KvwR †gvt ûmvBb Kwei,, wcZvt KvwR †gvt ûgvqyb Kwei, 

evox bs-167, †n‡Zg Lvu mewR cvov, †cvt ivRkvnx 

wRwcI-6000| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

393.  G,‡K,Gg, kIKZ Avjx,, wcZvt g„Zt G,‡K,Gg, gwdRyi 

ingvb, MÖvgt KvKzqvicvo, †cvt wm‡jU K¨v‡WU K‡jR, 

_vbvt Gqvi‡cvU©, †Rjvt wm‡jU-3101| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1995 

M 

394.  ‡gvt bvRgyj kvn`vZ,, wcZvt †gvt iwdKzj Bmjvg, 

574/1, Bmjvggvev` †ivW, c~e© †RvivBb, XvKv-1204| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

K 

395.  ‡gvt mvLvIqvZ †nv‡mb,, wcZvt g„Zt gyL‡jQzi ingvb, 

MÖvgt †Mvwe›`cyi wgqvRx evox), †cvt iwngbMi, _vbvt 

KPzqv, †Rjvt Pvu`cyi|  

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1992 

K 

396.  ‡gvt Rvnv½xi Avjg,, wcZvt †gvt kvnRvnvb †gvjøv, MÖvgt 

evqZzjAvgvb, †cvt evqZzjAvgvb, _vbvt dwi`cyi, †Rjvt 

dwi`cyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

LM 

397.  , , ‡gvt Avwidzj Bmjvg,, wcZvt g„Zt byiæj Bmjvg, 

MÖvgt b›`evjv, †cvt †PŠayix gvjÂ, _vbvt+‡Rjvt 

UvsMvBj| 

, , weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

, , KLM 

398.  kvn †gvt mvgmy`‡`vnv,, wcZvt kvn †gvt Avãyj nvbœvb, 

MÖvgt cvUzqvcvov, †cvt w`bvRcyi m`i, _vbvt+‡Rjvt 

w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

KL 

399.  ‡Mvcvj P›`ª kxj,, wcZvt g„Zt cÖdzj¨ Kzgvi kxj, MÖvgt 

gv¸iv, †cvt gv¸iv nvU, _vbvt AfqbMi, †Rjvt h‡kvi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj), 1992 

KLM 

400.  ‡gvt gwbi †nv‡mb,, wcZvt †gvt Ave`yj Inve, 

MÖvgt+‡cvt †cqvicyi, _vbvt+‡Rjvt gv`vixcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(A‡Uv‡gvevBj), 2008 

KLM 

401.  iv‡k` †bIqvR, , wcZvt Mixe †bIqvR, evox bs-14, 

†ivW bs-8/we, †gvnv¤§`x nvDwRs †mvmvBwU, ‡gvnv¤§`cyi 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

K 
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XvKv-1207| 2002 

402.  cy®úwRr Kzgvi,, wcZvt g„Zt cÖdzjøv Kzgvi eg©Y, MÖvgt 

ZvjyK nwi`vm, †cvt †Lv` †Kvgicyi, _vbvt gv`yjøvcyi, 

†Rjvt MvBevÜv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1995 

K 

403.  ‡gvt RyjKvi bvCg Lvb,, wcZvt †gvt AvãyQ mvgv` Lvb, 

Mªvgt c~e© kvjMvoxqv, †cvt cvebv, _vbvt cvebv m`i, 

†Rjvt cvebv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

LM 

404.  ‡gvt Avwe` †nv‡mb,, wcZvt g„Zt †gvRvwni †nv‡mb, eøK-

wm, evmv-243, bZzb Dckni, h‡kvi|  

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

M 

405.  Kvixgv Av³vi, wcZvt †gvnv¤§` Avjx Av°vQ, MÖvgt 

fvDcyi, †cvt jÿbcyi, _vbvt g‡bvniMÄ, †Rjvt Kzwgjøv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj), 2006 

K 

406.  ‡gv Í̄vd dLiæj Avjg,, wcZvt †gvt kvgQzj Avjg, MÖvgt 

Rvgvjcyi, †cvt gnvRbnvU, _vbvt gximvivB, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

1999 

M 

407.  ‡gvt Rwgi DwÏb,, wcZvt bex †nv‡mb, MÖvgt Pi Kvjx 

evox, †cvt jvj KzwVi `ievi kixd, _vbvt †KvZqvjx, 

†Rjvt gqgbwmsn| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj), 2008 

M 

408.  ‡gvt Avmv`yj nK Lvb,, wcZvt †gvt wmivRyj nK, 

B/‡RW/2, wd‡ivR kvn K‡jvbx, wd‡ivRkvn, AvKei 

kvn, PUªMªvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

1983 

KLM 

409.  , ‡KŠwkK Avn‡g`,, wcZvt †gvt dRjyj nK, MÖvgt 

¸qvMvQx, †cvt myNvU, _vbvt †kicyi, †Rjvt e¸ov|  

, weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

, LM 

410.  ‡mwjbv †eMg,, ¯̂vgxt gwdRyj Bmjvg, nvDR-101, 

cjvk bZyb evRvi, †cvt+_vbvt cjvk, †Rjvt biwms`x| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj), 2003 

KLM 

411.  ‡g‡n`x nvmvb †PŠayix, , wcZvt †gvqv‡¾g †nv‡mb †PŠayix, 

MÖvgt gZei Pi, _vbvt evinvgMÄ, Dc‡Rjvt wkePi, 

†Rjvt gv`vixcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj), 2000 

KLM 

412.  Drcj Kzgvi `Ë,, wcZvt mvMi Kzgvi `Ë, cÖh‡Zœt mvMi 

Kzgvi `Ë, 29/1 †R, Gg, †mb †jBb, ingZMÄ, †cvt 

Av›`iwKjøv, _vbvt †KvZqvjx, †Rjvt PUªMÖvg|  

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

M 

413.  wbDUb †`,, wcZvt Avï‡Zvl †`, cÖh‡Zœt Avï‡Zvl †`, 

MÖvgt cwðg ajB, †cvt KwUinvU(4333), _vbvt 

nvUnvRvix, †Rjvt PUªMªvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

L 

414.  ‡gvnv¤§` Avbmvi Avjx,, wcZvt g„Zt †Kvievb Avjx, 

MÖvgt kvjKv, †cvt †kicyi e¸ov| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(wmwfj), 1986 

KLM 



ক্রমিক 
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bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

415.  ‡gvt gwbiæ¾vgvb,, wcZvt †gvt Avãyj KzÏym AvK›`, 

MÖvgt+‡cvt nwibv_cyi, _vbvt KvwRcyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2007 

M 

416.  ‡Mvcvj P›`ª gRyg`vi,, wcZvt g„Zt kvwšÍ iÄb gRyg`vi, 

MÖvgt †`Ijv, †cvt weGBD gv`ªvmv-1900, _vbvt UvsMvBj 

m`i, †Rjvt UvsMvBj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

1988 

KLM 

417.  ‡gvt bvwmi DwÏb Avn‡g`,, wcZvt g„Zt Avãym mvËvi, 

MÖvgt g‡nk¦i cvkv, ‡nvwìs bs-58, †cvt Kz‡qU-9203, 

_vbvt †`ŠjZcyi, †Rjvt Lyjbv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj), 1977 

KLM 

418.  ‡gvt mvBdzj Bmjvg,, wcZvt †gvt Avãyj Mwb wgTv, 

nvDm bs-5, weGbwmwm †ivW, kvjevMvb, mcyov, 

ivRkvnx-6203| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2004 

M 

419.  G,‡K,Gg Kvgiæ¾vgvb,, wcZvt †gvt AvKvR DwÏb, MÖvgt 

wej‡Mvcvj nvwU, †cvt ZgvjZjv, _vbvt evMvZxcvov, 

†Rjvt bv‡Uvi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(‡gKvwbK¨vj), 1994 

K 

420.  , ‡gvt wgRvbyi ingvb,, wcZvt †gvt Avãyj Rjxj, 

nKg¨vbmb-507, gymwjg †Mvi ’̄vb †ivW †jPzkvn moK, 

ewikvj| 

, weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

, M 

421.  wbqvR †gvnv¤§`,, wcZvt †gvnv¤§` †nv‡mb, 28 bs DËi 

Pvlvov, bvivqbMÄ-1400| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2005 

KLM 

422.  cÖ`xc Kzgvi mvnv,, wcZvt `yjvj P›`ª mvnv, MÖvgt+‡cvt 

Aógwblv, _vbvt fvs¸ov, †Rjvt cvebv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2007 

KLM 

423.  mv‡`K wgqv, , wcZvt Aveyj †nv‡mb f~Bqv, MÖvgt 

gvmy`cyi, †cvt evRcÖmv`, _vbvt ivqcyiv, †Rjvt 

biwms`x| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj), 2008 

KLM 

424.  KvÂb fÆvPvh¨©, , wcZvt g„Zt cÖfvZ fÆvPvh¨©, MÖvgt 

gVcvov, †cvt AwjinvU, _vbvt cwUqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2007 

LM 

425.  ‡gvnv¤§` Lyikx` Avjg wmwÏKx,, wcZvt †gvnv¤§` gKeyj 

†nv‡mb, MÖvgt ivgbMi, †cvt Kvwdjv, _vbvt ev‡KiMÄ, 

†Rjvt ewikvj|  

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2000 

L 

426.  Gd,G,Gg, gywbiæ¾vgvb ivRy,, wcZvt †mwjK Avn‡g`, 

MÖvgt MÜ©ecyi, †cvt wgVvcyi, _vbvt e`jMvQx, †Rjvt 

bIMvu| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2002 

LM 

427.  Gm,Gg, G,‡K, AvRv`,, wcZvt Gm,Gg, G kvKzi, 

MÖvgt+‡cvt cvwbNvUv, _vbvt gn¤§`cyi, †Rjvt gv¸iv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

L 



ক্রমিক 
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bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2003 

428.  ‡gvt eveyj nK,, wcZvt †gvt `weR DÏxb, MÖvgt Kj›`v 

(eg©‡Zvj), †cvt njw`evoxnvU, _vbvt evjxqvWv½x, †Rjvt 

VvKziMvuI| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

LM 

429.  ‡gvnv¤§` g‡bvqvi †nv‡mb,, wcZvt †gvnv¤§` nvmvb, MÖvgt 

†MvcvjwLjv, †cvt waqvicvo, _vbvt kÖxei`x, †Rjvt 

†kicyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj), 2009 

KLM 

430.  ‡gvt bvRgyj †nv‡mb,, wcZvt †gvt AveyeKi cvUIqvix, 

MÖvgt Gbv‡qZbMi, †cvt jÿxbvivqb e›Um wgjm, _vbvt 

wmw×iMÄ, †Rjvt bvivqbMÄ|  

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj), 2013 

M 

431.  , , ‡gvt eyjeyj Avn‡g`,, wcZvt †gvt AvjvDwÏb gÛj, 

MÖvgt Awfgvb¨cyi, †cvt †Mvg Í̄vcyi, _vbvt †Mvg Í̄vcyi, 

†Rjvt PvucvBbeveMÄ| 

, , weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

, , KLM 

432.  ‡gvt gvngy`yj nvmvb iæ‡ej,, wcZvt †gvt Avãyj mvËvi 

Lvb, evmv bs-199, NvUvBj DËiv nvmcvZvj 

†gvo(cwðg cvk¦©), †cvt+_vbvt NvUvBj, †Rjvt 

UvsMvBj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

LM 

433.  ‡gvt bvwidzi ingvb,, wcZvt Gm, Gg, mwn`yi ingvb, 

MÖvgt+‡cvt wUGÛwU †eZeywbqv KvDLvjx, iv½vgvwU| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj), 2012 

M 

434.  ‡gvnv¤§` mvBdzi ingvb,, wcZvt †gvnv¤§` wgRvbyi 

ingvb, MÖvgt jybwZ, †cvt g‡bvnicyi, _vbvt KPzqv, 

†Rjvt Pvu`cyi-3630| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

K 

435.  ‡gvt kvgxg Avj gvgyb,, wcZvt Gm,Gg, bRiæj Bmjvg, 

MÖvgt fvZKzov, †cvt g‡nov, _vbvt wgRv©cyi, †Rjvt 

UvsMvBj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

M 

436.  ‡gvt nv‡mg Avjx,, wcZvt †gvt BmgvBj †nv‡mb, 

MÖvgt+‡cvt KigRv, _vbvt mvw_uqv, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

M 

437.  ‡gvt gvngy`yj nK,, wcZvt †gvt kvgmyj nK, MÖvgt †KvÛv 

bqv bMi, †cvt bMi‡KvÛv, _vbvt mvfvi, †Rjvt XvKv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

M 

438.  ‡gvt AvZvDj Mbx,, wcZvt †gvt gwRKzi ingvb, gwRe 

gwÄj, 507, bMiPi, dzjevoxqv, mvfvi, XvKv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(‡gKvwbK¨vj), 2010 

KLM 

439.  RvwKi †nv‡mb,, wcZvt b~iæj Bmjvg, MÖvgt we,‡K evox, 

_vbvt we,‡K evox (DËi cvov), †cvt fvIqvj wgRv©cyi, 

_vbvt Rq‡`ecyi, †Rjvt MvRxcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

M 

440.  GBP,Gg, ivkxK PiY,, wcZvt Gg Gg Gev‡qZ †nv‡mb, 

gvRov, Kvwkqvbx, †MvcvjMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

441.  ‡gvt iæûj Avwgb,, wcZvt †gvt †Qvnive †nv‡mb, MÖvgt 

†Kvbvevox evRvi †Mvcvjcyi, †cvt †Mvcvjcyi, _vbvt 

†Mvcvjcyi, †Rjvt UvsMvBj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2006 

K 

442.  kwn`yj Bmjvg,, wcZvt wmivRyj Bmjvg, 317/3, 

ev›`ywUqv, gvwbKMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

LM 

443.  ‡gvt dR‡j Gjvnx,, wcZvt g„Zt G,‡K,Gg, kvgmyj 

Avjg, MÖvgt KvwQqv cvo, †cvt wUGg evRvi, _vbvt 

m›Øxc, wRjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

1990 

KLM 

444.  ‡gvt bvRvgyj nvmvb gviæd,, wcZvt †gvt †gvkviid 

†nv‡mb, 534/1, gwbcyi, wgicyi-2, XvKv-1216| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

445.  Ggivb †nv‡mb,, wcZvt Kvjy f~Bqv, MÖvgt+‡cvt 

Avn¤§`cyi, _vbvt nvwRMÄ, †Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj) 2009 

K 

446.  ‡gvt mvB`yj Bmjvg,, wcZvt †gvt AvgRv` †nv‡mb, MÖvgt 

†UKzqv cvov, †cvt wWMÖxi Pi, _vbvt kvnRv` cyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj), 2012 

M 

447.  gynv¤§` †gv Í̄vwdRyi ingvb,, wcZvt Aveyj Kvjvg AvRv`, 

MÖvgt ejøv c~e© cvov, †cvt ejøv evRvi, _vbvt KvwjnvwZ, 

†Rjvt UvsMvBj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj), 2009 

M 

448.  ‡mŠ‡gb †`,, wcZvt g„Zt myfvl P›`ª †`, _vbvi wcwQj 

moK, K·evRvi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(‡gKvwbK¨vj),2003 

K 

449.  Gm,Gg, ivqnvb ‡nv‡mb ivby,, wcZvt †gvt dRjvi 

ingvb kvn, MÖvgt DËi myRvcyi (cÖ‡dmi cvov), 

†cvt+_vbvt dzjevox, †Rjvt w`bvRcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

M 

450.  ‡gvnv¤§` ûgvqyb Kwei,, wcZvt †gvt AvBqye Avjx, MÖvgt 

ga¨ UiKx, †cvt B›`ywiqv, _vbvt gZje (DËi), †Rjvt 

Pvu`cyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

KL 

451.  gvngy`yj nvQvb,, wcZvt †gvt nvwbd, MÖvgt †bvqvcyi, †cvt 

Qzcyqv gv`ªvmv, _vbvt †PŠÏMÖvg, wRjvt Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj), 2008 

LM 

452.  g‡bvni Kzgvi wek¦vm,, wcZvt fz‡c›`ª Kzgvi wek¦vm, gnjøv-

cÖvgvwbK cvov, Avvocvov, †cvt bjWv½vu, KvwjMÄ, 

wSbvB`n| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

1987 

KLM 

453.  ‡gvt mygb †gvjøv,, wcZvt †gvt mvRy wgqv, MÖvgt jwZdcyi, 

†cvt RvqMxi nvU, _vbvt wgVvcyKzi, †Rjvt iscyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

KLM 

454.  bebxZ fÆvPvh©¨,, wcZvt g„Zt wbg©j fÆvPvh©¨, MÖvgt ga¨g 

gvqvbx, †cvt 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

M 
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 A-Avey‡Zvive, wgimivB, PUªMÖvg| 2013 

455.  myRq eo –qv, , wcZvt my‡ib KvwšÍ eo–qv, MÖvgt cvB‡ivj, 

†cvt GqvKze`Ûx, _vbvt cwUqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

L 

456.  ‡gvt †gv¯Ívwjg †nv‡mb,, wcZvt †gvt Avãyi ingvb, MÖvgt 

DËi †Mvjvcev`, †cvt w`bvRcyi-5200, _vbvt m`i, 

†Rjvt w`bvRcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

KLM 

457.  Gg,Gg, gvmy`yi ingvb, , wcZvt †gvt gvnZve DÏxb, 

MÖvgt gayMÄ evRvi, †cvt bjWv½v, _vbvt KvwjMÄ, †Rjvt 

wSbvB`n| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

458.  mRj KvwšÍ cvj, wcZvt †MŠiv½ P›`ª cvj, MÖvgt ˆf‡li 

†KvU©, †cvt †gvnbcyi evRvi, _vbvt †`weØvi, †Rjvt 

Kzwgjøv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

459.  ‡gvt iwKeyj Bmjvg,, wcZvt †gvt dRjyj nK, MÖvgt 

ivBcyi, †cvt RyMxi †Mv`v, _vbvt Mvsbx, †Rjvt 

†g‡nicyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2007 

KLM 

460.  ‡gvnv¤§` Avwidzj Bmjvg,, wcZvt †gvt nvmgZ Avjx, 

MÖvgt PiLvb _vbvcyi, †cvt _vbLvbvcyi, _vbvt ivRevox 

m`i, †Rjvt ivRevox| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(‡gKvwbK¨vj), 2001 

KLM 

461.  iæûj Avwgb,, wcZvt †gvt Rqbvj Av‡e`xb, MÖvgt c~e© 

†Mvqvj cvov, ‡cvt+_vbvt+‡Rjvt VvuKziMvuI| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1991 

KLM 

462.  ‡gvt kwidzj Bmjvg,, wcZvt †gvt Avt gvbœvb, MÖvgt+†cvt 

iZb Kvw›`, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt wmivRMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

LM 

463.  ‡gvt ivwKeyj Avjg,, wcZvt †gvt Avãyi iwdK, MÖvgt 

cjvkMi c~e© cvov, †cvt+_vbvt+‡Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2004 

KLM 

464.  ‡gvt Avj gvgyb,, wcZvt †gvt Avãyj gvbœvb miKvi, MÖvgt 

Mvo –̀ n, †cvt dzj‡KvPv, _vbvt+‡Rjvt wmivRMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

M 

465.  Zv‡iKz¾vgvb,, wcZvt nvwdRyi ingvb, MÖvgt Rvwiqv 

evRvi, †cvt Rvwiqv RvÄvBj, _vbvt cye©ajv, †Rjvt 

†bÎ‡Kvbv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

KLM 

466.  ‡gvt Qv‡jn Avng`,, wcZvt g„Zt gwZDi ingvb, MÖvgt 

jayqv, †cvt jayqv, _vbvt †mbevM, †Rjvt †bvqvLvjx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK),1995 

LM 

467.  Gm,Gg, †ZŠwnÏy¾vgvb,, wcZvt e`i DwÏb, 40, 

ejvkcyi evBcvm †ivW, †cvt †KIqvULvjx, _vbvt m`i, 

†Rjvt gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),2009 

KLM 
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bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

468.  ‡gvt Avãym QvËvi,, wcZvt g„Zt bwQg DwÏb gÛj, 

cÖh‡Zœt Avãym QvËvi, Gbv‡qZcyi, ˆejøv (cyKzicvo), 

†cvt+_vbvt+‡Rjvt Uv½vBj, 1900| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(‡gKvwbK¨vj),1988 

KLM 

469.  ‡gvt †`jIqvi †nv‡mb,, wcZvt †gvt AvBqye Avjx gÛj, 

MÖvgt Mwbcyi, †cvt cvwbKvUv, _vbvt dzjevox, †Rjvt 

w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(Kw¤úDUvi),2002 

KLM 

470.  nvQvby¾vgvb gRyg`vi,, wcZvt Avt iwk` gRyg`vi, 

†nvt/evmvt eo evox, MÖvgt kÖvnvwmqviv, †cvt Awdt 

†RvÇv evRvi-3582, bv½j‡KvU, Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

M 

471.  ‡kvfv Av³vi †kjx,, wcZvt b~i Rvgvj, MÖvgt DËi 

KzjybÁv, †cvt b¸ov, _vbvt `~Mv©cyi, †Rjvt †bÎ‡Kvbv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),1998 

KL 

472.  ‡gvt gvneyeyi ingvb,, wcZvt Avãyj Iqv‡n` ZvjyK`vi, 

MÖvgt cywUqv, †cvt+_vbvt †f`iMÄ, †Rjvt kixqZcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1992 

KLM 

473.  ‡gvt hvKvwiqv iÄy,, wcZvt g„Zt †Mvjvg m‡ivqvi, 

mvevwjqv, m`i nvmcvZvj †ivW, †cvt+_vbvt+‡Rjvt 

UvsMvBj-1900| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

KLM 

474.  ‡gvnv¤§` iwdKzj Bmjvg,, wcZvt g„Zt †gvnv¤§` Beªvwng, 

MÖvgt wkecyi, †cvt RvwUqv, _vbvt Ck¦iMÄ, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1998 

L 

475.  ‡gvt iwKeyj Bmjvg,, wcZvt kvnv`vr †nv‡mb, MÖvgt 

†jeywRjeywbqv, †cvt Pvu`KvVv evRvi, _vbvt bvwRicyi, 

†Rjvt wc‡ivRcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

M 

476.  myfvl P›`ª wek¦vm, wcZvt ax‡i›`ªbv_ wek¦vm, MÖvgt nvwoqvi 

†Nvc, †cvt evMWv½v, Kvwjqv, bovBj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),2003 

M 

477.  , , ‡gvt Beªvwng,, wcZvt †gvt Ave`yj gwZb, nv‡kg wgqvi 

evox, MÖvgt Ave`yjøvcyi, †cvt AvjvBqvicyi, _vbvt 

†eMgMÄ, †Rjvt †bvqvLvjx| 

, , wW‡cøvgv  

BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

, , LM 

478.  ‡gvt Avjxg DwÏb,, wcZvt †gvt mvgm DwÏb, MÖvgt 

Rv½vBj, †cvt Uz‡Ki evRvi, _vbvt Rvjvjvev`, †Rjvt 

wm‡jU-3100| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

M 

479.  wgRvbyi ingvb,, wcZvt Lwjjyi ingvb, MÖvgt `t †Xgkv 

(AvkKi cvov), †cvt+_vbvt mvZKvwbqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

K 

480.  ‡gvt nvweeyi ingvb,, wcZvt †gvt Avwgbyj Bmjvg, MÖvgt 

bexbMi, ‡kicyi UvDb, †kicyi-2100| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

K 

481.  ‡gvnv¤§` †gvKv‡ÏQ Avjx,, wcZvt †gvnv¤§` Avey eKi 

wQwÏK, MÖvgt evwbqv evwo, †cvt a‡ii evwo, _vbvt+‡Rjvt 

UvsMvBj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1996 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

482.  ‡gvt wRqvDj nK,, wcZvt †gvt nvweei ingvb, MÖvgt 

LvMov, wej K…òcyi, ivbvbMi, bIMvu| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(‡gKvwbK¨vj),2002 

KL 

483.  ‡gvt wiqvRyj Bmjvg,, wcZvt †gvt b~i †nv‡mb, MÖvgt 

cvVvKvUv, †cvt eonviRx, _vbvt gVevoxqv, †Rjvt 

wc‡ivRcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

K 

484.  ‡gvt kwdKzj Bmjvg,, wcZvt g„Zt g¯Íe Avjx cÖvs, MÖvgt 

MvuZx, cwðg cvov, †cvt MvZx-6600, _vbvt cvebv m`i, 

†Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1997 

LM 

485.  ‡gvt g‡qb DwÏb,, wcZvt †gvt Avey e°vi wmwÏK, MÖvgt 

ivRgvb Avb›` †eov, †cvt ivRgvb, _vbvt Djøv cvov, 

†Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

KLM 

486.  ‡gvt Avmjvg Avjx,, wcZvt †gvt C`evi Avjx, MÖvgt 

wZ‡jvKcyi, †cvt †Mxixcyi, _vbvt jvjcyi, †Rjvt bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

M 

487.  ‡gvt mvC`yj Bmjvg Zzwnb,, wcZvt †gvt †gvRv‡¤§j nK, 

MÖvgt †MŠixcyi, †cvt †bs¸ov evRvi, _vbvt gwbivgcyi, 

†Rjvt h‡kvi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),2002 

M 

488.  ‡gvt mvBd †nv‡mb, wcZvt †gvt dwi` wgqv, MÖvgt †kL`x 

c~e© cvov, †cvt gvZzqvBj, _vbvt hvÎvevox, †Rjvt XvKv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

489.  ‡gvt †Mvjvg gy³vw`i,, wcZvt †gvt †mvnive Avjx, MÖvgt 

KvwmWv½v (KweivR cvov), †cvt evRbvnvi, _vbvt weij, 

†Rjvt w`bvRcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

M 

490.  ‡gvt †ejvj DwÏb,, wcZvt g„Zt AvwRRvi ingvb, MÖvgt 

we‡bv` bMi (evMvb cvov), †cvt we‡bv` bMi, _vbvt 

beve MÄ, †Rjvt w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1994 

M 

491.  ‡gvt b~iæj Avjg,, wcZvt Gg,G, AvKei, cjvk evox, 

119, cvj cvov †ivW, eqiv †eKvjx wRwcI, Lyjbv-

9000| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1996 

KLM 

492.  wkey f~lb cvwjZ,, wcZvt g„Zt †Z‡R›`ª jvj cvwjZ, MÖvgt 

wkKvicyi, †cvt BDbyP bMi, _vbvt nvUnvRvix, †Rjvt 

PUªMÖvg-4338| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),1993 

M 

493.  ‡gvt mwdDj Avjg,, wcZvt g„Zt Ave`yj nvwjg, 

MÖvgt+‡cvt cwðg †Mvg`Ûx, _vbvt †evqvjLvjx, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1991 

M 

494.  k¨vgj ZvjyK`vi,, wcZvt wgjb ZvjyK`vi, MÖvgt `t 

Rj`x, †cvt Rj`x, _vbvt evukLvjx, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1992 

M 

495.  ‡gvt Av`veyj gy³v`xi,, wcZvt †gvt †gvkviid †nv‡mb, 

MÖvgt †nZg Luv meRx cvov, †cvt wRwcI-6000, _vbvt 

†evqvwjqv, †Rjvt ivRkvnx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

496.  b~i †gvnv¤§` , wcZvt †gvt †mivR DÏxb, MÖvgt ibnvU, 

†cvt ivRkvnx, wPwbKj, gwZnvi, ivRkvnx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),2008 

M 

497.  ‡gvt mv‡R`yj Bmjvg,, wcZvt †gvt Pzby wgqv, MÖvgt 

Bmjvgcyi, †cvt †MvjvcbMi, _vbvt †fovgviv, †Rjvt 

Kzwóqv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(‡gKvwbK¨vj),2002 

M 

498.  ‡mv‡nj ivbv RvwKi,, wcZvt dRjyj nK, MÖvgt †m‡Ki 

Pi, †cvt †giæi Pi, _vbvt eKwmMÄ, †Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1994 

KLM 

499.  ‡gvt gvndzR ingvb,, wcZvt †gv Í̄vK Avn‡¤§`, evmv bs-

Gd/15, Dckni-6/G, m`i, w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),2008 

M 

500.  , , gvmy`yi ingvb,, wcZvt †gvt kvgQzj nK, MÖvgt 

gyïwiqv, †cvt Gjvwmb, _vbvt †`j`yqvi, †Rjvt UvsMvBj| 

, , wW‡cøvgv  

BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1998 

, , K 

501.  ‡gvt wnivqyb Kexi (kvnxb),, wcZvt g„Zt kvnRvnvb Avjx 

Zid`vi, eBcvov (eKzjZjv), †cvt+_vbvt e¸ov m`i, 

†Rjvt e¸ov| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(wmwfj),1993 

KLM 

502.  ‡gvt kwn`yj Bmjvg,, wcZvt †gvt eRjyi ingvb, MÖvgt 

B›`ªKzj, †cvt B›`ªKzj, _vbvt evDdj, †Rjvt cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2002 

LM 

503.  ‡gvnv¤§` †mv‡nj,, wcZvt †gvnv¤§` Rg‡m` Avjx, MÖvgt 

Pi Qqvbx, †cvt AvBqyecyi, _vbvt eÂvivgcyi, †Rjvt we-

evoxqv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),2002 

M 

504.  wn‡gj PvKgv,, wcZvt mybxj Kzgvi PvKgv, MÖvgt eov`vg, 

34bs iæcKvix BDwbqb cwil`, †cvt gvwik¨v, _vbvt 

evNvBQwo, †Rjvt iv½vgwU| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

L 

505.  Drcj ivq,, wcZvt DËg Kzgvi ivq, Drcj ivq, wm/I- 

DËg Kzgvi ivq (‡Mvcvj), 1bs Iqvãv K‡jvbx †MU, 

VvKziMvuI †ivW, VvKziMvuI| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

K 

506.  ‡gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb,, wcZvt †gvt AwLj DÏxb, 211 

bs `t KzZzeLvjx, `wbqv, hvÎvevox, XvKv-1236| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

KLM 

507.  ‡gvt AvwRRyi ingvb,, wcZvt †gvt LvRgywÏb cÖvgvwbK, 

MÖvgt bIcvov, †cvt bIcvov nvU, _vbvt ¸iæ`vmcyi, 

†Rjvt bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

M 

508.  ‡gvt †gv¯Ívwkg wejøvn,, wcZvt b~iæj Bmjvg, MÖvgt+‡cvt  

bMi gxiMÄ, _vbvt †KvZqvjx, †Rjvt iscyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1998 

LM 

509.  ‡gvt AvjvDÏxb,, wcZvt †gvt Avey e°vi MvRx, †PPyox, 

†cvt †PPyox evRvi, _vbvt Wzgywiqv, †Rjvt Lyjbv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

KLM 

510.  ‡gvt †gvkviid †nv‡mb,, wcZvt Aveyj †nv‡mb, MÖvgt wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

DËi KvÆjx wek¦vm cvov, †cvt DËi KvÆjx-4217, _vbvt 

AvKeikvn, †Rjvt PUªMÖvg| 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

511.  , ‡gvnv¤§` gÄyiæj nK cÖvgvwbK, , wcZvt †gvnv¤§` Avãyj 

nK, cÖvgvwbK, MÖvgt eveyj Pviv, †cvt `xNv, Ck¦i`x, 

cvebv| 

, wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1995 

, KL 

512.  ‡gvt Rvnv½xi Avjg,, wcZvt g„Zt wgwQi Avjx, MÖvgt 

jvLvib, †cvt iwngMÄ evRvi, _vbvt UsMx evox, †Rjvt 

gywÝMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1987 

KLM 

513.  ‡gvt Avmjvg †kL,, wcZvt g„Zt †gvt `wei DwÏb †kL, 

MÖvgt ivavejøf, †cvt+_vbvt+‡Rjvt ev‡MinvU| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

KLM 

514.  Gm,Gg, Rv‡q`yj nvmvb,, wcZvt Avt iwk` †kL, MÖvgt 

kvwiKZjv, †cvt kvwiKZjv, _vbvt+‡Rjvt wc‡ivRcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2003 

KLM 

515.  mybxj Kzgvi gÛj,, wcZvt g„Zt Abv_ P›`ª gÛj, MÖvgt 

†Mvcxbv_cyi, †cvt wSUKv, _vbvt nwiivgcyi, †Rjvt 

gvwbKMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1989 

K 

516.  ‰mq` †gRevûj †gv‡k©`,, wcZvt †gvnv¤§` Ave`yj KzÏym, 

d¬¨vU-6/G, evox bs-03, †ivW bs-06, iƒcbMi Av/G, 

wgicyi, XvKv-1216| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(wmwfj), 1993 

KLM 

517.  Avãyjøvn Avj gvgyb,, wcZvt g„Zt Av‡bvqvi †nv‡mb, MÖvgt 

`v‡gv`ocyi, †cvt ZvivKvw›`, _vbvt mvwilvevox, †Rjvt 

Rvgvjcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2002 

KLM 

518.  ‡gvt wRqvDi ingvb, wcZvt g„Zt Avey Zv‡je gÛj, MÖvgt 

Kvw`icvov, †cvt ivavbMi, _vbvt kÖxcyi, †Rjvt gv¸iv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1997 

KLM 

519.  ‡gvt Igi dviæK,, wcZvt g„Zt Lwjjyi ingvb, MÖvgt 

†fUx, †cvt Avev` cyKzinvU, _vbvt ivbx bMi, †Rjvt 

bIMvu| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

520.  Avey gwnDwÏb †gvnv¤§` gwbiæj †nv‡mb,, wcZvt 

†gvRvddi Avn‡g`, MÖvgt iƒcKvwbqv(‡fvqvwjqv cvov), 

†cvt mvZKvwbqv, _vbvt mvZKvwbqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1994 

LM 

521.  ‡gvt dRjyi ingvb,, wcZvt †gvt †mviIqvw`©, MÖvgt+‡cvt 

gyKmy`cyi, _vbvt+‡Rjvt †kicyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),2002 

M 

522.  cÖ‡KŠt †gvnv¤§` Avey mvC`,, wcZvt †gvt Kz`iZ Avjx, 

evox-27 (5g Zjv), †ivW-6-we, †m±i-12, DËiv g‡Wj 

UvDb, XvKv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2000 

KL 

523.  ‡gvt Avãyj AvIqvj,, wcZvt †gvt Avãyj Kv‡`i, MÖvgt 

kvwbi w`qvo, †cvt kvwbi w`qvo, _vbvt cvebv m`i, 

†Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

524.  Aveyj Kvjvg AvRv`,, wcZvt Rvjvj DwÏb, MÖvgt 

dzjKviPi, †cvt KvMiviPi, _vbvt Bmjvgcyi, †Rjvt 

Rvgvjcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

M 

525.  ‡gvnv¤§` iwdKzj Bmjvg,, wcZvt †gvt AvgRv` †nv‡mb, 

MÖvgt+‡cvt cjvkZjx, _vbvt dzjevoxqv, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1997 

KLM 

526.  Gm,Gg, gvgybyi iwk`,, wcZvt Gm,Gg, b~iæj Bmjvg, 

‡K`viMÄ wm GÛ we cvov, MÖvgt+‡cvt+_vbvt+‡Rjvt 

PzqvWv½v| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKUªwb·), 2012 

M 

527.  ‡gvt gwneyi ingvb,, wcZvt g„Zt Avãyj †gvZv‡je, DËi 

Rqcyi, bvwRicyi, wc‡ivRcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

M 

528.  ‡gvnv¤§` mvnv`Z Avjx,, wcZvt †gvnv¤§` †gvZvnvi Avjx 

wmK`vi, MÖvgt+‡cvt PiKvDqv, _vbvt †KvZqvjx m`i, 

†Rjvt ewikvj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

1993 

L 

529.  ‡Mvjvg †gv¯Ídv,, wcZvt Aveyj Kvjvg wgqv, MÖvgt+‡cvt 

Pi †`ŠjZ Lvb, _vbvt KvjwKwb, †Rjvt gv`vixcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

KLM 

530.  ‡gvt †evinvb DÏxb,, wcZvt †gvt gKeyj †nv‡mb, MÖvgt 

bjw`Nx, †cvt di°vev`, _vbvt weij w`bvRcyi, †Rjvt 

iscyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

KL 

531.  bvRgyj nvmvb wmdvZ,, wcZvt †gvnv¤§` Avwgi nvgRv, 

MÖvgt c~e© eo †WIjv, _vbvt PKwiqv, †Rjvt dKmevRvi, 

†cvt AvnQvwbqv wgkb| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

LM 

532.  ‡mwjg †gvjøv,, wcZvt †gvkvid †nv‡mb ‡gvjøv, MÖvgt 

P›`ªw`Nvwjqv (cwj‡UKwbK †ivW), †cvt P›`ªw`Nwjqv, 

_vbvt+‡Rjvt †MvcvjMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

M 

533.  ‡gvt nviæb-Ai-iwk`, , wcZvt †gvt AvdQvi DwÏb 

†`Iqvb, MÖvgt †Liæcvov, †cvt gvjyPx, _vbvt nwiivgcyi, 

†Rjvt gvwbKMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1998 

LM 

534.  , , we,Gg, iwk ỳ¾vgvb,, wcZvt g„Zt eRjyi ingvb, 

evmv-190, †ivW-5/L, Kwe myKvšÍ moK Av`k© cvov, 

wSbvB`n| 

, , weGm.wm BwÄwbqvwis 

(‡gKvwbK¨vj), 1993 

, , K 

535.  ‡gvt Kvgiæj nvmvb,, wcZvt †gvt Aveyj †nv‡mb, MÖvgt 

noMÖvg e¨vsKcvov, †cvt ivRkvnx †KvU©, _vbvt ivRcvov, 

†Rjvt ivRkvnx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

K 

536.  AvBbyj nK, , wcZvt Rvjvj DwÏb, MÖvgt LyKwkqv, †cvt 

kl¨vgvjv, _vbvt gy³vMvQv, †Rjvt gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

M 

537.  ‡gvnv¤§` †g‡n`x nvmvb,, wcZvt †gvt Avãyj gwgb, wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, M 
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MÖvgt+‡cvt cwjkv, _vbvt gv`viMÄ, †Rjvt Rvgvjcyi| (B‡jKwUªK¨vj),2010 

538.  ‡gvnv¤§` Avwgbyj nK, wcZvt g„Zt gwReyj nK, 250/2, 

c~e© bvqvj cvov, †ZRMvuI, XvKv-1215| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1998 

LM 

539.  ‡gvt †Zxwn`yj Bmjvg,, wcZvt †gvt †gvRvddi †nv‡mb, 

MÖvgt PK †NvMv, †cvt eo Mvsw`qv, _vbvt †`ŠjZcyi, 

†Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2004 

M 

540.  gBbyj AvRg,, wcZvt Avjx AvRg, MÖvgt+‡cvt  DËi 

gMaiv, _vbvt m›Øxc, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2014 

M 

541.  ‡gvt BKevj †nv‡mb,, wcZvt †gvt b~iæj Bmjvg, evox 

bs-65, Rvgvjcyi, †cvt cÙv AvevwmK, _vbvt †evqvwjqv, 

†Rjvt ivRkvnx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

KLM 

542.  ‡gvt Avwidzj Bmjvg,, wcZvt g„Zt mvby wgqv, MÖvgt 

Rvgvjcyi, †cvt+_vbvt cjvkevox, †Rjvt MvBevÜv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(wmwfj),2002 

KLM 

543.  wbwLj P›`ª wmK`vi, , wcZvt wbwkKvšÍ wmK`vi, MÖvgt 

evNywUqv, †cvt AvoKvw›`, _vbvt evwjqvKvw›`, †Rjvt 

ivRevox| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(‡gKvwbK¨vj), 1949 

KLM 

544.  gvngy`yj nvmvb Kvgvj,, wcZvt Rvdi Avjx, MÖvgvt 

Kvwbnvix, †cvt Avn¤§`vev`, wÎkvj, gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

M 

545.  ‡gvt AvdZve DwÏb,, wcZvt †gvt wbRvg DwÏb, MÖvgt 

gbcvj, †cvt DËe`v, _vbvt jvKmvg, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

K 

546.  ‡gvt Rvg‡m` Avjx,, wcZvt †gvt †Mvjvg imyj, evox bs-

Avi-42, †ivW bs-146, , nvDwRs G‡óU, Lvwjkcyi, 

Lyjbv-9000| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

M 

547.   †gvnv¤§` gÄyiæj Bmjvg, , wcZvt †gvt Av‡bvqviæj 

Kwei, cÖh‡Zœt †gvt Av‡bvqviæj Kwei, gyjøvi evox, 

MÖvgt+‡cvt MvQziv, _vbvt m›`xc, †Rjvt PUªMÖvg|                                                                                                                    

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

M 

548.  ‡gvt gwnDwÏb,, wcZvt †gvt Avjx, cÖh‡Zœt kixd Avjx 

ev‡ci evox, MÖvgt Wv½viPi, 1bs IqvW©, †cvt Pijÿv-

4371, _vbvt Kb©dzjx, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

M 

549.  ‡gvt Avmv`y¾vgvb,, wcZvt g„Zt Gg,G, gvbœvb, gvZ…bxo, 

evmv-5, †ivW-5/4, avc ebvbx, iscyi-5400| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(‡gKvwbK¨vj), 1996 

LM 

550.  ‡gvt Avnmvbyj Av‡e`xb,, wcZvt Rqbyj Av‡e`xb 

wkK`vi, 62/1, G,AvB,Zvnv †ivW(Awfhvb-238, K‡jR 

†ivW), AvDP cvov, UsMx, MvRxcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2007 

LM 

551.  ‡gvt iweDj Bmjvg,, wcZvt †gvt Pv›`y wgqv, MÖvgt †Mvjov 

PiLÛ, †cvt RvMxi, _vbv+‡Rjvt gvwbKMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),2009 

M 
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552.  ‡gvt †mv‡nj ivbv,, wcZvt †gvt wmivRyj Bmjvg, MÖvgt 

gnvivRcyi, †cvt ivbxMÄ, _vbvt m`i, †Rjvt w`bvRcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

LM 

553.  ‡gvt Avwidzj Bmjvg,, wcZvt †gvt Avãyi iwdK, MÖvgt 

AvgivBj, †cvt hv`ecyi, _vbvt avgivB, †Rjvt XvKv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

M 

554.  ‡gvnv¤§` nviæbyi ikx`,, wcZvt g„Zt †gvt b~iæ¾vgvb 

wmwÏKx, MÖvgt gv›`vi evoxqv, †cvt wgVvQov, _vbvt 

gximivB, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1996 

L 

555.  ‡gvnv¤§` gCby¾vgvb,, wcZvt †gvnv¤§` mwn`yi nK, 

MÖvg+‡cvt Kvgvjøv, _vbvt gyiv`bMi, †Rjvt Kzwgjøv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2004 

KLM 

556.  ‡gvt Kvgiæ¾vgvb, wcZvt †gvt Avãym mvgv`, MÖvgt 

fMevbcyi, †cvt fevbxcyi, _vbvt weij, †Rjvt 

w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(‡gKvwbK¨vj),2001 

K 

557.  ‡gvt Gg`v`yj nK, wcZvt †gvt Igi Avjx, MÖvgt nvbyqvi, 

†cvt ivRMÄ, _vbvt gwbivgcyi, †Rjvt h‡kvi|  

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(WvK), 2000 

LM 

558.  KvRx bvRgyj û`v Avwid,, wcZvt KvRx †`jIqvi 

†nv‡mb, 112/2, iv‡qi evRvi QvZv gmwR`, avbgwÛ, 

XvKv-1209|  

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2012 

K 

559.  Gm, Gg, RvKwiqv, , wcZvt †gvt dviæK †kL, 

MÖvgt+‡cvt Lvwkqvj, _vbvt bovMvwZ, †Rjvt bovBj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),2010 

M 

560.  ‡gvt b~i †nv‡mb,, wcZvt †gvt BqvwQb Rvgvb, MÖvgt 

gvwjMvQv, †cvt †Ueywbqv, _vbvt+‡Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

LM 

561.  Gd,Gg, bvwRi †gv‡k©`,, wcZvt Gd,Gg, †gv‡k©` Avjx, 

84/2, 85 XvjKvbMi †jb, †MÛvwiqv, XvKv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUK¨vj), 2006 

K 

562.  ‡gvt Rvnv½xi Avjg, wcZvt †gvt Zv‡ni DÏxb, MÖvgt 

KvRxnvwU, †cvt Rv½vwjqv, _vbvt cvKzw›`qv, †Rjvt 

wK‡kviMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

M 

563.  ‡gvt Rmxg DÏxb wkK`vi, , wcZvt Avãyj Rwjj 

wkK`vi, MÖvgt+‡cvt `yMv©e`x©, _vbvt+‡Rjvt gv`vixcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2007 

M 

564.  cjvk KvwšÍ gÛj,, wcZvt b‡i›`ª bv_ gÛj, MÖvgt 

RM`xkcyi, †cvt kZ`kKvVx, _vbvt+‡Rjvt SvjKvVx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2012 

M 

565.  ‡gvt gy¯ÍvwdRyi ingvb Lvb,, wcZvt Avãyj gybœvd Lvb, 

MÖvgt †gŠnvjx, †cvt eowUqv, _vbvt wNIi, †Rjvt 

gvwbKMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),2002 

KLM 

566.  ‰mq` AvRnviæj Bmjvg,, wcZvt ˆmq` Zdv¾j †nv‡mb, wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, KLM 
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MÖvgt+‡cvt wmsivBj, _vbvt bv›`vBj, †Rjvt gqgbwmsn| (B‡jKwUªK¨vj),1995 

567.  iZb Kzgvi ivq,, wcZvt Dgvc` mvnv ivq, MÖvg+‡cvt 

gvBMÄ, †Rjvt iscyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

K 

568.  wek¦wRr, , wcZvt eª‡Rk¦i gÛj, MÖvgt Pihv‡Z evnv`yi, 

†cvt Pi †`ŠjZLvb, _vbvt KvjwKwb, †Rjvt gv`vixcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

M 

569.  , ‡gvt Avkivd †nv‡mb, , wcZvt †gvt Rvgvj DwÏb, c~e© 

kvjMvoxqv, cvebv m`i, cvebv| 

, , weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2003 

, M 

570.  ‡gvt RvwKi gvngy`,, wcZvt Avj-dviæK gvngy`, 

MÖvgt+‡cvt cvuPcvo, _vbvt m`i, †Rjvt jÿxcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

K 

571.  ‡gvt byiæj Avwgb,, wcZvt g„Zt Av‡°j Avjx AvKb, MÖvgt 

†fvRgnj, †cvt KvKiav, e‡KiMÄ, †Rjvt ewikvj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),2011 

KLM 

572.  ‡gvnv¤§` Bgivb nvmvb Awf,, wcZvt †gvnv¤§` Rwgi 

DwÏb †PŠayix, nvwg` Rwg`vi evox, ga¨g †gvniv, 

Pvu›`MvuI-4208, PUªMÖvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

LM 

573.  Gm,Gg, Igi dviæK,, wcZvt gynv¤§` Avjx, evmv-

gbygyÝxi evox, MÖvgt ga¨gv`vk©v, †cvt mwgwZi nvU-

4336, _vbvt nvUnvRvix, PUªMÖvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

LM 

574.  ‡gvt †mv‡qe Bmjvg,, wcZvt †gvt gwbi DwÏb nvDjv`vi, 

wejøv gmwR` moK, Kvjx evox †ivW, †fvjv m`i, †fvjv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(wmwfj), 2001 

M 

575.  Bd‡ZLvi Dj nK,, wcZvt †gvKv‡¤§j nK, †cÖvt 

†gvKv‡¤§j nK, Kvwjevox †ivW, †fvjv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2003 

LM 

576.  G,‡K,Gg, †mvnive Avjx, , wcZvt AvjnvR¡ †gvt 

†iRvDj Kwig, MÖvgt †fjvevN, †cvt ag©cyi, _vbvt 

my›`iMÄ, †Rjvt MvBevÜv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

M 

577.  Avãyj Avwjg,, wcZvt †gv Í̄dv †`Iqvb, MÖvgt+‡cvt 

ivgP›`ªcyi, _vbvt †f`iMÄ, †Rjvt kixqZcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

K 

578.  ‡gvt †di‡`Šm Iqv‡n` Lvb,, wcZvt †gvt Bqvwmb Avjx 

Lvb, enj evoxqv, wgicyi, Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

M 

579.  Avkivd DwÏb Avn‡g`, , wcZvt †mvnive DwÏb Avn‡g`, 

MÖvgt+‡cvt Kzwogviv, BDwct kv‡n`j, _vbvt †nv‡mbcyi, 

†Rjvt wK‡kviMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

KLM 

580.  , , ‡gvnv¤§` †gvRv‡¤§j †nv‡mb,, wcZvt †gvnv¤§` Ave`ym 

†mvenvb, MÖvgt †nv‡mbcyi, †cvt †PŠgynbx evRvi, _vbvt 

†PŠÏMÖvg, †Rjvt Kzwgjøv| 

, , weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

, , KL 
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581.  ‡gvt Avt iv¾vK †nv‡mb,, wcZvt †gvt Avãyj Mddvi, 

MÖvgt †KvjPi, †cvt ivqbvLvjx, _vbvt wegvb e›`i, 

†Rjvt ewikvj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

KL 

582.  ‡gvt mvgQzj Avjg,, wcZvt Gm,Gg, †mvjvBgvb, 

MÖvgt+‡cvt †fIqvgviv, _vbvt+‡Rjvt wmivRMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2007 

M 

583.  ‡gvt gvgybyi iwk`,, wcZvt gKeyj †nv‡mb, MÖvgt Av¸wbqv 

ZvBo, ‡cvt+_vbvt †mvbvZjv, †Rjvt e¸ov| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

KLM 

584.  wek¦wRr `vm,, wcZvt Aby iÄb `vm, d¬¨vU-B-6, wjwfs-

bvwi›`v, 18-20emyevRvi †jb, bvwi›`v, XvKv-1100| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

M 

585.  Ave`yj Kvw`i,, wcZvt †gvt RvRy wgqv, MÖvgt Uvbgv›`vBj, 

†cvt M½vmvMi, _vbvt AvLvDov, †Rjvt eªvþYevoxqv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1994 

K 

586.  e„›`veb nvj`vi,, wcZvt wPËiÄb nvj`vi, MÖvgt MbWv½v, 

†cvt BmjvgKvVx, _vbvt Zvjv, †Rjvt mvZÿxiv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

M 

587.  ‡gvt gwZDi ingvb,, wcZvt †gvt Aveyj Kvjvg AvRv`, 

MÖvgt+‡cvt nvULywRcyi, _vbvt evMgviv, †Rjvt ivRkvnx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

588.  mygb P›`ª gRyg`vi,, wcZvt †R¨wZl P›`ª gRyg`vi, 

MÖvgt+‡cvt †WDqvZjx, eiæov, Kzwgjøv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

M 

589.  wchyl KvwšÍ gRyg`vi, wcZvt cweÎ Kzgvi gRyg`vi, MÖvgt 

`vwoqvj, †cvt `vwoqvj, _vbvt ev‡KiMÄ, †Rjvt 

ewikvj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUwb·),2008 

KLM 

590.  ‡gvt wgjb Lwjdv,, wcZvt †gvt gv‡jK Lvwjdv, 

MÖvgt+‡cvt Avwgivev`, _vbvt bjwQwU, †Rjvt SvjKvVx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

LM 

591.  ‡gvt Lvqiæ¾vgvb,, wcZvt †gvt Aveyj nvQvbvZ, MÖvgt 

evDwjqv, †cvt enigcyi, _vbvt evNvicvov, †Rjvt 

h‡kvi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2003 

M 

592.  ‡gvt Ave`yj Kv‡`i,, wcZvt †gvt iËb Avjx nvIjv`vi, 

jvfjx wfjv, †ejZjv, AvgvbZMÄ, ewikvj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1994 

KLM 

593.  ‡gvt Ave`ym QvËvi,, wcZvt g„Zt †gvt †mKv›`vi Avjx 

nvIjv`vi, MÖvgt+‡cvt ivRvcyi, _vbvt evDdj, †Rjvt 

cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1995 

KLM 

594.  ‡gvt mvB`yj Bmjvg,, wcZvt g„Zt ZwgR DwÏb Lvb, MÖvgt 

nvRvixcvov, †cvt `vïwZqv, _vbvt Ck¦i`x, †Rjvt cvebv|  

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1998 

KLM 

595.  bxj Kgj P›`ª `vm,, wcZvt iv‡R›`ª P›`ª `vm, MÖvgt+‡cvt weGm.wm BwÄwbqvwis K 
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jvjcyi, _vbvt AvïMÄ, †Rjvt eªvþYevoxqv| (B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

596.  ‡gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb,, wcZvt †gvt Avãyj AvwRR 

nvIjv`vi, MÖvgt+‡cvt evBbeywbqv, _vbvt AvgZjx, 

†Rjvt ei¸bv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2007 

LM 

597.  ‡gvt bvRgyj û`v,, wcZvt †gvt Iqv‡R` Avjx, MÖvgtKqov 

mevZjv, †cvt Kqov evRvi, _vbvt Djøvcvov, †Rjvt 

wmivRMÄ|  

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

M 

598.  ‡gvt Kvgiæj nvmvb,, wcZvt †gvt †gvqv‡¾g Avjx †mL, 

MÖvgt RMrMvZx, †cvt K‡qjMvZx, _vbvt wkqvj‡Kvj, 

†Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),2011 

M 

599.  ‡gvnv¤§` iv‡k`yj Bmjvg †PŠayix,, wcZvt kvgmyj Bmjvg 

†PŠayix, †cvt Pzbœvcvov, _vbvt Av‡bvqviv, †Rjvt PUªMÖvg|  

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1998 

M 

600.  ‡gvt wejøvj †nv‡mb,, wcZvt DwRjøvn cv‡Uvqvix, MÖvgt 

AvPvh©¨cyi, †cvt Avo Kvw›`-7730, _vbvt evwjqv Kvw›`, 

†Rjvt ivRevox| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2004 

M 

601.  ‡gvt Avey mvC`,, wcZvt †gvt †gvZvnvi Avjx, MÖvgt+‡cvt 

di°vev`, _vbvt weij, †Rjvt w`bvRcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(Kw¤úDUvi), 2005 

LM 

602.  ‡gvt Kvgiæ¾vgvb,, wcZvt Gg,G, gvbœvb, 3/wm, 28/G, 

ev‡qRx` †ev Í̄vgx Av/G, ev‡qRx` †ev¯Ívgx-4210, 

PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

K 

603.  ‡gvt nvbœvbyj Bmjvg,, wcZvt g„Zt Avkivdzj Bmjvg, 

evox-wW/98, DwKj cvov, ‡cvt+_vbvt+‡Rjvt bIMvu| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1999 

K 

604.  ‡gvt Av‡bvqvi cvi‡fR, wcZvt †gvt Avãyj gvbœvb, MÖvgt 

K…ò‡Mvwe›`cyi, †cvt ivgP›`ªcyinvU, _vbvt beveÄ m`i, 

†Rjvt PvucvBbeveMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

K 

605.  ‡kL †gvnv¤§` dviæK,, wcZvt Aveyj nv‡kg †kL, MÖvgt 

ct bI_Ûv, †cvt bbxÿxi, _vbvt gyKmy`cyi, †Rjvt 

†MvcvjMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

KL 

606.  ‡gvt kwn`yj Bmjvg,, wcZvt †gvt ‰Zqe Avjx, MÖvgt 

wK‡kviw`qv, †cvt Kwe ivRcyi, _vbvt iv‰Ri, †Rjvt 

gv`vixcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

K 

607.  ‡gvt †mv‡nj ivbv,, wcZvt †gvt Avãyj Kv‡`i, MÖvgt 

iæcmx, †cvt NvUvevox, _vbvt Gbv‡qZcyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2012 

KLM 

608.  ‡gvt gwbiæ¾vgvb,, wcZvt †gvt nvweeyi ingvb, evmv bs-

59/1, AvKzi UvKzi cvov, ZvjZjv, UvsMvBj m`i, 

UvsMvBj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2004 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

609.  ‡gvt †gvqv‡¾g †nvmvBb,, wcZvt †gvt Rvgvj DwÏb, 

MÖvgt+‡cvt  Pi h_v_©cyi, _vbvt Rvgvjcyi m`i, †Rjvt 

Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

KLM 

610.  ‡gvt AvKZviæ¾vgvb,, wcZvt †gvt kvnRvnvb wgqv, MÖvgt 

MvRxcyiv, ‡cvt MvRxcyiv ¯‹zj, _vbvt wgRv©cyi, †Rjvt 

cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),2011 

KLM 

611.  ‡gvt wd‡ivR j¯‹i,, wcZvt Avt †mvevnvb j¯‹i, 

MÖvgt+‡cvt lvBU cvwKqv, _vbvt bjwQwU, †Rjvt 

SvjKvVx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(‡gKvwbK¨vj),1992 

M 

612.  ‡kL Zv‡iK ‡nv‡mb,, wcZvt †kL Zvnv¾j †nv‡mb, evox 

bs-11, eøK-G, G¨vwfwbD bst3/5, †mKkb-11, wgicyi, 

XvKv-1216| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),2005 

M 

613.  ‡gvt Bgvg nvmvb,, wcZvt †gvt Awj Djøvn, MÖvgt 

fvUcvov, †cvt Kzkvwiqv, _vbvt NvUvBj, †Rjvt UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2013 

M 

614.  AwgZ eo –qv,, wcZvt wchyl KvwšÍ eo–qv, MÖvgt wZkvix, 

†cvt cvUvbx‡KvUv, _vbvt Av‡bvqviv, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

L 

615.  Awbe©vY PµeZ©x,, wcZvt wPËiÄb PµeZ©x, MÖvgt 

KvkxqvBj, †cvt KvkxqvBj, _vbvt cwUqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

M 

616.  Avãyjøvn Avj †gvZvwmg, , wcZvt Avey gymwjg Lvb, MÖvgt 

cxiLvBb, †cvt cxiLvBb, _vbvt Av‡bvqviv, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2007 

LM 

617.  ‡gvt Kvgvj,, wcZvt Ave`yi iv¾vK, evox-‡gvjøvi evox, 

MÖvgt DËi nwib LvBb, †cvt eyacyiv, _vbvt cwUqv, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

LM 

618.  ‡gvt Avãyj nvwjg,, wcZvt †gvt Bmjvg DÏxb, MÖvgt 

cwðg †MvjgyÛv, †cvt †MvjgyÛv, _vbvt RjXvKv, †Rjvt 

bxjdvgvix| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

619.  ‡gvt mv‡ivqvi †nv‡mb,, wcZvt †gvt †Mvjvg AvRg, MÖvgt 

Pi evukwiqv, †cvt `yMvjx, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2007 

LM 

620.  ‡gvnv¤§` kveŸxi BDmyd,, wcZvt †gvnv¤§` Avey BDmyd, 

w` M¨vjvwiqv, 17 Gwjd¨v›U †ivW, XvKv-1205| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2013 

KLM 

621.  Av‡bvqviæj nK,, wcZvt g„Zt Ave`yj gvbœvb, MÖvgt+‡cvt 

abvBZix, _vbvt †KvZqvjx, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1996 

KL 

622.  ‡gvt mvBdzbœvn ivqnvb, wcZvt Gg, G, mvËvi, `vwÿY 

†gvnv¤§` bMi, ewUqvNvUv, Lyjbv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2007 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

623.  ‡gvt †gvg‡iR Lvub,, wcZvt †gvt †gv¯ÍvK Avjx Lvub, MÖvgt 

gRwjqv, †cvt Avig Í̄v, _vbvt wgRv©cyi, †Rjvt UvsMvBj|  

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2004 

KLM 

624.  ‡gvt Kvgiæj nvmvb,, wcZvt †gvt AvZvDi ingvb, MÖvgt 

†PŠnvU MvRxi evM, avgivB, XvKv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1999 

KLM 

625.  ‡gvt Avwidzj ingvb,, wcZvt Avt gvbœvb MvRx, evnxi`vk 

cvov, †cvt `vk cvov, _vbvt evDdj, †Rjvt cUyqvLvjx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1996 

LM 

626.  ‡gvt gvRnviæj Bmjvg,, wcZvt †gvt Lwjjyi ingvb, MÖvgt 

gxinvgRvwb, †cvt mjøv, †Rjvt KvwjnvwZ, †Rjvt 

UvsMvBj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

627.  ‡gvt AvwkKzi ingvb,, wcZvt †gvt †ejvj †nv‡mb, eveyj 

eªv`vm©, nvmcvZvj †gvo, gywÝcvov, w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2013 

LM 

628.  Zb¥q miKvi,, wcZvt weRq f~lb miKvi, MÖvgt Kvkxcyi 

(wn›`ycvov), _vbvt dZzjøv, †cvt+‡Rjvt bvivqbMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

KLM 

629.  ‡gvt Avwidzj Bmjvg,, wcZvt †gvnv¤§`yj nK, MÖvgt DËi 

AvwgivevM  †Nvbvcvov), †cvt c`yqv-4397, †jvnvMvov, 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),2009 

M 

630.  ZvwmK †nv‡mb, , wcZvt AvRgj †nv‡mb, 5/4, eøK-we, 

jvjgvwUqv, XvKv-1207| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

631.  ‡gvt Avãyi iDd,, wcZvt †gvt Avãyi ingvb, MÖvgt 

†QvbvU, †cvt kvnvb kvnMÄ, _vbvt+‡Rjvt UvsMvBj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

KLM 

632.  ‡gvt Rvnv½xi Avjg,, wcZvt †gvt AvKei †nv‡mb, MÖvgt 

kxjMÖvg, †cvt bvivqbcyi, _vbvt gv›`v, †Rjvt bIMvu| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

M 

633.  ‡gvt Avj gvgyb †nv‡mb,, wcZvt †gvt Bw`ªm †gvjøv, 

MÖvgt+‡cvt g`bcyiv, _vbvt evDdj, †Rjvt cUzqvLvjx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

KL 

634.   †gvt nvwmeyj Bmjvg,, wcZvt †gvt AvãyQ mvjvg, MÖvgt 

mvZvbx, †cvt+_vbvt kªxei`x, †Rjvt †kicyi-1230| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2007 

KLM 

635.  ‡gvt gvCbyj Bmjvg,, wcZvt †gvt b~iæj Bmjvg, MÖvgt 

nvDjx †KDwUj, †cvt+_vbvt †Mvqvj›`, †Rjvt ivRevox| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

LM 

636.  ‡gvt Avwidzj Bmjvg,, wcZvt †gvt †m‡K›`vi †nv‡mb, 

MÖvgt evuKv, †cvt cvPzcyi, _vbvt AvÎvB, †Rjvt bIMvu| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

M 

637.  P›`b `vk,, wcZvt `yjvj KvwšÍ `vk, wm/I-`yjvj KvwšÍ 

`vk, MÖvgt+‡cvt wgRv©cyi, _vbvt nvUnvRvix, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),2002 

KL 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

638.  ‡gvt Avãyj †gv‡gb,, wcZvt †gvt Aveyj Kv‡kg, MÖvgt 

dv‡Zncyi, †cvt gvBR`x evRvi, _vbvt m`i, †Rjvt 

†bvqvLvjx| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

KLM 

639.  ‡gvt wgRvbyi ingvb,, wcZvt †gvt kvgïj nK, MÖvgt 

KvbvBgv`vix, †cvt cvVvb`Ûx-4383, _vbvt P›`bvBk, 

†Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

M 

640.  ‡gvt †gvL‡jQzi ingvb,, wcZvt †gvt Igi Avjx f~Bqv, 

MÖvgt evMWzgyi, †cvt Kvwi`vm MvZxu, _vbvt+‡Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

LM 

641.  ‡gvt AvwZKzj Bmjvg,, wcZvt g„Zt †gvt bvwRg DwÏb, 

MÖvgt+‡cvt MveMÖvg, _vbvt+‡Rjvt SvjKvVx| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

K 

642.  ‰mq` †gv Í̄vK Avn‡g`, wcZvt ‰mq` †mKv›`vi Avjx, 

gnjøv †PŠwKo cvo, †cvt+_vbvt+‡Rjvt bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1998 

L 

643.  ‡gvt AvBqye Avjx, , wcZvt †gvt AvKei Avjx, MÖvgt eo 

aybvBj, †cvt eo aybvBj, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

644.  wW,Gg, AvjgMxi †nv‡mb,, wcZvt g„Zt †gvt AvdQvi 

DwÏb `vwoqv, MÖvgt RqivgcwÆ, †cvt evMav, _vbvt 

Av‰MjSvov, †Rjvt ewikvj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

L 

645.  ‡gvt mv‡`Kzj Bmjvg,, wcZvt †gvt Avt evwK †kL, MÖvgt 

†NvovevÜv, †cvt nvwjg bMi, _vbvt cjvk evox, †Rjvt 

MvBevÜv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

LM 

646.  ‡gvt Avwme nvmvb (Kvgvj),, wcZvt †gvt wmivRyj nK 

Nivgx, MÖvgt ga¨PK, †cvt g‡Vi evRvi, _vbvt gv`vixcyi, 

†Rjvt gv`vixcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

647.  Avj Ggivb,, wcZvt Avãyj Kv‡`i, MÖvgt c~e© gv`ªvR, 

IqvW© bs-7, †cvt †KivgZMÄ, _vbvt Pid¨vkb, †Rjvt 

†fvjv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

648.  ‡gvt mvbvDjøvn,, wcZvt †gvt †L`ve· cÖvgvwbK, MÖvgt 

Pvu`cyi, †cvt wkjvB`n, _vbvt KzgviLvjx, †Rjvt Kywóqv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1992 

LM 

649.  wRqm P›`ª wmK`vi,, wcZvt ivLvj P›`ª wmK`vi, MÖvgt 

wmsRyix, †cvt fvZMÖvg, _vbvt wgRv©cyyi, †Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

M 

650.  ‡gvnv¤§` kixd Avn‡g`,, wcZvt g„Zt †gvt iK‡k` Avjx, 

MÖvgt kvK`nPi, †cvt nvjmv, _vbvt wgicyi, †Rjvt 

Kzwóqv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

KLM 

651.  ‡gvt iæev‡qZ †iRv,, wcZvt †gvt iæûj nK, MÖvgt evwni 

Pi, 16 `vM, †cvt evwni Pi, _vbvt †fovgviv, †Rjvt 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

Kzwóqv| 

652.  Avey Rvnvb Kvgiæ¾vgvb,, wcZvt gyÝx Avey AvBqye, MÖvgt 

†`vnvi cvov, †cvt+_vbvt+‡Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1995 

K 

653.  ‡gvt wicby¾vgvb,, wcZvt †gvt gK‡Q` Avjx dwKi, MÖvgt 

`~o gwjøKv, †cvt wmsov, _vbvt wmsov, †Rjvt bv‡Uvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

M 

654.  ‡gvt bRiæj Bmjvg,, wcZvt g„Zt AvjvDÏxb nvIjv`vi, 

113/G, c~e©Puv`KvVx, †cvt+_vbvt+‡Rjvt SvjKvVx-

8400| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1992 

LM 

655.  kvn Avjg,, wcZvt ûgvqyb Kwei cÖavb, MÖvgt DËi 

†QsMviPi, †cvt lvUbj, _vbvt gZje, †Rjvt Pvu`cyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

KLM 

656.  gynv¤§` AvLZviæ¾vgvb †gvjø¨v,, wcZvt g„Zt †QRyÏxb 

†gvjø¨v, MÖvgt iNyb›`bcyi, †cvt kÖx A½ub, _vbvt 

†KvZqvjx, †Rjvt dwi`cyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1999 

LM 

657.  ‡gvt byiæj Bmjvg,, wcZvt †gvt iwdK Dj¨v, Pvu`cyi, 

‡bvqvMvuI, kvnivw Í̄, `vBgwÏb gvóvi evox| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

M 

658.  ‡gvt BmivBj †nv‡mb,, wcZvt †gvt ZwdR DÏxb, MÖvgt 

ei`v bMi, †cvt Kv‡U½v, _vbvt PvU‡gvni, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1993 

M 

659.  ‡gvt bRiæj Bmjvg,, wcZvt g„Zt AvjZvd †nv‡mb, evox 

bs-486/we, Dckni †m±i-1, ivRkvnx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(‡gKvwbK¨vj),1990 

KLM 

660.  ‡gvt †iRvDj Bmjvg,, wcZvt g„Zt Avãyj Mwb miKvi, 

MÖvgt cywUgvix (en‡ii wfUv), †cvt wPjgvix, KzwoMÖvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1988 

KLM 

661.  Avmv`yj nK,, wcZvt †gvt gKeyj †nv‡mb ZvjyK`vi, 

MÖvgt+‡cvt Kvwjïix, _vbvt evDdj, wRjvt cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

KLM 

662.  ‡gvt gvgybyi ikx`  (†Zvnv), , wcZvt †gvt nvwdRyi 

ingvb, MÖvgt mveMvox, †cvt †MvnvBj, _vbvt kvRvnvbcyi, 

†Rjvt e¸ov| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

LM 

663.  AvwbPzi ingvb, wcZvt †gv Í̄dv †kL, MÖvgt †gvjøv`x, †cvt 

†Mvnvjx, _vbvt gyKmy`cyi, †Rjvt †MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

K 

664.  ‡gvt gRby †gvjøv,, wcZvt †gvt nvmgZ Avjx †gvjøv, 

MÖvgt+‡cvt few`qv, _vbvt+‡Rjvt ivRevox| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

665.  Kj¨vb KvwšÍ †`, , wcZvt Kvby jvj †`, MÖvgt †PŠjvwki, 

†cvt wgRv©cyi, _vbvt kÖxg½j, †Rjt †gŠjfxevRvi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

K 

666.  IqvRKibx wek¦vm iwnR,, wcZvt Avkivd Avjx wek¦vm, 

MÖvgt P›`ªØxc, †cvt mxZvivgcyi, _vbvt Kvwkqvbx, †Rjvt 

†MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(wmwfj),1996 

M 

667.  ‡gvt †mvnvM ZvjyK`vi,, wcZvt †gvt Kwei ZvjyK`vi, 

MÖvgt B`ªvKcyi †jvnvwjqv, †cvt †jvnvwjqv, _vbvt+‡Rjvt 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

cUzqvLvjx| 

668.  ‡gvt Avãyj nvwjg,, wcZvt g„Zt Avãyj cv‡jvqvb, MÖvgt 

cvBK cvov, †cvt eo †Mvwe›`cyi, _vbvt Kvwjqv‰Ki, 

†Rjvt MvRxcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1992 

KLM 

669.  Av‡kK gvngy`,, wcZvt †gvt Ave`yj gwR` gvóvi, MÖvgt 

c~e© bMi, †cvt iƒcmx evRvi, _vbvt dzjcyi, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2000 

KLM 

670.  nvweeyi ingvb, wcZvt mvjvn DwÏb, MÖvgt jwZdcyi, †cvt 

UvwKqvK`gv, _vbvt wgRv©cyi, †Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

M 

671.  ‡gvt Avwidzj Bmjvg,, wcZvt †gvt gyKQz` Avn‡g`, 

wm/I-gyKQz` Avn‡g` f~Bqv evox, MÖvgt cwðg ˆLqvQov 

(wgRv©cvov), †cvt eoZvwKqv, _vbvt wgimivB, †Rjvt 

PUªMÖvg|  

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2000 

M 

672.  ‡gvnv¤§` Kvgivb Avng`,, wcZvt Avãyj Avnv`, MÖvgt 

wcjøvKvw›`, †cvt kixdMÄ, _vbvt RwKMÄ, †Rjvt 

wm‡jU| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1998 

LM 

673.  iv‡mj,, wcZvt Avãyj nvbœvb, MÖvgt nvZxevÜv, †cvt 

nvZxevÜv-1920, _vbvt mwLcyi, †Rjvt Uv½vBj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

LM 

674.  ‡gvt IevB`yi ingvb,, wcZvt Avãyj Lv‡jK, MÖvgt kÖxcyi, 

†cvt kÖxcyi bZzb evRvi-2001, _vbvt Rvgvjcyi m`i, 

†Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

LM 

675.  P›`b Kzgvi gnšÍ,, wcZvt b‡ik P›`ª gnšÍ, MÖvgt 

gvwS‡Kvjv, †cvt cxiMvQv, _vbvt MveZjx, †Rjvt e¸ov| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

676.  ‡gvt Avkivdzj Avjg,, wcZvt †gvt b~iæj Bmjvg, MÖvgt 

eo †MvjKvUv, †cvt w`Nywjqv, _vbvt dwi`cyi, †Rjvt 

cvebv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1996 

K 

677.  ‡gvt †iRvDj nK,, wcZvt †gvt ev`kv wgqv, MÖvgt eveyi 

Pi PvKjv`vi, Wv½x, †cvt ‡XDLvjx, _vbvt m`icyi, 

†Rjvt dwi`cyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1996 

M 

678.  gyt Rvnv½xi †nv‡mb,, wcZvt g„Zt i¾e Avjx, MÖvgt 

gyMmvBi, †cvt `v‡iviv, ‡Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(hš¿‡KŠkj),1977 

KLM 

679.  ‡gvt mvLvIqvZ †nv‡mb,, wcZvt †gvt †ejv‡qZ †nv‡mb, 

MÖvgt Pi †mvbvcyi (Gj· nvRx evox), †cvt †mvbvcyi 

evRvi, _vbvt †mvbvMvRx, †dbx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

LM 

680.  ‡gvt gvRnviæj Bmjvg,, wcZvt ‡gvt Avãyj gwR`, kvn 

†`ŠjZcyi, KvjvKPzqv evRvi, gqbvgwZ eywoPs, Kywgjøv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),2006 

M 

681.  iex›`ª jvj ‰e`¨,, wcZvt †hv‡c›`ª jvj ‰e`¨, MÖvgt 

ˆLqvLvjx, †cvt DbmËicvov, _vbvt ivDRvb, †Rjvt 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, L 
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PUªMÖvg| (B‡jKUªwb·),1972 

682.  gynv¤§` wRqvDi ingvb, , wcZvt †gvt Avãyi ie, MÖvgt 

PiKvjxcyi, †cvt imyjcyi, _vbvt MRvwiqv, †Rjvt 

gyÝxMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),2008 

LM 

683.  cv_© mvi_x wek¦vm,, wcZvt cÖ‡eva Kzgvi wek¦vm, MÖvgt 

†Mvqvj cvov, †cvt+_vbvt kÖxcyi, †Rjvt gv¸iv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

KLM 

684.  byi †gvnv¤§` ev`kv wgqv,, wcZvt †gvnv¤§` Avãyj nvwdR, 

MÖvgt ‰eKyÚcyi, †cvt k¨vgcyi, _vbvt iscyi m`i, †Rjvt 

iscyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

1999 

KLM 

685.  ‡gvnv¤§` †MvKivbyj nK, , wcZvt bIkv wgqv, cÖh‡Zœt 

GqvRi cvov, MÖvgt `wÿY gv`ªvkv, †cvt †`Iw`qv, _vbvt 

mvZKvwbqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2002 

M 

686.  ‡kL Lvqiæ¾vgvb,, wcZvt g„Zt †kL Avãyj, MÖvgt 

Iq¨vi‡jm cvov, †cvt dwi`cyi-7800, _vbvt+‡Rjvt 

dwi`cyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

K 

687.  bvCgyj nK ZvjyK`vi,, wcZvt g„Zt †gvt Avãyj nK 

ZvjyK`vi, MÖvgt `wÿY wmwn cvkv, †cvt ˆMjv, _vbvt 

Av‰MjSvov, †Rjvt ewikvj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

K 

688.  ‡gvt kvnxb †PŠayix,, wcZvt †gvt AvbQviæj nK, 88, 

Av³vi wewìs eo evox, 36, ga¨g †MvmvBj Wv½v, †cvt 

e›`i, _vbvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

M 

689.  ‡gvt nvq`vi Avjx gwjøK,wcZvt g„Zt Gm G gwjøK, 

AbvwgKv GcvU©‡g›U, 766, gwbcyi, wgicyi-2, XvKv-

1216 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1986 

KL 

690.  ‡gvnv¤§` kvwnb wmK`vi, , wcZvt †gvnv¤§` ‡Zvdv¾j 

†nv‡mb, MÖvgt+‡cvt eocyBqvDUv, _vbvt ev‡KiMÄ, 

†Rjvt ewikvj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1997 

LM 

691.  ‡gvt Aveyj evmvi †kL,, wcZvt †kL Avãyj Kv‡`i, MÖvgt 

Avmdi`x, †cvt AvjMx, _vbvt fv½v, †Rjvt dwi`cyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(wmwfj),1985 

K 

692.  ‡MŠZg Kzgvi wek¦vm,, wcZvt webq P›`ª wek¦vm, MÖvgt 

†NvlMvuZx, †cvt+_vbvt Djøvcvov, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

KLM 

693.  ‡gvt Kvgiæj nvmvb,, wcZvt †gvt †Mvjvg †gv³v‡`i, 

Avwid gyÝxi evox, MÖvgt gyQvcyi, †cvt Avwjwgqvi evRvi, 

_vbvt m›Øxc, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

M 

694.  ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb,, wcZvt g„Zt iæûj Avwgb, MÖvgt 

†QvU Zz¸weqv, †cvt †fvjvBb evRvi, _vbvt bv½j †KvU, 

†Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

K 
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695.  eLwZqvi mvdvZ,, wcZvt g„Zt Avjx gZ~©Rv †PŠayix, MÖvgt 

nvox cy®úKibx, †cvt AvgRv`nvU, _vbvt dzjMvRx, 

†Rjvt †dbx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2000 

KL 

696.  ‡gvt nviæb Ai ikx`,, wcZvt g„Zt eKm Avjx, 

MÖvgt+‡cvt wkgcyi, _vbvt †KvZqvjx, †Rjvt Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

K 

697.  myKzgvi Kg©Kvi,, wcZvt g„Zt mywbj iÄb Kg©Kvi, _vbv 

wbev©nx Awdm †ivW, _vbvt Kjvcvov, †cvt †Lcycvov, 

†Rjvt cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1980 

M 

698.  mygb gRyg`vi,, wcZvt wchyl gRyg`vi, MÖvgt MvBqvi Pi, 

†cvt K¨v‡¤úivnvU, _vbvt ivqcyi, †Rjvt jÿxcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2007 

M 

699.  gwbi †nvmvBb †PŠayix, , wcZvt g„Zt Avng` Dj¨vn 

†PŠayix, MÖvgt ivgK…òcyi, †cvt evu‡ai nvU, _vbvt myavivg, 

†Rjvt †bvqvLjx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),1994 

M 

700.  ‡`Iqvb †gvt kwn`yj Bmjvg,, wcZvt †gvt AvdvR DwÏb 

†`Iqvb, MÖvgt mgm Ljmx, †cvt nwi`v Ljmx, _vbvt 

bjWv½v, †Rjvt bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(‡gKvwbK¨vj),1992 

LM 

701.  ‡gvt gvRnviæj Bmjvg,, wcZvt †gvt Avwgbyj Bmjvg, 

MÖvgt †avcviPi, †cvt PKmvãx, _vbvt+‡Rjvt †kicyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

LM 

702.  ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb,, wcZvt g„Zt Avt gv‡jK dwKi, 

MÖvgt wbqvgwZ, †cvt wbqvgwZ, _vbvt ev‡KiMÄ, †Rjvt 

ewikvj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1995 

KLM 

703.  ‡gvt Bd‡ZLvi web †nvmvBb †PŠs,, wcZvt g„Zt †e`vi 

†nvmvBb †PŠs, MÖvgt DËi cyKzwiqv, †cvt cyKzwiqv, _vbvt 

evukLvjx, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

M 

704.  ‡gvt Avey ivqnvb,, wcZvt †gvt gwbi DwÏb, MÖvgt+‡cvt 

ZvivKvw›`, _vbvt KvwRcyi, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

LM 

705.  AvjvDÏxb Avng` †PŠayix, , wcZvt gwbi Avng` †PŠayix, 

MÖvgt ag©cyi, †cvt `wÿY cvov, mvZKwbqv, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

LM 

706.  gwgb DwÏb,, wcZvt Rvnv½xi, MÖvgt †bvqvMvuI, †cvt 

iv‡R›`ªcyi, _vbvt kÖxcyi, †Rjvt MvRxcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

M 

707.  ‡gvt Zzwnby¾vgvb,, wcZvt †gvt gKeyj †nv‡mb, 

MÖvgt+‡cvt †nv‡mbvev`, _vbvt †`ŠjZcyi, †Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUwb·),2011 

M 

708.  nvw`myi ingvb,, wcZvt Avãym mvjvg, MÖvgt+‡cvt DËi 

PovBj, _vbvt KvVvwjqv, †Rjvt SvjKvVx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),2011 

M 

709.  ‡gvt mvjvDwÏb,, wcZvt †gvt myiæR wgqv, MÖvgt †QvU 

kvjNi, ‡cvt eo kvjNi, _vbvt ‡`weØvi, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 
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710.  ibwRr Kzgvi gÛj,, wcZvt †MŠiv½ gÛj, MÖvgt jyswms, 

†cvt jyswms, _vbvt bwoqv, †Rjvt kwiqZcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2013 

M 

711.  ‡gvt gwn`yj Bmjvg,, wcZvt †gvt †gvkv‡id †nv‡mb, 

MÖvgt †gvjøv Wv½v, †cvt bjWv½v, _vbvt KvwjMÄ, †Rjvt 

wSbvB`n| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2004 

LM 

712.  ‡gvt Avãyj gvbœvb,, wcZvt †gvt Avãyj Iqv‡n`, MÖvgt 

KqvKzwÂ  (†fUzwiqv cvov), †cvt Avev`cyKzinvU, _vbvt 

ivbvbMi, †Rjvt bIMvu| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1997 

KLM 

713.  ‡gvt kwdDi ingvb Lvb,, wcZvt †gvt gwZDi ingvb 

Lvb, MÖvgt+‡cvt g`bcyiv, _vbvt evDdj, †Rjvt 

cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),2007 

LM 

714.  ‡mŠif †`e eg©b,, wcZvt Abyc †`e eg©b, wm/I-Abyc 

†`e eg©b, †`e evox, MÖvgt †ivmvswMix, †cvt+_vbvt 

dwUKQwo, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),2005 

L 

715.  `~R©q cvj,, wcZvt cÖ`xc cvj, 6bs m~Lv© Wvt †jBb, 

gxivKzÄ, cv_iNvUv, †Kv‡Zvqvjx, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

L 

716.  gvwbK jvj wek¦vm,, wcZvt wÿZxk P›`ª wek¦vm, MÖvgt 

†ivjv, †cvt †ivjv, _vbvt ivRvcyi, †Rjvt SvjKvVx|  

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1998 

KLM 

717.  ‡gvt kvgxg †nv‡mb,, wcZvt †gvt kixd †nv‡mb miKvi, 

MÖvgt DËi †P‡jvcvov, †cvt e¸ov, _vbvt e¸ov m`i, 

†Rjvt e¸ov| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

KLM 

718.  ‡gvt Avmv`y¾vgvb cjvk,, wcZvt †gvt Avkivd Avjx, 

cÖh‡Zœt †gvt Avkivd Avjx, KPzqvWv½v, wegvb e›`i 

eoK, †cvt+_vbvt+‡Rjvt Uv½vBj-1900| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

KLM 

719.  wb`k©b PvKgv,, wcZvt Agyj¨ iÄb PvKgv, MÖvgt gMov 

wej, 35bs e½j Zjx BDwbqb cwil`, †cvt gvwik¨v, 

_vbvt evNvBQwo, †Rjvt iv½vgvwU| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

LM 

720.  kÖxevm P›`ª eviB,, wcZvt bvivqb P›`ª eviB, MÖvgt+‡cvt 

†giæqv, _vbvt †`j`yqvi, †Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),2004 

KLM 

721.  ‡gvt kvgxg Avn‡g`,, wcZvt †gvt dwi` DÏxb, MÖvgt 

Pv›`cyi, †cvt Lwjjcyi, _vbvt †`weØvi, †Rjvt Kzwgjøv-

3531| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2007 

L 

722.  ‡gvt nvwee Bgvg,, wcZvt g„Zt wiqvR DwÏb, MÖvgt _vbv 

cvov, †cvt Uv½vBj-1900, _vbvt+‡Rjvt Uv½vBj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1992 

KLM 

723.  , ‡gvt Avãym mvjvg,, wcZvt g„Zt †Lv`v eKm wek¦vm, 

MÖvgt+‡cvt Lwjmv KzÛx, †`ŠjZcyi, Kzwóqv| 

, wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1989 

, K 

724.  Aiƒc KvwšÍ †`,, wcZvt k¤¢y Pib †`, MÖvgt eiBZjx, †cvt wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, M 
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eiBZjx-4741, _vbvt PKwiqv, †Rjvt K·evRvi| (B‡jKwUªK¨vj),2011 

725.  ‡gvt kvnv`vZ ‡nvmvBb,, wcZvt †gvt †gveviK †nvmvBb, 

MÖvgt ZvjZjx, †cvt abv‡Mv`v evRvi, _vbvt gZje 

(DËi), †Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

M 

726.  w`evKi P›`ª †`,, wcZvt wngvsï Kzgvi †`, ebevsjv, 

gy³vMvQv, gqgbwmsn| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

KLM 

727.  KvRx Kvqbvr,, wcZvt KvRx Aveyj Kvjvg, 33/we-2(2q 

Zjv), iRbx †PŠayix †ivW, †MÛvwiqv, XvKv-1204| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

M 

728.  ‡gvt kwidzj nvmvb,, wcZvt g„Zt AvwRRyi ingvb, MÖvgt 

jvKvgZv, †cvt m~Pxcvov, _vbvt kvnivw Í̄, †Rjvt Pvu`cyi|  

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

KLM 

729.  ‡gvt Bgivb ingvb,, wcZvt †gvt Avãyi ingvb, MÖvgt 

gvwbKw`wn, †cvt wW‡½`vn, _vbvt+‡Rjvt PzqvWv½v| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

KL 

730.  ‡gvt Avãyj nvB,, wcZvt g„Zt gynwmb DwÏb †mL, MÖvgt 

eªÿ‡Lvjv, †cvt eûjx, _vbvt+‡Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1997 

K 

731.  ‡gvt gvRnviæj Bmjvg,, wcZvt †gvt bRiæj Bmjvg, 

MÖvgt PKevoxqv, †cvt bIMvu, _vbvt bIMvu m`i, †Rjvt 

bIMvu| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2007 

K 

732.  D¾j gvgyb †PŠayix,, wcZvt jyrdi ingvb †PŠayix, 

MÖvgt+‡cvt cvBKv›`x, _vbvt+‡Rjvt †MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

K 

733.  wecyj Kzgvi ivnv, , wcZvt wbiÄb Kzgvi ivnv, cÖh‡Zœt 

wbiÄb ivnv, g‡nïi cvkv, (wmËcvov), biw`K DW wjt 

†ivW, dzjevox †óU evRvi, †`ŠjZcyi, Lyjbv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

K 

734.  , , ‡gvt †mvnvM †nv‡mb,, wcZvt †gvt bRiæj Bmjvg, 

MÖvgt gnv‡`ecyi, †cvt AvjgbMi, _vbvt †KvZqvjx, 

†Rjvt iscyi|  

, , wW‡cøvgv  

BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

, , M 

735.  mygb eo –qv, , wcZvt weavb P›`ª eo~qv, MÖvgt Avavi 

gvwbK, †cvt bZyb evRvi, _vbvt ivDRvb, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),2009 

M 

736.  ûgvqyb Kwei,, wcZvt Qv‡ei Avng`, MÖvgt cwðg 

¸bvMix, †cvt ¸bvMix, _vbvt evukLvjx, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

LM 

737.  ‡gvt Rvnv½xi †nv‡mb,, wcZvt g„Zt †mKv›`vi Avjx, 3/4, 

cyivZb h‡kvi †ivW, Lyjbv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1998 

K 

738.  ‡gvnv¤§` RvwKi †nv‡mb,, wcZvt †gvnv¤§` IqvwR Dj¨v 

wgwR, 997/2, c~e© gwbcyi, wgicyi-2, XvKv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

KLM 
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bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

739.  cÖkvšÍ Kzgvi †Nvl,, wcZvt nwic` †Nvl, MÖvgt+‡cvt 

bgkbKievwU, _vbvt+‡Rjvt PvucvBbeveMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

M 

740.  ‡gvnv¤§` AvjgMxi Kwei,, wcZvt g„Zt Rvdi Avjx, MÖvgt 

eûjxKv›`v, †cvt Avnv¤§`vev`, _vbvt wÎkvj, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2013 

LM 

741.  ‡gvt wjUb wgqv,, wcZvt †gvt Avt iwk`, MÖvgt gnvjÿx 

cvov, ‡cvt gnvjÿx cvov, _vbvt eªvþYcvov, †Rjvt 

Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),2003 

KLM 

742.  ‡gvt Avmv`y¾vgvb,, wcZvt †gvt Imgvb Mwb miKvi, 

MÖvgt+‡cvt Pibexcyi, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

K 

743.  ‡gvt Imgvb Mwb, , wcZvt †gvt byiæj Bmjvg, MÖvgt 

ewb©P›`ª evox, †cvt+_vbvt abevox, †Rjvt UvsMvBj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

L 

744.  ‡gvt bvRgyj Bmjvg,, wcZvt †gvt Aveyj †nv‡mb, 

MÖvgt+‡cvt †UsjvnvUv, _vbvt KvwRcyi, †Rjvt wmivRMÄ|  

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

M 

745.  AwfwRr Kzgvi †`ebv_,, wcZvt wbZvB P›`ª †`ebv_, MÖvgt 

†gvnv¤§`bMi, †cvt Rjgv, _vbvt ewUqvNvUv, †Rjvt 

Lyjbv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

K 

746.  ‡gvt iæûj Avgxb,, wcZvt †gvt AvãyQ QvËvi, MÖvgt 

†`Iqvbx cvov, †cvt Kvwjevox, Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

LM 

747.  ‡gvt Avwgiæj Bmjvg,, wcZvt †gvt Ave`yj nK, MÖvgt 

†mvbvLvjx, †cvt evmbv, _vbvt evmbv, †Rjvt ei¸bv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

748.  wd‡ivR Avj gvgyb,, wcZvt †gvt gq‡Qi Avjx wgqv, MÖvgt 

Kw`g †`InvUv, †cvt †`InvUv, _vbvt wgRv©cyi, †Rjvt 

Uv½vBj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

M 

749.  ‡gvt wgRvbyi ingvb,, wcZvt †gvt AvwbQzj nK, Kvjx 

evox †ivW, wejøvn gmwR` moK, †fvjv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),2000 

KLM 

750.  ‡gvt nvmvbyi ingvb,, wcZvt g„Zt Avãyj KzÏym wgTv, †K 

wR kvnv †ivW, †nvwìs bs-1666-000, †cvt cvebv-

6600, †cŠimfvt cvebv m`i, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1995 

M 

751.  ‡gvt kwdDj AvRg mvby,, wcZvt †gvt iæûj Avwgb, MÖvgt 

K…òcyi cwðg gywÝcvov, †cvt+_vbvt+‡Rjvt KzwoMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2013 

LM 

752.  ‡gvt kvwnbyi Avjg, wcZvt g„Zt byi Bmjvg cÖvgvwbK, 

MÖvgt †Mvcxbv_cyi, †cvt †MŠixMÖvg, _vbvt mvw_qv, †Rjvt 

cvebv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),2003 

KLM 



ক্রমিক 
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bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

753.  ‡gvt bvRgyj nvmvb,, wcZvt †gvt †gvZv‡je †nv‡mb, 

MÖvgt+‡cvt Kqvwiqv, _vbvt KvjwKwb, †Rjvt gv`vixcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(‡gKvwbK¨vj), 1996 

M 

754.  ‡gvt wgRvbyi ingvb,, wcZvt †gvt Z‡dj DÏxb 

†RvqvÏvi, MÖvgt eviæBnvUx, †cvt+_vbvt Zvjv, †Rjvt 

mvZÿxiv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

LM 

755.  ‡gvt AviRyb Bmjvg, wcZvt Bw`ªm Avjx, MÖvgt 

cvBKcvov, †cvt ˆdjRvbv, _vbvt AvUNwoqv, †Rjvt 

cvebv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

KLM 

756.  Avj gvgyb,, wcZvt †gvt gK‡m` Avjx, gvZvmvMi †gvo, 

†cvt †kLcyiv, m`i, w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

K 

757.  ‡gvt Avkivdzj Avjg,, wcZvt †gvt ev”Py cÖvgvwbK, MÖvgt 

bvwRicyi, †cvt we,wc, bvwRicyi, _vbvt+‡Rjvt cvebv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

M 

758.  mvBdzj Bmjvg,, wcZvt Avãym mvËvi, MÖvgt †gvnv¤§`cyi, 

†cvt evjvbMi, _vbvt evMgviv, †Rjvt ivRkvnx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2007 

L 

759.  gvndzR Avn‡g`,, wcZvt †gvt †gvRvnvi DwÏb, kkvwiqv 

evox, gjgMÄ, Bmjvgcyi, Rvgvjcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

KL 

760.  ‡gvnv¤§` Bgiæj Avjg,, wcZvt †gvnv¤§` gvnveye Dj 

Avjg, †mvevnvb †gvjøv evox, †ivmvswMix, dwUKQwo, 

PUªMÖvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

M 

761.  ‡gvt gywRei ingvb,, wcZvt †gvt `vD` Avjx mi`vi, 

MÖvgt nvbyqvi, †cvt ivRMÄ, _vbvt gvwbivgcyi, †Rjvt 

h‡kvi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(‡gKvwbK¨vj),1993 

M 

762.  Gm,Gg, †gRevûj Avwgb, , wcZvt G,GBP,Gg, gvBbyj 

Avwgb, evmv bs-1, †ivW bs-2, eøK-G, nvwjkni Av/G, 

PU&ªMÖvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

M 

763.  ‡gvt Av‡e` Avjx, , wcZvt g„Zt nvmvb Avjx, MÖvgt 

gnZzj¨vcyi, †cvt dvwmivWv½v, _vbvt m`i, †Rjvt 

w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1993 

KLM 

764.  ‡gvt Rvwn`yj Bmjvg,, wcZvt †gvt Avt gvbœvb, MÖvgt+‡cvt 

nvIov, _vbvt Djøvcvov, wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

K 

765.  ‡gvnv¤§` gwbi †nv‡mb cv‡Uvqvix,, wcZvt †gvt ingZ 

Avjx cv‡Uvqvix, MÖvgt ga¨ ZicyiPÛx, †cvt eveyinvU, 

_vbvt Pvu`cyi, †Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

766.  ‡mL †gvt gvmy` Avn‡g`,, wcZvt †kL Avãym mvjvg, 

d¬¨vU bs-6/G, B‡Û· ivwKe Mv‡W©b, 53/G, cwðg 

†PŠayix cvov, XvKv-1219| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1995 

KLM 



ক্রমিক 
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bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

767.  ‡gv‡k©` Avjg ZvwiK, wcZvt †gQevn DwÏb Avn‡g`, 

MÖvgt+‡cvt †Mvcw`Nx, _vbvt wgVvgBb, †Rjvt 

wK‡kviMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1990 

LM 

768.  ‡gvt iwdKzj Bmjvg,, wcZvt g„Zt AvRnvi Avjx cÖvs, 

MÖvgt+‡cvt Iqvwjqv, _vbvt jvjcyi, †Rjvt bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1987 

K 

769.  ‡gvt Avkivdzj Avjg,, wcZvt †gvt gwnDwÏb mi`vi, 

MÖvgt+‡cvt gwiP cvjv, _vbvt †jvnvMov, †Rjvt bovBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

L 

770.  Gm,Gg,ûgvqyb Kexi,, wcZvt †kL Rwniæj nK, MÖvgt 

weòzcyi, †cvt wPiæwjqv, _vbvt+‡Rjvt ev‡MinvU| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2007 

K 

771.  ‡gvt †Mvjvg m‡ivqvi f~Bqv,, wcZvt G,‡K,Gg, kvn 

Avjg f~Bqv, meyRevM, 9g †jb, cUzqvLvjx m`i, 

†cvt+_vbvt+‡Rjvt cUzqvLvjx| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

LM 

772.  ‡gvt Igi dviæK,, wcZvt †gvt Avãyj Lv‡jK, MÖvgt eo 

fvjyKv, †cvt †PŠiv½x evRvi, _vbvt Kzgvi Lvjx, †Rjvt 

Kzwóqv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

KLM 

773.  ‡gvt bvRgyj û`v,, wcZvt †gvt nviæb-Ai-iwk`, MÖvgt 

†MvjvKv›`vBj, †cvt f~jZv, _vbvt iæcMÄ, †Rjvt 

bvivqbMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

M 

774.  ‡gvt Avey Avãyjøvn, wcZvt †gvt Gbvgyj nK, Qq cyKywiqv, 

iv¯Ív bvgt cwðg †Mv`vi cvov, †cvt Giæwjqv-5800, 

e¸ov m`i, †cŠimfvt e¸ov| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

M 

775.  ‡gvt †Mvjvg iveŸvbx Lvb ivRy,, wcZvt g„Zt G,Gg, 

Rvjvj DwÏb Lvb, MÖvgt KzZBf, †cvt Kgjcyi, _vbvt 

m`i, †Rjvt w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2002 

KL 

776.  ‡gvt †mv‡nj ivbv, wcZvt †gvt kwn`yj Bmjvg, MÖvgt 

gvQzgcyi, bZzbcvov, †cvt+‡Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

KL 

777.  b~i ‡gvnv¤§`, wcZvt †gvt gwni DwÏb, MÖvgt fv½v‡gvo, 

†cvt fiZLvjx, _vbvt mvNvUv, †Rjvt MvBevÜv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

K 

778.  G,‡K,Gg, †ivKb DwÏb,, wcZvt G,‡K,Gg, iBm DwÏb, 

myL wgjm, bivbx moK, ewÎk, †cvt+‡Rjvt wK‡kviMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2012 

LM 

779.  ‡gvt Avãym mvjvg,, wcZvt †gvt GLjvQ DwÏb, MÖvgt 

gvbiv 20/1, gvwbKMÄ m`i, †Rjvt gvwbKMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1989 

L 

780.  ‡gvt Bwjqvm †nv‡mb †gvjøv,, wcZvt †gvt Beªvwng †gvjøv, 

MÖvgt+‡cvt ZvgvU, _vbvt fvjyKv, †Rjvt gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(‡gKvwbK¨vj),1993 

LM 

781.  myKvšÍ †Nvl,, wcZvt myfvl †Nvl, 7/1, †`vj‡Lvjv †jb, 

Lyjbv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

LM 
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782.  , , ‡gvt gvgybi iwk` (gvgyb), , wcZvt †gvt Avt †Qvenvb 

gÛj, MÖvgt LvMvwU, †cvt C`Mvn, _vbvt wÎkvj, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

, , wW‡cøvgv  

BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

, , M 

783.  AvjgMxi Avn‡g`,, wcZvt g„Zt gbmyi Avn‡g`, †nvwìs 

bs-102 †nZg Lvub (dv‡Zgv gwÄj), (Avn‡j nvw`m 

Rv‡g gmwR` msjM&œ), †cvt wR,wR,I ivRkvnx-6000, 

_vbvt †evqvwjqv, †Rjvt ivRkvnx| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

K 

784.  wcsKb gRyg`vi,, wcZvt webq f~lb gRyg`vi, MÖvgt 

MvBqviPi, †cvt K¨v‡¤úinvU, _vbvt ivqcyi, †Rjvt 

jÿxcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

M 

785.  ‡gvt kwn`yj Bmjvg,, wcZvt †gvt Aveyj nv‡mg †PŠayix, 

MÖvgt Kzw›`nvi, †cvt+_vbvt evbvixcvov, †Rjvt ewikvj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1997 

LM 

786.  ‡gvt iæ‡ej †nv‡mb,, wcZvt †gvt AvbQvi Avjx, 

MÖvgt+‡cvt Kweicyi, _vbvt Avïwjqv, †Rjvt XvKv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

M 

787.  ‡gvt Avj Avwgb †mL,, wcZvt †gvt evnv`yi Avjx †mL, 

MÖvgt Rvgyqv, †cvt K‡qjMvZx, _vbvt+‡Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2007 

M 

788.  ‡gvt gÄyi Dj nK, , wcZvt †gvt gKQz` Dj nK, MÖvgt 

bI`v Lvw`gcyi, †cvt enj evoxqv, _vbvt wgicyi, †Rjvt 

Kzwóqv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

KLM 

789.  Kzgv‡ik P›`ª ivq,, wcZvt g„Zt gyKz›` P›`ª ivq, MÖvgt 

RM`xkcyi, †cvt †Kivbxi nvU, IqvW© bs-10, iscyi wmwU 

K‡cv©‡ikb, iscyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

1992 

KLM 

790.  ‡gvt iv‡k` †iRv,, wcZvt †gvt AvdvR DwÏb, MÖvgt †QvU 

kjyqv, †cvt wZZz`n, _vbvt+‡Rjvt PzqvWv½v| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2002 

K 

791.  ‡gvt Avãyj evix,, wcZvt †gvt AvKei Avjx, MÖvgt 

KvRxcvov, †cvt+_vbvt PvU‡gvni, †Rjvt cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

M 

792.  ‡gvnv¤§` m`iæm mvjvg,, wcZvt Ave`ym mvjvg wgqv, 

MÖvgt+‡cvt †eªv‡RinvwU, _vbvt wmivRw`Luvb, †Rjvt 

gyÝxMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

M 

793.  , ‡gvt mvnv`Z †nv‡mb,, wcZvt †gvt gKeyj †nv‡mb, MÖvgt 

eviv‰Zj, †cvt cÖavb KzÛx, _vbvt e`jMvQx, †Rjvt 

bIMvu| 

, weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2004 

, M 

794.  Avnmvb nvwee,, wcZvt †gvt Avãyj Inve, MÖvgt †`Djx, 

†cvt Gjvwmb, _vbvt †`j`yqvi, †Rjvt UvsMvBj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

KLM 

795.  ‡gvt Rvwn`yj Bmjvg (mygb),, wcZvt †gvt BDbyP g„av, 

MÖvgt †KŠLvjx, †cvt †KŠLvjx, _vbvt evDdj, †Rjvt 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

M 
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cUzqvLvjx| 2012 

796.  ‡gvt bRiæj Bmjvg,, wcZvt g„Zt Pvu` Avjx, MÖvgt c~e© 

evNvBj, †cvt cvKkx, _vbvt Ck¦i`x, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

LM 

797.  myeªZ Kzgvi kg©v, , wcZvt g„Zt my‡ik P›`ªv kg©v, 

MÖvgt+‡cvt Pi kÖxivgcyi, _vbvt bv›`vBj, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1997 

K 

798.  gvneye Avjg,, wcZvt Avãyj Lv‡jK, MÖvgt wenvigÛj, 

†cvt dzjZjx, _vbvt †`weØvi, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

KLM 

799.  ‡gvt Rwmg DwÏb,, wcZvt †gvt eRjyj nK nvIjv`vi, 

MÖvgt+‡cvt cvsMvwkqv, _vbvt `ygwK, †Rjvt cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

KLM 

800.  cªexi Kzgvi mvnv, , wcZvt cÖKvk P›`ª mvnv, MÖvgt a~mi, 

†cvt RvdiMÄ, _vbvt wkevjq, †Rjvt gvwbKMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2007 

KLM 

801.  ‡gvt mvB`yi ingvb,, wcZvt †gvt Aveyj Kvjvg AvRv`, 

MÖvgt Rvjvjvev`, †cvt wgivU, _vbvt ivbxbMi, †Rjvt 

bIMvu| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

K 

802.  AbšÍ Kzgvi wek¦vm,, wcZvt g„Zt cywjb wenvix wek¦vm, 

MÖvgt bj`xiPi, †cvt †Mveiv evRvi, _vbvt+‡Rjvt 

bovBj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(A‡Uv‡gvevBj),, 1998 

KLM 

803.  ‡gvt evwK wejøvn, wcZvt †gvt BDmyd Avjx, 12/5, 

gvnvZve DwÏb moK, Kzwóqv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2000 

L 

804.  mÄq P›`ª miKvi,, wcZvt mybxj P›`ª miKvi, MÖvgt+‡cvt 

Wzgywiqv, _vbvt KPzqv, †Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

K 

805.  ‡gvt bRiæj Bmjvg,, wcZvt †gvt †mvjvqgvb †nv‡mb, 

MÖvgt+‡cvt Mv›`vBj, _vbvt KvwRcyi, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

806.  ‡gvt gwbiæ¾vgvb,, wcZvt †gvt AvKei Avjx, MÖvgt+‡cvt 

evuk`nv, _vbvt+‡Rjvt mvZÿxiv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

KLM 

807.  gynv¤§` AvwQdzi ingvb, wcZvt Avn¤§` †nv‡mb, 28/2, 

nvRx Av¯‹i Avjx †ivW, eo †`Iiv (DËi cvov), †cvt 

mvZvBk, _vbvt UsMx, †Rjvt MvRxcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

M 

808.  ‡gvt bvCgyi ingvb PÂj,, wcZvt †gvt iwdKzi Bmjvg, 

†mwjg †PŠayix moK, Avivccyi †mvbvjx cvov, Avivccyi, 

wSbvB`n-7300| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

K 

809.  ‡gvt gvneye †nv‡mb f~Bqv, , wcZvt g„Zt †gvt wQwÏKzi 

ingvb f~Bqv, 90 c~e© †ZRZzix evRvi, †ZRMvuI, XvKv-

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1993 

KLM 
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1215| 

810.  KvRx mvjvn DwÏb Avng`,, wcZvt KvRx Av‡bvqvi DwÏb 

Avng`, KvRx evox, MÖvgt+‡cvt Kv‡šÍvcvkv, _vbvt 

†MŠib`x, †Rjvt ewikvj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1993 

K 

811.  ‡gvt AvwbQzi ingvb,, wcZvt g„Zt Zv‡jeyi ingvb, MÖvgt 

Avg`n, †cvt Avjøvi `Mv©-7042, _vbvt †`ŠjZcyi, 

†Rjvt Kywóqv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

M 

812.  ‡gvt Rvnv½xi Avjg, , wcZvt g„Zt AvRvnvi Avjx gÛj, 

MÖvgt movWv½x, †cvt AvZvBKzjv, _vbvt+‡Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1990 

M 

813.  ‡gvt gwkDi ingvb,, wcZvt g„Zt wRKiæj nK, MÖvgt 

`jyqv  †PŠayix cvov), BDwbqbt KvgvicyKzi, _vbvt 

ˆmq`cyi, †Rjvt bxjdvgvix| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

KL 

814.  ‡gvt Av‡Liæ¾vgvb iæKb,, wcZvt †gvt b~iæj Bmjvg 

miKvi, MÖvgt K…òevox, †cvt ivgåcyi, _vbvt gy³vMvQv, 

†Rjvt gqgbwmsn|  

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),2011 

M 

815.  ‡gvt AvLZviæ¾vgvb,, wcZvt †gvt byiæj Bmjvg, MÖvgt 

evnv`yi wmsn, †cvt eywoinvU dvg©, _vbvt m`i, †Rjvt 

iscyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

KLM 

816.  ‡gvt †kL mvB`yj nK, , wcZvt g„Zt †kL AvZvDj nK, 

MÖvgt gywbMÄ, gwnjv K‡jR †ivW, †cvt+_vbvt+‡Rjvt 

ev‡MinvU| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),2000 

LM 

817.  ‡gvt Avey m ywdqvb,, wcZvt Rbve †gvt nweeyi ingvb, 

MÖvgt+‡cvt wLZvePi, _vbvt †evqvjLvjx, ‡Rjvt PUªMªvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

M 

818.  wejvk wek¦vm, wcZvt Zvic` wek¦vm, MÖvgt KzgviLvjx, 

†cvt lvUZjv, dwKinvU, †Rjvt ev‡MinvU| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

KL 

819.  ‡gvnv¤§` gvngyy`yi ingvb,, wcZvt g„Zt Aveyj Kv‡kg, 

evox bs-214, MÖvgt Kzwocvovi †UK, †cvt gvRvi, _vbvt 

DËiLvb, †Rjvt XvKv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

KL 

820.  ‡`evkxl †`ebv_,, wcZvt Kzgv‡ik †`ebv_, MÖvgt+‡cvt 

WzevBj, _vbvt †Mvcvjcyi, †Rjvt Uv½vBj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

821.  iÄb Kzgvi ivq,, wcZvt c~‡b©›`y P›`ª ivq, Avj`v`cyi, 

†eZMvox, MsMvPov, iscyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

M 

822.  ‡gvnv¤§` nvq`vi Avjx,, wcZvt †gvt Rwgi DÏxb dwKi, 

MÖvgt Pi jÿxcyi, †cvt e¨vm`x, _vbvt gayLvjx, †Rjvt 

dwi`cyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

KLM 

823.  ‰mq` Avwidzj nvmvb,, wcZvt ˆmq` Avkivdzj nvmvb, weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

K 
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79/1, wbSzg Av/G, wRMvZjv, XvKv-1209| 2011 

824.  Aiwe›`y `vm,, wcZvt n‡i›`ª bv_ `vm, MÖvgt cwðg 

Mvov‡Lvjv, †cvt+_vbvt gayLvjx, †Rjvt dwi`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

KLM 

825.  wR,Gg, dqmvj Avn‡g`,, wcZvt †gvt wmivRyj Bmjvg, 

MÖvgt eUbv, †cvt †Kv`vjbMi, _vbvt †MvkvBinvU, †Rjvt 

kwiqZcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

KLM 

826.  myeªZ Kzgvi ivnv, wcZvt kvwšÍ c` ivnv, MÖvgt †Mvjbv, 

†cvt+_vbvt Wzgywiqv,  †Rjvt Lyjbv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2007 

M 

827.  ‡ZŠwn ỳj †nv‡mb Lvb, , wcZvt †`‡jvqvi †nv‡mb Lvb, 

evox bs-10, gymwjg bMi, (K‡jR ‡ivW-3), `vwÿY 

gvZzqvBj, †cvt Zzlviaviv-1362, _vbvt †Wgiv, †Rjvt 

XvKv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(hš¿‡KŠkj), 2005 

LM 

828.  Gm, Gg, kvnveywÏb,, wcZvt Gm,Gg, Avãyj gvbœvb, 

mvšÍvnvi bZyb evRvi, †cvt mvšÍvnvi, _vbvt Av`g`xwN, 

†Rjvt e¸ov| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(wmwfj), 2008 

M 

829.  ‡gvt Bgivb †nv‡mb f~Bqv,, wcZvt g„Zt dwi` DwÏb 

f~Bqv, MÖvgt+‡cvt m‡Zi evox, _vbvt MdiMvuI, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),2005 

KLM 

830.  ‡gvt gvneyeyi ingvb,, wcZvt †gvt midivR Avjx wet, 

MÖvgt †`nvUx, †cvt Avãyj evoxqv, _vbvt Rxeb bMi, 

†Rjvt PzqvWv½v| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1997 

M 

831.  ‡gvt iwdKzj Bmjvg f~Bqv, wcZvt †gvt wQwÏKzi ingvb 

f~Bqv, 138, c~e© †Mvovb, wLjMvuI, XvKv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),1992 

KLM 

832.  ‡gvt †gvKv‡ÏQzi ingvb,, wcZvt †gvt Avãyj Lv‡jK, 

†`ex`vmcyi, gwbivgcyi, h‡kvi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(cvIqvi), 2013 

M 

833.  ‡gvt Ryev‡qi Av³vi †PŠayix,, wcZvt RyjwdKvi ingvb 

†PŠayix, K‡jR †ivW-2, m`i iv¯Ív, MvBevÜv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2005 

KLM 

834.  ‡gvt gvmyg wejøvn,, wcZvt ‡gvt KvIQvi Avjx, Kweicyi, 

ˆkjKzcv, wSbvB`n| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

LM 

835.  Gm.Gg. wnib,, wcZvt †gvt Rqbvj Av‡e`xb, WvDwUqv, 

†cvt ainivP›`ª, _vbvt ˆkjK~cv, †Rjvt wSbvB`n| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

M 

836.  ‡di‡`Šm †eMg,, wcZvt ivwR DÏxb, MÖvgt cvZiw`qv, 

†cvt nvwZew`qv, _vbvt g‡bvni`x, †Rjvt biwms`x| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

KLM 

837.  ‡gvt AvwZKzi ingvb,, wcZvt †gvt †gvm‡jg Avjx Lvb, 

nvDR bs-150, †ki-B-evsjv †ivW, `vgcvov, evDdj 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKUªwb·),1977 

K 
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†cŠimfv, cUzqvLvjx| 

838.  ‡gvt †gvbv‡qg †kL, , wcZvt †gvt Rvgvj DwÏb †kL, 

MÖvgt evbvi nvIjv, †cvt Kvcvwmqv, _vbvt Kvcvwmqv, 

†Rjvt MvRxcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

KLM 

839.  ‡gvt mvB`yj Bmjvg,, wcZvt †gvt Rwniæj Bmjvg, 

†gv‡bvni Avjx †PŠayix evox, MÖvgt ¸gvg gÏ©b, _vbvt 

nvUnvRvix, ‡Rjvt PUªMÖvg|  

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

LM 

840.  ‡gvt Ave`yjøvn Avj gnwmb f~Tv, wcZvt Ave`yj nvB 

f~Tv, MÖvgt MwZqv cvVvb Mo, †cvt nwic` evRvi, _vbvt 

QvMj bvBqv, †Rjvt †dbx| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(Kw¤úDUvi), 2005 

KLM 

841.  , ‡gvnv¤§` gvneye Avjg,, wcZvt †gvnv¤§` Bw`ªQ wgqv, 

MÖvgt KvwjqvBk-Movevox, †cvt KvwjqvBk IgiRvb, 

_vbvt gZje `wÿY, †Rjvt Pvu`cyi| 

, weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

, M 

842.  GBP Gg bvwmi DÏxb,, wcZvt G Gd Gg Avey eKi, 

2249, c~e© evi›`x †gvjøvcvov, XvKv †ivW, h‡kvi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

KLM 

843.  gwjøK gvndzRyi ingvb, wcZvt g„Zt †gvt Av‡jK gwjøK, 

MÖvgt+‡cvt g~jkÖx, _vbvt bovMvZx, †Rjvt bovBj|  

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

M 

844.  Gm,Gg, bvRgyj †nv‡mb,, wcZvt G,wU,Gg, wmivRyj nK, 

MÖvgt PicvZv, †cvt ivqcyi, _vbvt ivqcyi, †Rjvt 

jÿxcyi| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

KLM 

845.  ‡gvt wgRvbyi ingvb,, wcZvt †gvt gvneye †nv‡mb, MÖvgt 

e¸ov, †cvt AvevBcyi, _vbvt ˆkjKzcv, †Rjvt wSbvB`n| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi),1986 

L 

846.  iwdKzj Bmjvg,, wcZvt b~iæj Bmjvg, weavB, ‡ZwjnvwU, 

kÖxcyi, MvRxcyi|  

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

LM 

847.  byiæj Avjg,, wcZvt Qv‡jn Avn‡g`, mvjvg †Kv¤úvbx 

evox, †`ŠjZcyi, Gg Gg nvU, †dbx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

M 

848.  BwÄwbqvi Avãyjøvn Avj gvgyb,, wcZvt †gvt b~i 

Avnv` miKvi, 396/1, ejvBbIqv, Kzicvi M¨vm 

Awdm, †bÎ‡Kvbv m`i, †bÎ‡Kvbv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

LM 

849.  ‡K, Gg, BgwZqvR †mwjg,, wcZvt †K, Gg, Bbvgyj 

nK, MÖvgt †cvt evwbqvKvw›`, _vbvt KzgviLvjx, †Rjvt 

Kzwóqv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)   

2008 

LM 

850.  BdwZLvi nvmvb †PŠayix, , wcZvt Qv‡jn& Beªvwng, 

†gN¤øvb cwj‡UKwbK †ivW, ewikvj m`i, ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj) 1993 

M 

851.  ‡gvt wiqvRyj Bmjvg, , wcZvt †gvt b~i †nv‡mb, MÖvgt wW‡cøvgv BwÄwbqvwis LM 
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cvVvKvUv, †cvt eo nviRx, _vbvt gVevoxqv, †Rjvt 

wc‡ivRcyi|  

(B‡jKwUªK¨vj) 2009 

852.  ‡gvt ivwReyj nK, , wcZvt †gvt Avãyj KzÏym gwjøK, 

MÖvgt ivRvcyi, †cvt AvjyKw`qv, _vbvt+‡Rjvt 

PzqvWv½| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

LM 

853.  KvRx kwdKzj Bmjvg, , wcZvt g„Zt KvRx bRiæj 

Bmjvg, MÖvgt †kLnvwU `wÿb cvov, †cvt h‡kvi 

wkÿv †evW©, _vbvt †KvZqvjx, †Rjvt h‡kvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj) 1997 

M 

854.  ‡gvt gvmyg mi`vi, , wcZvt Aveyj †nv‡mb mi`vi, 

Mªvgt+‡cvt ¸iPvKvwU, _vbvt evDdj, †Rjvt 

cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj) 2002 

LM 

855.  ‡gvt bvCgyi ingvb PÂj, , wcZvt †gvt iwdKzj 

Bmjvg, MÖvgt †mwjg †PŠayix moK Avivccyi †mvbvjx 

cvov, Avivccyi, wSbvB`n-7300,  

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)   

2012  

LM 

856.  ‡gvt Rvwn ỳi ingvb, , wcZvt g„Zt BQv nK Avjx, 

MÖvgt+‡cvt my›`icyi, _vbvt g‡nkcyi, ‡Rjvt 

wSbvB`n| 

wW‡cøvgv B‡jKwUªK¨vj, 

2004 

K 

857.  iweDj Bmjvg, , wcZvt AveŸvm Avjx, MÖvgt AvM-

Gjvwmb, †cvt Gjvwmb, _vbvt †`j ỳqvi, †Rjvt 

UvsMvBj|  

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj) 2010 

KLM 

858.  ‡gvnv¤§`  d‡qRyj Avjg, , wcZvt †gvnv¤§` 

†gvR‡niæj Avjg, gywÝ evox, c~e© P¤^j, evukLvjx, 

PUªMÖvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2007 

M 

859.  ¯ĉb P› ª̀ `vm, , wcZvt `x‡bk P› ª̀ `vm, MÖvgt 

AvMweµgnvUx, †cvt wkecyi, _vbvt UvsMvBj m`i, 

†Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2002 

KLM 

860.  hZb jvj `vk ¸ß, , wcZvt g„Zt †hv‡Mk P› ª̀ `vm 

¸ß, 283, mn‡`ecyi, †dbx m`i, †dbx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis 

(cvIqvi) , 1972 

KL 

861.  ‡gvt kvgxg Avn‡g`, , wcZvt †gvt dwi` DÏxb, MÖvgt 

Pv›`cyi, †cvt Lwjjcyi, _vbvt †`weØvi, †Rjvt Kzwgjvø 

3531| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2007 

M 

862.  ‡gvt bvwn` nvmvb, , wcZvt †gvt Bwjqvm Kexi, MÖvgt 

†e`MÖvg (dvqvi mvwf©m GjvKv), †cvt †MvcvjMÄ, 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj)2009 

M 
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_vbvt †MvcvjMÄ m`i, †Rjvt †MvcvjMÄ-8100|  

863.  myRq eo–qv, , wcZvt my‡iY KvwšÍ eo–qv, MÖvgt 

cvB‡ivj, †cvt GqvKze`Ûx, _vbvt cwUqv, †Rjvt 

PUªMÖvg|  

weGmwm   BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2010

/ wW‡cøvgv  

BwÄwbqvwis, 

(Kw¤úDUvi), 2006 

M 

864.  Avãyjøvn Avj widvZ Av`bvb, , wcZvt Avãyj 

†gv‡gb, 37 bs IqvW©, nvwjkni, gywbi bMi, 

gywÝcvov, Wvt nvwj‡gi evox, †cvt Avb›`evRvi, 

_vbvt e›`i, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt),  

2011 

M 

865.  G,we,Gg, mvBdzj Bmjvg, , wcZvt †gvt Avãyj 

ReŸvi, MÖvgt ivNecyi, †cvt ivNecyi gv`ªvmv, _vbvt 

†KvZqvjx, †Rjvt gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj),1993 

K 

866.  wi`Iqvbyj Bmjvg, , wcZvt G,‡K,Gg, iwdKzj 

Bmjvg, MÖvgt c~e© †fÛvei(Kei¯’vb †ivW), †cvt 

mvfvi K¨v›Ub‡g›U, _vbvt Avïwjqv, †Rjvt XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

KLM 

867.  ‡gvt Avãyj evix, , wcZvt †gvt gwR ỳj Bmjvg, 

MÖvgt+‡cvt ûjûwjqv, _vbvt wmsov, †Rjvt bv‡Uvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2001 

K 

868.  ‡gvt gvmyg ivbv, , wcZvt †gvt gwlg DÏxb, 

MÖvgt+‡cvt  aigcyi, _vbvt †Mv`vMvox, †Rjvt 

ivRkvnx| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis 

(B‡jKUªwb·), 2008 

KLM 

869.  ‡gvt AvwZKzj Bmjvg, , wcZvt g„Zt †gvt bvwRg 

DwÏb, MÖvgt+‡cvt MveLvb, _vbvt+‡Rjvt SvjKvVx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj) 2010 

L 

870.  ‡gvt mv‡R ỳj nK, , wcZvt †gvt †mvnive †nv‡mb, 

MÖvgt †gvjøv‡ZNwiqv wek¦vm cvov, †cvt+_vbvt+‡Rjvt 

Kzwóqv|  

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis 

(cvIqvi), 2008 

KLM 

871.  ‡gvnv¤§` gÄyi †gv‡k©`, , wcZvt †gvnv¤§` ûgvqyb 

Kwei, MÖvgt DËi ỳMv©cyi, †cvt fi ª̀vR nvU, _vbvt 

†RvqviMÄ gximivB, †Rjvt PUªMÖvg|  

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

L 

872.  kvnwiqvi Rvgvb, , wcZvt †gvt AvjZvd †nv‡mb, 

MÖvgt bjyqv, †cvt bjyqv, _vbvt mwLcyi, †Rjvt 

UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010   

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

873.  G,wU,Gg, gy Í̄vwdRyi ingvb, , wcZvt †gvt AvwZqvi 

ingvb, MÖvgt Kov`x, †cvt RMwZ, _vbvt+‡Rjvt 

Kzwóqv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj),2003 

K 

874.  ‡gvt Bb‡ZLve Avjg, , wcZvt kwdKzj Avjg, MÖvgt 

`Ëcyi, †cvt eqgvb, _vbvt `wÿb m`i, †Rjvt 

Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

KLM 

875.  Kvixgv AvLZvi, , wcZvt †gvnv¤§` Avjx Av°vQ, 

MÖvgt fvDcyi, †cvt jÿvcyi, _vbvt g‡bvniÄ, †Rjvt 

Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2006 

LM 

876.  ‡gvt Rvwn ỳj Bmjvg, , wcZvt †gvt Avt nK gvóvi, 

MÖvgt MwoqvMvfv, †cvt Mwoqv, _vbvt DwRicyi, †Rjvt 

ewikvj| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj),2007 

M 

877.  ‡gvt gwbiæ¾vgvb, , wcZvt g„Zt AvwRRyj nK, MÖvgt 

RMbœv_cyi, †cvt+_vbvt AvZvBKzjv, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis, 

1998 

LM 

878.  my‡lY PµeËx©, , wcZvt my‡eva PµeË©x, MÖvgt+‡cvt 

eiæÛx, _vbvt+‡Rjvt gwbKMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

M 

879.  Avwbmyi ingvb gvgyb, , wcZvt Avãyi ingvb, MÖvgt 

ivRivg †Nvl, †cvt DËi Rqcyi, _vbvt+‡Rjvt 

jÿxcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

KLM 

880.  myRb ivbv, , wcZvt †gvt AvdvR DwÏb, MÖvgt 

AvMw`Nyjxqv, †cvt †K`vicyi, _vbvt bvMicyi, †Rjvt 

UvsMvvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

M 

881.  ‡gvt bvRgyj Avjg Lvb, , wcZvt †gvt kg‡mi Avjx 

Lvb, MÖvgt ZvovB, †cvt ejivgcyi, _vbvt fzBqvcyi, 

†Rjvt UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

K 

882.  ‡gvt mvw`Kzi ingvb, , wcZvt †gvt Avwidzj ingvb, 

gnjøv-exicyi, evox bs-20, †cvt biwms`x, _vbvt 

biwms`x m`i, †Rjvt biwms`x| 

wW‡cøvgv  BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj), 

1995 

K 

883.  ‡gvt dviæK †nv‡mb, , wcZvt †gvt Aveyj †nv‡mb, 

MÖvgt B ª̀vKcyi, †cvt nvevmcyi, _vbvt g‡nkcyi, 

†Rjvt wSbvB`n| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

K 

884.  ‡gvt mvgxDj Bmjvg, , wcZvt g„Zt kvgQzj nK, 

e¸ov †ivW, cjvkevox, MvBevÜv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

885.  L‡j` web gvngy`, , wcZvt †kL gvngy` Avjg, kixd 

cøvRv, wUwUwm †jb, wm GÛ we †ivW, ewikvj-8200| 

weGmwm BwÄwbqvwis,  

2011 

LM 

886.  ‡gvt gnmxb Kexi, , wcZvt Avãyj evKx, MÖvgt 

†gvevivKcyi, †cvt ivRMÄ, _vbvt gwbivgcyi, †Rjvt 

h‡kvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2004 

K 

887.  gvmy ỳj nK, , wcZvt g„Zt AvdvR DwÏb,  MÖvgt 

dzjZjv, †cvt Gd KyPwU, _vbvt KvwjnvZx, †Rjvt 

UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2003 

KLM 

888.  bxjv ª̀x †kLi mvnv, , wcZvt be‡MŠi mvnv, 

MÖvgt+‡cvt we‡bv`cyi, _vbvt g¸ov, †Rjvt g¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2000 

L 

889.  ‡gvt AvwbQzi ingvb, , wcZvt jvj †gvnv¤§` g„av, 

MÖvgt KviLvbv, †cvt KviLvbv, _vbvt evDdj, †Rjvt 

cUzqvLvjx|  

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

M 

890.  ‡gvt Avãym †mwjg, , wcZvt †gvt †Mvjvg †gv Í̄dv, 

MÖvgt Pvu`cyi, †cvt Kb¨v`n, _vbvt nwibvKzš‘, †Rjvt 

wSbvB`n| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

K 

891.  ‡gvt mvB ỳi ingvb, , wcZvt †gvt Aveyj Kvjvg 

AvRv`, MÖvgt Rvjvjvev`, †cvt ev›`vBNvov, _vbvt 

ivbxbMi, †Rjvt bIMvu| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1995 

L 

892.  ‡gvnv¤§` nviæb Ai ikx`, , wcZvt g„Zt e· Avjx, 

MÖvgt+‡cvt wkgcyi, _vbvt+‡Rjvt Kywgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

LM 

893.  b~i †gvnv¤§`,, wcZvt Avjx †gvnv¤§`, MÖvgt evivBcyi, 

†cvt nxivgb evRvi, _vbvt+‡Rjvt jÿxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1998 

M 

894.  Avey nvmvb, , wcZvt †gvt Avwgi †nv‡mb, MÖvgt+‡cvt 

fwicvkv, _vbvt evDdj, †Rjvt cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

K 

895.  ‡gvt Cgvb Avjx,, wcZvt †gvt gKeyj †nv‡mb, MÖvgt 

cwðg evjvMÖvg, †cvt evjMÖvg, _vbvt RjXvKv, †Rjvt 

bxjdvgvix| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj),2012 

M 

896.  ‡gvt ivwk ỳj Bmjvg,, wcZvt †gvt †gvev‡iK Avjx, 

MÖvgt cviKzjv, †cvt cvBKcvov, _vbvt AvjgWv½v, 

†Rjvt PzqvWv½v| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

897.  ‡gvt ivwKeyj evix,, wcZvt †gvt Avãyj evix, 

fv`vBj(DËicvov), avg‡mvbv, Avïwjqv mvfvi, 

XvKv-1349| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

898.  ‡gvt †mv‡nj ivbv,, wcZvt †gvt kwn ỳj Bmjvg, MÖvgt 

gvQygcyi(bZzbcvov), †cvt+_vbvt+‡Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

M 

899.  ‡gvnv¤§` gwbiæ¾vgvb gwb, , wcZvt †gv&t dinv` 

Avjx, evmv bs-51, eøK-B, AvKziUvKzi gymwjg cvov, 

UvsMvBj m`i, UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj),2007 

K 

900.  k¨vgj eªÿ,, wcZvt ivg KvbvB eªÿ, MÖvgt AÜiv, 

†cvt+_vbvt wgRv©cyi, †Rjvt UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

K 

901.  ‡gvt iv¾vK Dj Kwig,, wcZvt †gvt †iRvDj Kwig, 

MÖvgt+‡cvt †nv‡mbvev`, _vbvt †`ŠjZcyi, †Rjvt 

Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

LM 

902.  ‡gvt nvwjgy¾vgvb, , wcZvt g„Zt Avãyi ingvb, evmv 

bs-311, IqvW© bs-04, exiMÄ †cŠimfv, _vbvt 

exiMÄ, †Rjvt w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj),1994 

KLM 

903.  ‡gvnv¤§` †iRvDb bex, , wcZvt AvjnvR¡ †gvt igRvb 

Avjx miKvi, MÖvgt Kvk`n, †cvt evRvicvo, _vbvt 

my›`iMÄ, †Rjvt MvBevÜv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(‡gKvwbK¨vj),1986 

KLM 

904.  ‡gvt kvn Avjg,, wcZvt †gvt Aveyj Kvjvg, MÖvgt 

ivgP› ª̀cyi, †cvt nwjavbx, _vbvt+‡Rjvt wSbvB`n| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis,, 

2003 

LM 

905.  cÖ‡KŠt †gvt ¯ĉb Lvb, , wcZvt g„Zt kvgmyj nK Lvb, 

MÖvgt+‡cvt fvZnvoxqv, _vbvt ivqMÄ, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

M 

906.  ‡gvt †iRyqvbyj Bmjvg,, wcZvt †gvt †gvdv¾j 

†nv‡mb, PKevRvi, †kicyi UvDb, †kicyi-2100| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I 

B‡jKUªt),, 2008 

L 

907.  AwfwRr Kygvi †`ebv_, , wcZvt wbZvB P› ª̀ †`ebv_, 

MÖvgt †gvnv¤§` bMi, †cvt Rjgv, _vbvt ewUqvNvUv, 

†Rjvt Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

LM 

908.  ‡gvt gyCb DwÏb,, wcZvt †gvt mvBdzj Bmjvg, 

MÖvgt+‡cvt ïfw`qv, _vbvt dwKinvU, †Rjvt 

e‡MinvU| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I 

B‡jKUªt),, 2009 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

909.  ‡gvt RvwKi gvngy`, , wcZvt Avj dviæK gvngy`, 

MÖvgt+‡cvt  cvuPcvov, _vbvt m`i, †Rjvt jÿxcyi|  

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

LM 

910.  ‡gvt Aveyj Kv‡kg,, wcZvt †gvt Avn‡g` Avjx gwjøK, 

AvjgWv½v, _vbv cvov, †cvt+_vbvt AvjgWv½v, 

†Rjvt PzqvWv½v| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

1983 

KLM 

911.  Avmv` †nv‡mb, , wcZvt †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb, 

MÖvgt+‡cvt gvwjqvbv, _vbvt cwUqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

LM 

912.  ‡gvt gvngy ỳj nvmvb,, wcZvt †gvt Rqbvj Av‡e`xb, 

MÖvgt k¨vgjxcvov, †cvt+_vbvt Djøvcvov, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

LM 

913.  Aveyj Kvjvg †gvnv¤§` AvnQvbyj nK, , wcZvt G,G, 

dRjyj nK, MÖvgt `vD`cyi, †cvt Lvm `vD`cyi, 

_vbvt iæcMÄ, †Rjvt bvivqbMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1996 

KLM 

914.  cyjK Kzgvi PµeZ©x,, wcZvt ïKzgvi PµeZ©x, 

Kvw›`wfUv, †cvt+_vbvt+‡Rjvt bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(‡gKvwbK¨vj), 2013 

KLM 

915.  DËg Kzgvi `vm,, wcZvt ibwRr Kzgvi `vm, 

MÖvgt+‡cvt mg‡`KvVx, _vbvt †bQvivev`, †Rjvt 

wc‡ivRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1993 

KLM 

916.  ‡gvt mv‡qg †PŠayix,, wcZvt †gvt †mwjg †PŠayix, MÖvgt 

DËi nvwjkni, ‡cvt nvDwRs G‡÷U, _vbvt 

nvwjkni, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

LM 

917.  gvRnviæj Bmjvg, , wcZvt †gvt iwdKzj Bmjvg, 

MÖvgt+‡cvt DPvwLjv, _vbvt Ck¦iMÄ, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

918.  ‡gvt mvBdzÏxb,, wcZvt †gvt d‡qR Djøvn, wm/I-

‡gŠjfx Avãyjøvni bZzb evox, `wÿb gv`ªvmv, 

g ỳbNvU, nvUnvRvix, PUªMÖvg-4337| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

919.  ‡gvt Kvgiæ¾vgvb, , wcZvt †gvt dRjyj ingvb, evox 

bs-47, MÖvgt meyRevM `kwgbv, †cvt+_vbvt `kwgbv, 

†Rjvt cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

2001 

K 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

920.  ‡gvt wgRvbyi ingvb,, wcZvt g„Zt KvRx Avãyj 

jwZd, MÖvgt+‡cvt MvQzqv, _vbvt gyjv`x, †Rjvt 

ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 1992 

K 

921.  Avey BDm~d Bgivb, , wcZvt Avey Zv‡ni, MÖvgt †QvU 

jÿxcyi, †cvt gZje evRvi, _vbvt gZje DËi, 

†Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

KLM 

922.  Gm, Gg, AvBqye †nv‡mb, , wcZvt †gvt †ejv‡qZ 

†nv‡mb, MÖvgt Kv› ỳwjqv, †cvt Kwigcyi, _vbvt 

NvUvBj, †Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKUªwb·), 2009 

KLM 

923.  wjUb Kzgvi mvnv,, wcZvt m‡šÍvl Kzgvi mvnv, Mªvgt 

LvRyiv, †cvt `xNv, _vbvt †gvnv¤§`cyi, †Rjvt g¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(‡gKvwbK¨vj),1999 

K 

924.  ‡gvt wiqvR Avn‡¤§` ZvjyK`vi, , wcZvt †gvt mgQzj 

nK ZvjyK`vi, MÖvgt+‡cvt Kg©KvVx, _vbvt ewikvj 

m`i, †Rjvt ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

K 

925.  Avkxl Kzgvi emvK, wcZvt K…ò Kzgvi emvK, 

ejyevox, †KvZqvjx, w`bvRcyi m`i, w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

1998 

K 

926.  ‡gvt QvwKeyi ingvb, , wcZvt †gvt Qv‡ivqvi Rvnvb, 

MÖvgt Rqcyi, †cvt LvRyi, _vbvt gnv‡`ecyi, wRjvt 

bIMvu| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

927.  ‡gvt Rvwn ỳj Bmjvg, wcZvt †gvt Avt gvbœvb, 

MÖvgt+‡cvt nvIov, Djøvcvov, wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

L 

928.  ‡gvnv¤§` Iqvwn ỳ¾vgvb,, wcZvt g„Zt †`‡jvqvi 

†nv‡mb, MÖvgt weÄycyi, †cvt+_vbvt cvskv, †Rjvt 

ivRevox| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 1999 

LM 

929.  ‡gvt gwnb DwÏb,, wcZvt †gvt gwReyj nK, MÖvgt 

ˆmq`cyi, †cvt iæcvPiv, _vbvt+‡Rjvt jÿxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2002 

K 

930.  ‡PŠayix gvwne BKivg, , wcZvt G, GBP, Gg, 

BKivgyj nK †PŠayvix, 37, †Rvicyj †jb, XvKv-

1100| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2005 

LM 

931.  ‡gvt †Mvjvg gvIjv, , wcZvt g„Zt g‡qR DwÏb 

gwjøK, 312, †nv‡mbxMÄ, †evqvwjqv, †cvt+‡Rjvt 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(‡gKvwjK¨vj), 2004 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

ivRkvnx| 

932.  ‡gvt kvn Rvgvj, , wcZvt †gvt Aveyj Kv‡kg kvn, 

MÖvgt eyRiæK †KŠo, †cvt gPgBj, evMgviv, 

ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

KLM 

933.  dinv` Avn‡¤§` ïf,, wcZvt †gvt kvnRvnvb Lvb, 

29bs evBk‡UKx, nvR¡x Avjx †nv‡mb †ivW, wgicyi-

13, XvKv-1216| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

LM 

934.  ‡gvt Avwid, wcZvt †gvt Bw &̀ªm, ga¨evßv, nvwRi nvU, 

‡cvt+_vbvt+‡Rjvt †fvjv|  

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

LM 

935.  ‡gvt AvwbQzi ingvb ivRxe,, wcZvt †gvt †iRvDj 

Kwig, 31/1, c~Y©P› ª̀ jvwnox †jb, †KvU©cvov, 

Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

KLM 

936.  ‡gvt gwbiæj Bmjvg, , wcZvt †gvt ev`kvn wgqv, 

MÖvgt eiænv, †cvt kvnvbkvnMÄ, _vbvt+‡Rjvt 

UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2000 

KL 

937.  ‡gvnv¤§` ZvRyj Bmjvg,, wcZvt Avãyj gvbœvb, MÖvgt 

w`qvKzj, †cvt evRvwjqv, _vbvt P›`bvBk, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

938.  ‡gvt wbRvg DwÏb kvgQ,, wcZvt g„Zt kvgQzwÏb 

Avng`, cÖh‡Zœt kvgQ gnj, `wÿb P_v, eocyKyi 

cvo, Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

1996 

M 

939.  ‡gvt wRqvDi ingvb, , wcZvt †gvt jyrdi ingvb, 

MÖvgt ebMÖvg, †cvt ga¨ebMÖvg, _vbvt+‡Rjvt 

†MvcvjMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(‡gKvwbK¨vj), 2005 

LM 

940.  mybxj Kzgvi gÛj,, wcZvt g„Zt Abv_ P› ª̀ gÛj, 

MÖvgt †Mvcxbv_cyi, †cvt wSUKv, _vbvt nwiivgcyi, 

†Rjvt gvwbKMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1989 

LM 

941.  ‡gvt kwn ỳj ingvb,, wcZvt †gvt Imgvb Avjx, MÖvgt 

wnRjnvwU, †cvt evoBcvov, _vbvt Kwjqv‰Ki, †Rjvt 

MvRxcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

942.  ‡gvnv¤§` Avwidzj Bmjvg, , wcZvt g„Zt †gvnv¤§` 

Avjx AvRMi, MÖvgt Ljvcvov, †cvt fvIqvj MvRxcyi, 

_vbvt KvjxMÄ, †Rjvt MvRxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1997  

M 

943.  ‰mq` †gv Í̄dv Avn¤§`, , wcZvt ˆmq` †m‡K›`vi 

Avjx, gnjøv-‡PŠwKo cvo, †cvt+_vbvt+‡Rjvt 

bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 1998 

M 

944.  ‡gvt bRiæj Bmjvg †mv‡nj, , wcZvt †gvt 

AvjvDwÏb, MÖvgt †`ŠjZcyi, †cvt+_vbvt `wÿb 

AvBPv, †Rjvt †fvjv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

945.  ‡gvt wgRvbyi ingvb, , wcZvt gneye †nv‡mb, MÖvgt 

e¸ov, ‡cvt AvevBcyi, _vbvt ˆkjKzcv, wRjvt 

wSbvB`n| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

1986 

M 

946.  ‡gvnv¤§` Kvgvj cÖvgvwbK, , wcZvt †gvnv¤§` †gvi‡k` 

Avjx cÖvgvwbK, MÖvgt †avcvKv›`x, †cvt †Kvgicyi, 

_vbvt †KvZqvjx, †Rjvt dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 2001 

L 

947.  ‡gvt Avmv ỳ¾vgvb, , wcZvt †gvt Imgvb Mwb miKvi, 

MÖvgt Pibexcyi, †cvt Pibexcyi, _vbvt ˆmq`cyi, 

†Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis 

(†iwd«Rv‡ik©b),2004 

LM 

948.  mv‡Ki Avnv¤§` wecøe, , wcZvt gwZDi ingvb, MÖvgt 

evukZjv, †cvt †Wdzwjqv evRvi, _vbvt dzicyi, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

KLM 

949.  Bgvb †nv‡mb, , wcZvt g„Zt †gveviK ‡nv‡mb, MÖvgt 

ˆ`KvgZv, †cvt m~Pxcvov, _vbvt kvniv Í̄x, †Rjvt 

Pvu`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1990 

KLM 

950.  ‡gvnv¤§` kvgmyj nK, , wcZvt †gvt BmgvBj †nv‡mb, 

MÖvgt kªxcyi, †cvt kªxcyi bZzb evRvi, _vbvt+‡Rjvt 

Rvgvjcyj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 1996 

LM 

951.  ‡gvt Rvgvj DwÏb wgqv, , wcZvt g„Zt †gvt †gvm‡jg 

wgqv, wbDUvDb, eøK bs-02, evmv bs-wW.19/20, 

w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

(‡gKvwbK¨vj), 2005 

M 

952.  ‡gvt AvZvDi ingvb, , wcZvt g„Zt Rûiæj Bmjvg, 

189/3, c~e© ivgcyiv, KvRx bRiæj Bmjvg †ivW, 

ivgcyiv, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

1987 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

953.  gviæd Avn‡g`, , wcZvt gv‡R` DwÏb Avn‡g`, MÖvgt 

ZvivDwRqvj, †cvt nvU-Avg‰Zj, _vbvt kÖxcyi, †Rivt 

gy¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2000 

LM 

954.  ‡gvnv¤§` mv‡qg, , wcZvt †gvnv¤§` †gvQ‡jg, myKb¨v 

UvIqvi, d¬¨vU bs-13/we, 35 wgicyi †ivW, avbgwÛ, 

XvKv-1205| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2000 

KLM 

955.  ‡gvt Kvgiæj nvmvb, , wcZvt †gvt Aveyj †nv‡mb, 

MÖvgt noMÖvg e¨vsK cvov, †cvt ivRkvnx †KvU©, _vbvt 

ivRcvov, †Rjvt ivRkvnx|  

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

L 

956.  ‡gvt gvgybyi ingvb, , wcZvt †gvt AvRMi Avjx, 

MÖvgt c~e© Qwejvcyi, †cvt †ej‰Zj evRvi, _vbvt 

†gjv›`n, †Rjvt Rvgvjcyi|  

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

KLM 

957.  ‡gvt †mv‡nj L›`Kvi, , wcZvt kvn Avjg L›`Kvi, 

MÖvgt nvwoqv evoB, †cvt gjgMÄ, _vbvt Bmjvgcyi, 

†Rjvt Rvgvjcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

KLM 

958.  ‡kL †gv Í̄vwn` ingvb, , wcZvt †kL †gvnv¤§` gwZDi 

ingvb, 134 wµ‡m›U †ivW, MÖxb †ivW, KjvevMvb, 

XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

959.  ‡gvt BDmyd Avjx, , wcZvt †gvt g³e Avjx, 

MÖvgt+‡cvt gvnvbcyi, _vbvt exiMÄ, †Rjvt 

w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 1991 

LM 

960.  ‡gvt Rvdi mv‡`K kvn, wcZvt †gvt Avnv¤§` Avjx 

kvn, mvsMvBj AvDwjqvev`, gvaecyi, nweMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

M 

961.  ‡gvnv¤§` †gvevB ỳj Bmjvg, , wcZvt †gvnv¤§` Avãyj 

Mwb, MÖvgt weivkx, †cvt Lvgvi evRvi, _vbvt 

gy³vMvQv, †Rjvt gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

K 

962.  kvn gvwgbyi ingvb, , wcZvt kvn AvdZve DwÏb 

Avn‡g`, MÖvgt wbgbMi, evjyevox, w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis 

(‡gKvwbK¨vj),1997 

K 

963.  ‡gvnv¤§` nviæbyi ikx`, , wcZvt †gvnv¤§` byiæ¾vgvb 

wmwÏKx, MÖvgt gv›`vi evoxqv, †cvt wgVvQov, _vbvt 

gximivB, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1996

,  

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

964.  ‡gvt jvejy wgqv, , wcZvt †gvt kIKZ Avjx, MÖvgt 

KvÂbcyi, , †cvt+ _vbvt+†Rjvt wSbvB`n| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 2008 

LM 

965.  Wt mvweŸi Avnmvbyj evmvi, , wcZvt wU.G.Gg. byiæj 

evmvi, i¨vKm IqvUvi d«›U, d¬¨vU-G-8, †ivW- 15, 

evmv bs-01, ¸jkvb-1, XvKv| 

wcGBP.wW BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1998 

KLM 

966.  ‡gvt Aveyj †nv‡mb, , wcZvt †gvt Aveyj nv‡mg fzBqv, 

MÖvgt cvejv(‡Kwei eUZjv), †cvt+_vbvt †`ŠjZcyi, 

†Rjvt Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1995 

LM 

967.  ‡gvt dinv` miKvi, , wcZvt †gvt Rvn½xi †nv‡mb, 

MÖvgt g›`viZjx, †cvt evMvb evox, _vbvt 

gZje(DËi), †Rjvt Pvu`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2007 

M 

968.  ‡gvnv¤§` RvwKi †nv‡mb, , wcZvt AvgRv` †nv‡mb, 

MÖvgt+‡cvt ga¨bMi, _vbvt ivqcyiv, †Rjvt biwms`x|  

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1998 

LM 

969.  gwnDwÏb Avn‡g` †PŠayix, , wcZvt †gv¯ÍvwdRyi 

ingvb †PŠayix, MÖvgt DËi kªxcyi, †cvt gyÝxi nvU, 

_vbvt dziMvRx, †Rjvt †dbx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKUªwb·),1995 

K 

970.  ivRy Avn‡¤§`, , wcZvt iwd DwÏb Avn‡¤§`, 

MÖvgt+‡cvt ˆgjg, _vbvt gv›`v, †Rjvt bIMvu| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

M 

971.  ‡gvt kwdKzj Avjg, , wcZvt †gvt Avãyi ie, †ZZzj 

evoxqv, `wÿb †ZZzjevoxqv, ei¸bv m`i, ei¸bv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

LM 

972.  Av‡bvqvi †nv‡mb, , wcZvt Avgxi Avjx, MÖvgt+‡cvt 

†Rvqvbcyi, _vbvt gnv‡`ecyi, †Rjvt bIMvu| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

K 

973.  ‡gvnv¤§` mvnv`vZ Avjx, , wcZvt †gvnv¤§` †gvËvnvi 

Avjx wmK`vi, MÖvgt+‡cvt PiKvDqv, _vbvt †KvZqvjx 

m`i, †Rjvt ewikvj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

1993 

M 

974.  ‡gvt Imgvb Mwb, , wcZvt †gvt byiæj Bmjvg, MÖvgt 

ewb©P› ª̀ evox, †cvt abevox, _vbvt abevox, †Rjvt 

UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2002 

M 

975.  ‡gvt nvweeyi ingvb, , wcZvt †gvt dRjyj nK, MÖvgt 

wSb¨v`vBo, †cvt evNvevox, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

976.  ‡kL Lvqiæ¾vgvb, , wcZvt g„Zt †kL Avãyj, 

Iq¨vi‡jm cvov, †cvt cÖavb WKNi dwi`cyi-

7800| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

L 

977.  ‡gvt gwbiæj Bmjvg, , wcZvt †gvt BmgvBj †kL, 

MÖvgt+‡cvt kvnwRiv, _vbvt †MŠibw`, wRjvt ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2002 

M 

978.  kvšÍby †Nvl, , wcZvt i‡g› ª̀bv_ †Nvl, MÖvgt eveycvov, 

†cvt AvjgWv½, _vbvt AvjgWv½v, †Rjvt PzqvWv½v| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2001 

KLM 

979.  b‡e› ỳ †kLi †Nvl, , wcZvt bbx †Mvcvj †Nvl, MÖvgt 

bv‡Kvj, †cvt bv‡Kvj, _vbvt kÖxcyi, †Rjvt gv¸iv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 2006 

KLM 

980.  mv¾v` †nv‡mb, , wcZvt Aveyj †nv‡mb, wWGgwm 

487/G, cwÂg cvov, †ZRMvuI, XvKv-1215| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

LM 

981.  iv‡ak miKvi, , wcZvt g„Zt A‡kvK miKvi, MÖvgt 

ev‡R eo‡kv, †cvt KvjxMÄnvU, _vbvt Zv‡bvi , 

†Rjvt ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

982.  wW.Gg. Avey eKi wmÏxKx, , wcZvt †gvt iwng DwÏb 

†`Iqvb, MÖvgt is‡gnvi, _vbvt Us½xevox, †Rjvt 

gywÝMÄ|   

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2007 

KLM 

983.  ‡gvt bvRgyj kvn`vZ, , wcZvt †gvt iwdKzj Bmjvg, 

574/1, c~e© RyivBb, XvKv-1204| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

LM 

984.  ‡gvnv¤§` BKevj †nv‡mb, , wcZvt g„Zt Aveyj 

†nv‡mb, MÖvgt ct MwUªqv, †cvt Kqv, _vbvt KzgviLvjx, 

†Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1992 

LM 

985.  ‡gvt gy¯ÍvK Avn‡g`, , wcZvt †gvt mwn ỳ¾vgvb, 

MÖvgt+‡cvt evw`qvcvov, _vbvt Mvsbx, †Rjvt 

†g‡nicyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

M 

986.  ‡gvt gvmyg wejøvn, , wcZvt Avt gwR`, MÖvgt 

Zviveywbqv, †cvt Zviveywbqv, _vbvt bvwRivev`, †Rjvt 

wc‡ivRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

KLM 

987.  gwnDj Avjg Lvb, , wcZvt Avãyj Kwig Lvb, MÖvgt 

SvDZjx, †cvt Ryivbcyi, _vbvt `vD`Kvw›`, †Rjvt 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

Kzwgjøv| 

988.  ‡gvnv¤§` †mwjg †nv‡mb, , wcZvt †gvt †MvjRvi 

†n‡mb, MÖvgt avbZviv, †cvt hv`ecyi, _vbvt avgivB, 

†Rjvt XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1998 

L 

989.  ‡gvt AvBqye, , wcZvt AvjZvd †nv‡mb, evmv bs-

173, †ivW bs-11, Pw› ª̀gv Av/G, Pv›`MvuI, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1982 

KLM 

990.  Avwid Avn‡g`, , wcZvt †gvt Avãyj jwZd, MÖvgt 

ivgP› ª̀cyi, †cvt †cixnvU, _vbvt kvRvnvbcyi, †Rjvt 

e¸ov| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

LM 

991.  ‡gvt mvgQz¾vgvb ZvjyK`vi, , wcZvt g„Zt †gvt 

†gvm‡jg DÏxb ZvjyK`vi, MÖvgt eviLvw`qv, †cvt 

gvwSKv›`v, _vbvt bMiKv›`v, †Rjvt dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

LM 

992.  ‡gvt bRiæj Bmjvg, , wcZvt †gvt Avãyyj gvbœvb 

nvIjv`vi, Avwgi KzwUi(Av‡jKv›`v), 

†cvt+_vbvt+‡Rjvt ewikvj|  

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

M 

993.  ‡gvt iIkb Avjx miKvi, , wcZvt g„Zt igRvg Avjx 

miKvi, MÖvgt eviBcvov, †cvt+_vbvt cywUqv, †Rjvt 

ivRkvnx| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1977 

KLM 

994.  kvn †gvkv‡n` Djøvn Kv‡`ix, , wcZvt kvn dRjyj 

kvn Kv‡`ix, MÖvgt b›`bcyi, †cvt `vjvj evRvi, 

‡Rjvt jÿxcyi-3701| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

KLM 

995.  ‡gvt gvgyb mi`vi, , wcZvt †gvt BqvKze mi`vi, MÖvgt 

DËi kvi Mvoxqv m`v©i evox, †cvt cvebv, 

_vbvt+‡Rjvt cvebv|  

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 2006 

M 

996.  ‡gvnv¤§` Kvgiæ¾vgvb, , wcZvt g„Zt Kvgvj DÏxb 

Avn‡g`, MÖvgt weRqcyi, †cvt cvK-weRqcyi, _vbvt 

kvniv Í̄x, †Rjvt Pvu`cyi|  

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

KLM 

997.  ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb, , wcZvt †gvt AveŸvQ Avjx, 

MÖvgt AvgvBcyKzi, †cvt myeivRcyi, _vbvt cZœxZjv, 

†Rjvt bIMuv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

L 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

998.  ‡gvt b~i Bmjvg, , wcZvt †gvt eveyj †kL, MÖvgt Avo–

qv cvov, †cvt+_vbvt+‡Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 2008 

KLM 

999.  ‡gvt iv‡mj kixd, wcZvt †gvt wmwÏK kixd, MÖvgt 

gwnl‡Lvjv, †cvt gwnl‡Lvjv, _vbvt bovBj m`i, 

†Rjvt bovBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt),  

KL 

1000.  ‡gvt iweDj Kwig, , wcZvt †gvt b~iæj Bmjvg, MÖvgt 

gwjøKcyi, †cvt g‡njvnvU, _vbvt PvU‡gvni, †Rjvt 

cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj),2002 

K 

1001.  Avey †mvnvM Avn‡g` †iRv, , wcZvt Avãyi iv¾vK, 

10/11, `wÿb wSjcUzjx, †iRv gwÄj, dwi`cyi 

m`i, dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1995 

KL 

1002.  ‡gvt gwbiæ¾vgvb, , wcZvt ‡gvt †mvnive †nv‡mb, 

MÖvgt w`qvbv DËi cvov, †cvt+_vbvt †`ŠjZcyi, 

†Rjvt Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1997 

L 

1003.  ‡gvt Lvqiæj Kexi (iæ‡ej), , wcZvt †gvt Avãyj 

gv‡jK, MÖvgt mvfvi, †cvt †ngMÄ evRvi, _vbvt 

bv›`vBj, †Rjvt gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 2002 

KLM 

1004.  ‡gvt Avj gvgyb †nvmvBb, , wcZvt †gvt Bw ª̀m †gvjøv, 

MÖvgt+‡cvt g`bcyiv, _vbvt evDdj, †Rjvt 

cUzqvLvjx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

1005.  ‡gvt AvivdvZ DwÏb †PŠayix, , wcZvt †gvt Avkivd 

DwÏb †PŠayix, 28/2, c~e© Pv›`bv, RqcyinvU, 

MvRxcyi-1700| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

KLM 

1006.  ‡gvnv¤§` dviæKy¾vgvb, , wcZvt g„Zt †gvnv¤§` dwi` 

DwÏb Lvb, mvBb †evW©-WMvBi cøU-1635, mviæwjqv, 

†Wgiv, XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(A‡Uv‡gvevBj),1999 

KLM 

1007.  ‡gvt BmgvBj †nv‡mb, , wcZvt †gvt dwQ DwÏb 

fzBqv, MÖvgt+‡cvt †`Iiv, _vbvt gyiv`bMi, †Rjvt 

Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

2011 

KL 

1008.  ‡gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb, , wcZvt †gvt AvdRvj 

†nv‡mg, MÖvgt ag`n, †cvt Miæov, _vbvt †`ŠjZcyi, 

†Rjvt MvRxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

1996   

L 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1009.  ‡gvt b~iæj Bmjvg, wcZvt †gvt Avjx †bvqve, MÖvgt 

Kvwkcyi, †cvt eUZjx evRvi, _vbvt bv½j‡KvU©, 

†Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 2008 

KLM 

1010.  ‡evinvb DwÏb, , wcZvt g„Zt Kwdj DwÏb, MÖvgt 

wPbvïLvwbqv, †cvt fvIqvj ivRevox, _vbvt ivRevox, 

Dc‡Rjvt kÖxcyi, †Rjvt MvRxcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis, 

2011 

M 

1011.  Zbq Kzgvi Mvs¸jx, , wcZvt webq Kzgvi Mvs¸jx, 

MÖvgt+‡cvt g`bcyiv, _vbvt evDdj, †Rjvt 

cUz„qvLvjx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2007  

K 

1012.  ‡gvt Kvgiæ¾vgvb miKvi, wcZvt †gvt BmgvBj 

†n‡mb miKvi, MÖvgt †Mvcxbv_cyi, †cvt †Mv`vMvox 

nvU, _vbvt †KvZqvjx m`i, †Rjvt w`bvRcyi-5200  

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 2009 

LM 

1013.  ‡gvQvt gvngy`v wmwÏKv, , ¯v̂gxt †gvt byiæbœex, MÖvgt 

Pi wWwMÖi Pi, †cvt wWwMÖi Pi, _vbvt Djøvcvov, 

†Rjvt wmivRMÄ|  

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1994 

M 

1014.  ‡gvt mvBdzj Avjg, , wcZvt Avãyj gwZb wgqv, MÖvgt 

f‡Ui cvov, †cvt eviæ`x, _vbvt †mvbviMvuI, †Rjvt 

bvivqbMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

M 

1015.  ‡gvt Avey e°i wmwÏK, , wcZvt †gvt gm‡jg DwÏb, 

MÖvgt+‡cvt RywMqv, _vbvt+‡Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

1994 

L 

1016.  ‡gvt Avwgbyi ingvb, , wcZvt †gvt gwRei ingvb, 

MÖvgt ejivgcyi, †cvt cvBKcvov, _vbvt AvjgWv½v, 

†Rjvt PzqvWv½v|  

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(†KwgK¨vj), 1997 

KLM 

1017.  KvRx Avãyjøvn Avj gnmxb, , wcZvt KvRx Avgvb 

Djøvn, cøU bs-G-47(m¤úª) †gŠeb Avevwmb nvDwRs 

m¤úª, Kzwóqv-7000| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKUªwb·), 2002 

KLM 

1018.  ‡gvt gnmxb Avjx, , wcZvt †gvt kwdKyi ingvb, 

MÖvgt †MvKzjbMi, †cvt `ËbMi evRvi, _vbvt 

g‡nkcyi, †Rjvt wSbvB`n|  

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1997 

KLM 

1019.  Aveyj evmvi, , wcZvt g„Zt †gvt ˆZqveyi ingvb, 

MÖvgt fvB‡Rvo, †cvt Zviveywbqv, _vbvt bvwRicyi, 

†Rjvt wc‡ivRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

K 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1020.  ‡gvnv¤§` Avjx,, wcZvt g„Zt VvÛv wgqv, MÖvgt PzbwZ, 

†cvt PzbwZ, _vbvt †jvnvMvov, †Rjvt PUªMÖvg|  

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2004 

LM 

1021.  gynv¤§` mvjgvb,, wcZvt bwRi Avn‡g`, MÖvgt+‡cvt 

nvwZqvov, _vbvt Kwwkqvbx, †Rjvt †MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKUªwb·), 2009 

LM 

1022.  mvB ỳj nK fzBqv, , wcZvt Ievq ỳj nK fzBqv, MÖvgt 

cvjwMwi, †cvt mgevq evRvi, _vbvt †mvbvMvRx, 

†Rjvt †dbx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

KLM 

1023.  ‡gvt ZwdR DwÏb, , wcZvt bvwRg DwÏb †kL, nvDm 

bs-wR.56, wek¦vm cvov, Pv› ỳiv Kvwjqv‰Ki, 

MvRxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 1986 

KLM 

1024.  ‡gvt Bgivb ingvb,, wcZvt Avãyi ingvb, MÖvgt 

gwbKw`wn, †cvt wW‡½`vn, _vbvt+‡Rjvt PzqvWv½v| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),  

M 

1025.  ‡gvt wd‡ivR wgqv, , wcZvt g„Zt Avãyj gvbœvb, MÖvgt 

DËi g½j Kvw›`, †cvt e³vi gywÝ, _vbvt †mvbvMvRx, 

†Rjvt †dbx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 1989 

LM 

1026.  ‡gvt AvRnviæj Avjg, , wcZvt nvRx gwdR DwÏb, 

MÖvgt KcvwUqv cvov, †cvt gIbv evRvi, _vbvt kÖxcyi, 

†Rjvt MvRxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1997 

M 

1027.  ‡gvt †m‡nj Kexi,, wcZvt g„Zt Avãyj Rwjj wgqv, 

MÖvgt bRybfvM, †cvt Rvwn`MÄ, _vbvt NvUvBj, 

†Rjvt UvsMvBj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

K 

1028.  ‡gvt Kvgiæ¾vgvb,, wcZvt †gvt gwdRyj Bmjvg, 

MÖvgt bIMvu, †cvt ga¨ bIMvu, _vbvt gZje, †Rjvt 

Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

  LM 

1029.  ‡gvt bRiæj Bmjvg,, wcZvt g„Zt †gvt Ave ỳj Mwb, 

MÖvgt eievj, †cvt Bmjvgvev`, _vbvt P›`bvBk, 

†Rjvt PUªMÖvg|  

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

KLM 

1030.  gvndzR Avn‡g`,, wcZvt †gvt †gvRvnvi DwÏb, MÖvgt 

kkvwiqv evox, †cvt gjgMÄ, _vbvt Bmjvgcyi, 

†Rjvt Rvgvjcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKUªwb·), 2011 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1031.  ‡gvt nvweeyi ingvb, , wcZvt †gvt Avwgbyj Bmjvg, 

MÖvgt bexbMi, ‡kicyi UvDb, †kicyi-2100| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

LM 

1032.  ‡gvnv¤§` gCbyj nK, , wcZvt byiæj AvePvi, MÖvgt 

nvjKvKviv, †cvt †gŠjfxiPi, wPwisMv-4741, 

PKwiqv †cŠimfv, K·evRvi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

K 

1033.  ‡gvt AvRv ỳj Bmjvg, , wcZvt †gvt Avãyj evixK 

gÛj, MÖvgt `t gvSMÖvg, †cvt fULvjx, _vbvt 

evMgviv, †Rjvt ivRkvnx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

M 

1034.  ‡gvt wbRvg DwÏb, , wcZvt †gvt Avãyi ingvb, MÖvgt 

Picve©Zx, †cvt †PŠayixnvU, _vbvt †Kv¤úvbxMÄ, 

†Rjvt †bvqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

KLM 

1035.  ‡gvt Lvqiæj evmvi, , wcZvt gwbi DwÏb Avn‡g`, 

miKvi cvov, VvKziMvuI| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

KLM 

1036.  wc›Uz wg¯¿x, , wcZvt kvwšÍ iÄb wg¯¿x, MÖvgt Bw`j 

KvVx, †cvt Kvgvi KvVx, _vbvt ¯îæc KvVx, †Rjvt 

wc‡ivRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

KLM 

1037.  ‡gvt Avãyj jwvZd, , wcZvt g„Zt †gvt `v‡ivM Avjx, 

MÖvgt †Ucqx, †cvt PK wgicyi, _vbvt †`ŠjZcyi, 

†Rjvt gwbKMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1973 

KLM 

1038.  ‡gvt gÄyiæj nvmvb, , wcZvt †gvt gwbiæj Bmjvg, 

MÖvgt †Mvei Mvov, †cvt Lvm g_yivcyi, _vbvt 

†`ŠjZcyi, †Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 2007 

L 

1039.  ‰mq` Ave ỳm myKzi, , wcZvt g„Zt gxi Avãyj gvbœvb, 

MÖvgt cvuPwKÛv, †cvt wbmqvi, _vbvt eywoPs, †Rjvt 

Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

L 

1040.  ‡gvt Gbv‡qZ †nv‡mb, , wcZvt †gvt AvjvDwÏb 

nvIjv`vi, MÖvgt †eevR, †cvt KjmKvVx, _vbvt 

ev‡KiMÄ, †Rjvt ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

LM 

1041.  ‡gvt KIQvi Avjx, , wcZvt g„Zt †gvt Avãyj Inve 

gÛj, MÖvgt Kzwjqv, †cvt ¸iæMÖvg, _vbvt †`envUv, 

†Rjvt mvZÿxiv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

K 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1042.  ‡gvnv¤§` Kvgiæ¾vgvb wgqv, , wcZvt †gvnv¤§` 

wKmgZ Avjx, MÖvgt Kv‰Ri, †cvt Wv½vevRvi, _vbvt 

cjvk, †Rjvt biwms`x| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

LM 

1043.  mÄq Kzgvi nvIjv`vi, , wcZvt g„Zt m‡Z› ª̀bv_ 

nvIjv`vi, MÖvgt †eZ‡gvi ivRcvov, †cvt †eZ‡gi 

bZzb nvU, _vbvt gVevoxqv, †Rjvt wc‡ivRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

M 

1044.  ‡gvnv¤§` mvBdzi ingvb, , wcZvt †gvnv¤§` wgRvbyi 

ingvb, MÖvgt jybwZ, †cvt g‡bvnicyi, _vbvt KPzqv, 

†Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

   LM 

1045.  ‡gvt gvneyeyi ingvb, , wcZvt Avt evix Lvb, wm-

344, Pv›`bv, MvRxcyi-1702| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

1997 

K 

1046.  ‡gvt AvjvDwÏb, , wcZvt †gvt AvjZvd †nv‡mb, 

eoebMÖvg(‡kLcvov), †cvt mcyiv, _vbvt kvn& gL ỳg, 

ivRkvnx-6203| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

M 

1047.  ‡gvt Ggivb Avjx, , wcZvt g„Zt Avkivd Avjx, 

174, wmcvBcvov, wRwcI, ivRcvov, ivRkvnx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

1048.  Drcj ivq, , wcZvt DËg Kzgvi ivq, MÖvgt wQU wPjv 

is, †cvt VvKziMvuI †ivW, _vbvt m`i, †Rjvt 

VvKziMvuI| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

LM 

1049.  gCbyj Bjjvg, , wcZvt Avwgbyj Bmjvg, MÖvgt cwÂg 

Gjvwnev` (Qwdevox), †cvt KvÂbevox, _vbvt 

P›`bvBk, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2003 

K 

1050.  ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb, , wcZvt g„Zt Avãyj ikx`, 

MÖvgt+‡cvt wLZvcPi, _vbvt †evqvjLvjx, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

L 

1051.  ‡kL iv‡k ỳj ingvb, , wcZvt †kL kvgQzi ingvb, 

evmv bs-58, Avey Zv‡je moK, cyivZb Kmev, 

wbwiwewj GjvKv, h‡kvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

LM 

1052.  bvwn` Avj gvngy`, , wcZvt †gvt gwKg DwÏb, MÖvgt 

cvuPwUKix, †cvt cvU evoxqv, _vbvt KvjyLvjx, †Rjvt 

ivRevox| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1053.  ‡gvnv¤§` Rvnv½xi Avjg,, wcZvt g„Zt †Lvi‡k` 

Avjg, MÖvgt fifiv, †cvt imyjcyi, _vbvt MdiMvuI, 

†Rjvt gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

K 

1054.  ‡gvt nvwdRyi ingvb, , wcZvt †gvt wKqvg DwÏb, 

MÖvgt †evqvBb gvix, †cvt Kv‡V½v, _vbvt PvU‡gvni, 

†Rjvt cebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2000 

L 

1055.  G,Gm,Gg, mvBdzj Bmjvg j¯‹i, , wcZvt g„Zt 

wU,G, j¯‹i, 316/4/2, `wÿb †Mvovb, kvwšÍcyi-7, 

_vbvt+‡cvt wLjMvuI, XvKv-1219| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1979 

K 

1056.  cÖ‡KŠt Gm,Gg,G,‡K, AvRv`,, wcZvt 

Gm,Gg,G,kvKzi, MÖvgt+‡cvt cvwbNvUv, _vbvt 

gn¤§`cyi, †Rjvt gv¸iv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(Kw¤úDUvi), 2003 

M 

1057.  KvRx iweD¾vgvb, , wcZvt KvRx iwdKD¾vgvb, 

MÖvgt+‡cvt PivgwÏ, _vbvt ev‡KiMÄ, †Rjvt 

ewikvj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

K 

1058.  ‡gvt e`iæj nvmvb, , wcZvt g„Zt kvnRvnvb wgqv, 

MÖvgt dzjLvjx, †cvt ev‡niPi, _vbvt iv½vevjx, 

†Rjvt cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

LM 

1059.  ‡nv‡mb †gvnv¤§` mviIqvi Rvnvb, , wcZvt g„Zt 

iweDj ‡nv‡mb, Gd-7, ewa©Z cjøex, wgicyi, XvKv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1993 

K 

1060.  AvjgMxi Avn‡g`, , wcZvt g„Zt gbmyi Avn‡g`, 

†nvwìs bs-102, †nZgLvb(d‡Zgv gwÄj), Avn‡j 

nvw`m Rv‡g gmwR` msjMœ, _vbvt †evqvwjqv, †Rjvt 

ivRkvnx|  

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

LM 

1061.  ‡gvt Rvnv½xi Kvgvj, , wcZvt †gvt Aveyj Kvjvg, G-

54/2, R¡‡j¤̂i, mvfvi, XvKv-1340| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKUªwb·),2002 

K 

1062.  kixd †gvt Avãyjøvn Avj gvgyb,, wcZvt †gvt kvgmyj 

nK kixd, kixd evox, (cjøx we`y¨r msjMœ) 25 bs 

IqvW©, iæcvZjx, ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

1063.  by‡i Avjg Kvgvj cvkv, , wcZvt g„Zt nvweeyi ingvb 

divRx, MÖvgt evmbv, †cvt bvgvKvZjv‡mb, _vbvt 

dzjevoxqv, †Rjvt gqgbwmsn 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(wmwfj), 1994 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1064.  A‡kvK Kzgvi wek¦vm, , wcZvt Awk¦bx Kzgvi wek¦vm, 

MÖvgt RvR©b bMi, †cvt KvgviLvjx, _vbvt gayLvjx, 

†Rjvt dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

L 

1065.  ỳR©q †PŠayix,, wcZvt ¯M̂x©q bvivqb †PŠayix, MÖvgt 

ga¨g Iqv‡n`cyi, †cvt nvw` dwKi nvU, _vbvt 

gximivB, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

K 

1066.  ‡gvt Avãym Qvjvg mi`vi, , wcZvt g„Zt gwnei 

ingvb mi`vi, MÖvgt †MvoMÖvg, †cvt+_vbvt 

Av`g`xwN, †Rjvt e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1988 

K 

1067.  ‡gvt wRqv DwÏb Avn‡g`, , wcZvt †gvt †gvm‡jg 

DwÏb, MÖvgt gywbi Kvw›`, †cvt †Mvnvjv, †MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 1982 

KLM 

1068.  mygb eo–qv, , wcZvt g„Zt wcÖq`k©x eo–qv, MÖvgt+‡cvt 

webvRyix, _vbvt ivDRvb, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1996 

KL 

1069.  ‡gvt wmivRyj Bmjvg, , wcZvt †gvt Rqbvj  

Av‡e`xb, MÖvgt bvgvïjvB, †cvt evkuZjx, _vbvt 

Kvwjq‰Ki, †Rjvt MvRxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

L 

1070.  Av‡bvqvi †nv‡mb, , wcZvt wmivR DwÏb, MÖvgt Kvw`g 

eºx, †cvt wkecyi, _vbvt AvUNwiqv, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2002 

M 

1071.  ‡iv‡Kqv Av³vi, , wcZvt Aveyj †n‡mb fz&Bqv, 

255/1, cwðg gvwbK`x(bvgvcvov), XvKv 

K¨v›Ub‡g›U, XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKUªwb·),1998 

KL 

1072.  ‡gvt gwbiæj Bmjvg, , wcZvt g„Zt †gvt wgRvbyi 

ingvb, evmv bs-08, †jb-09, nhiZ kvnRvjvj 

†ivW, cvov WMvBi bZzbcvov(‡Kvbvcvov), †Wgiv, 

XvKv-1362| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

M 

1073.  ‡gvt Rv‡e ỳj Bmjvg,, wcZvt †gvt gwni DwÏb, MÖvgt 

ivgfÎ(mi`vi cvov), †cvt eªvgb Wv½v, _vbvt 

my›`iMÄ, †Rjvt MvBeÜv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 2003 

M 

1074.  KvRx bvRgyj û`v Avwid, , wcZvt KvRx †`‡jvqvi 

†nv‡mb, 112/2 iv‡qi evRvi, QvZv gmwR`, avggwÛ, 

XvKv-1209| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2012 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1075.  ‡gvnv¤§` ûgvqyb Kwei, , wcZvt †gvt AvBqye Avjx, 

MÖvgt ga¨UiKx, †cvt B› ỳwiqv, _vbvt gZje(DËi), 

†Rjvt Pvu`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1998 

M 

1076.  ‡gvt gvngy ỳi ingvb,, wcZvt g„Zt †Lviwk` DwÏb, 

DËiv, evDwbqv evRvi, _vbvt ZzivM, ‡cvt XvKv 

K¨v›Ub‡g›U, XvKv-1206| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

KLM 

1077.  Abycg Kzgvi miKvi, , wcZvt g„Zt ivavKvšÍ miKvi, 

MÖvgt+‡cvt iæ`vNiv, _vbvt Wzgywiqv, †Rjvt Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

K 

1078.  dwi` Avn‡g`,, wcZvt G,‡K,Gg, dRjyj Kwig, 

i_evox, kvšÍvnvi, Av`gw`Nx, e¸ov-5891| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi),1996 

KLM 

1079.  ‡gvt Avãyj nvbœvb, , wcZvt g„Zt gwRei ingvb, MÖvgt 

†evu_o, †cvt+_vbvt PvU‡gvni, ‡Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1995 

K 

1080.  Rvwn` wmwÏKx,, wcZvt †gvt myRvZ Avjx, MÖvgt eªv_v©, 

†cvt KvDjRvbx, _vbvt evmvBj, †Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2003 

KL 

1081.  ‡gvt †g‡n`x nvmvb, , wcZvt g„Zt †gvt bRiæjøvn 

miKvi, MÖvgt iwngcyi, †cvt wgR©vcyi, mvfvi, XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 2001 

KLM 

1082.  ‡gvnvt mv‡`Kzj Bmjvg, , wcZvt g„Zt mwgi DÏxb, 

MÖvgt wcVvjxZjv, †cvt+_vbvt wkeMÄ, †Rjvt 

PvcvBbeveMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1992 

K 

1083.  ‡gvt †nv‡mbD¾vgvb,, wcZvt †gvt AvËve wek¦vm, 

MÖvgt cvuP Kgjvcyi, †cvt bxjgwbMÄ, _vbvt 

AvjgWv½v, †Rjvt PzqvWv½v| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

KL 

1084.  ‡gvt Avãyi ingvb, , wcZvt †gvt Iqvjx Djøvn, MÖvgt 

cwðg K…òcyi, †cvt we‡bv`cyi, _vbvt m`i, †Rjvt 

†bvqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1991 

M 

1085.  ‡gvt Igi dviæK, , wcZvt †gvt Avey Zv‡ni, MÖvgt 

Av`ªv, †cvt †fvjvBb, _vbvt b½j‡KvU©, †Rjvt 

Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

LM 

1086.  ‡kL †di‡`Šm Bmjvg,, wcZvt †gvt LvBiæj Bmjvg, 

AvivgevM GevwmK GjvKv, eøK-Gd, evox bs-23, 

†ivW bs-8/G, gxicyi, cjøex, XvKv-1216| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2012 

K 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1087.  ‡gvt †g‡n ỳj Bmjvg †g‡n`x, , wcZvt g„Zt Avãyi 

ikx`, MÖvgt kÖxivgcyi, †cvt †ZwjevZx evRvi, _vbvt 

AvUcvov, †Rjvt †bÎ‡Kvbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1998 

K 

1088.  ‡gvt Avbviæj Bmjvg miKvi, , wcZvt †gvt gKeyj 

†nv‡mb miKvi, MÖvgt eo`n, †cvt nwiivgcyi, _vbvt 

†Mvwe›`MÄ, †Rjvt MvBevÜv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2005 

KLM 

1089.  ‡gvt Avkivdzj Avjg,, wcZvt byiæj Bmjvg, MÖvgt 

eo †MvjKvUv, †cvt w`Nywjqv, _vbvt dwi`cyi, †Rjvt 

cvebv|  

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1996 

LM 

1090.  bvmwib Av³vi,, wcZvt †gvt Avãyj gvbœvb, 676 bs 

†kIovcvov, wgicyi, XvKv-1216| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKUªwb·),1998 

LM 

1091.  G,we,Gg, kvnveywÏb, , wcZvt †gvt Avãym †Qvevnvb, 

MÖvgt evwjgyov, †cvt Nwbqv, _vbvt dwi`MÄ, †Rjvt 

Pvu`cyi|  

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

1988 

K 

1092.  gwnDÏxb †gvnv¤§` nvwdR, , wcZvt †gv Í̄dv Bbvgyj 

nvwdR, evmv bs-6/G, cðg cxi gnjøv, wm‡jU| 

wcGBP.wW BwÄwbqvwis  

(B‡jKUªwb·),2011 

KLM 

1093.  Zvwbqv Avbmvix,, wcZvt Avbmvi †n‡mb, 

AvgvbZMÄ, †cvt †ejZjv, _vbvt KvDwbqv, †Rjvt 

ewikvj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2004 

KLM 

1094.  ‡gvt Kvgiæj Bmjvg Lvb,, wcZvt †gvt ggZvR DwÏb 

Lvb, MÖvgt+‡cvt ïf’jøv, _vbvt wgR©vcyi, †Rjvt 

UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1989 

LM 

1095.  ‡gvt Rvnv½xi Avjg,, wcZvt †gvt BDmyd Avjx, MÖvgt 

Avw`‰cZ, †cvt+_vbvt †gjv`n, †Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

L 

1096.  ‡gvt Avãyj iwng,, wcZvt †gvt BDmyd †nv‡mb, MÖvgt 

Zv‡jvov evRvi, †cvt Zv‡jvov, _vbvt `cPvwPqv, 

†Rjvt e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

1097.  ‡gvt Kvgiæj Bmjvg,, wcZvt g„Zt b~i †gvnv¤§` 

wek¦vm, b~i gnjøv, K‡jR †ivW, Ck¦i`x, cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1983 

K 

1098.  ‰mq` Avwidzj nvmvb,, wcZvt ˆmq` Avkivdzj 

nvmvb, 79/1, wbSzg Av/G, wRMvZjv, XvKv-1209|  

weGm.wm BwÄwbqvwis, 

2011 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1099.  ‡gvt †iRvDj Bmjvg,, wcZvt g„Zt Avjx Avn‡g`, 

MÖvgt Kvwkcyi, †cvt+_vbvt+‡Rjvt w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

K 

1100.  gvngy ỳj nvQvb,, wcZvt †gvt wRqvDj nK, 

MÖvgt+‡cvt+_vbvt cwUqv, †Rjvt PUªMÖvg|  

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

LM 

1101.  ‡gvnv¤§` mvbwR` mvBd,, wcZvt mvBdzj Avjg, 

AeKvj, kvncivb, gvRvi †ivW, Lvw`g bMi, 

wm‡jU| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

LM 

1102.  ‡gvQt ggZv Avjg,, ¯v̂gxt dwi` Avn‡g`, i_evox, 

kvšÍvnvi, Av`gw`Nx, e¸ov-5891| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1997 

K 

1103.  ‡gvt kvwnb wgqv, , wcZvt †gvt K‡kg Avjx AvK›`, 

53/1, wmwmK cvIqvi nvDm †ivW, †KIqvULvjx, 

gqgbwmsn-2200| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

M 

1104.  ‡gvt b~‡i Avjg, , wcZvt †gvt Avãyj nvbœvb, 78/2, 

wbD Gqvi‡cvU© †ivW, †ZRKzwbcvov, †ZRMvuI, XvKv-

1215|  

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

K 

1105.  we,G,Gg,‡gvt gÄyi †nv‡mb wgqv, , wcZvt Gg,G, 

AvRg wgqv, evmv bs-74/4G, gvwUKvUv, XvKv-

‡mbvwbevm, XvKv-1206|  

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1998 

K 

1106.  ‡gvt Avey eKi wmwÏK, , wcZvt †gvt gwdR DÏxb, 

MÖvgt AvUMvuI, †cvt †gvRvwZ evRvi, _vbvt †evPvMÄ, 

†Rjvt w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2007 

M 

1107.  ‡gvt Avãyi iDd,, wcZvt †gvt Avãyi iv¾vK, 

jÿx‡Kvj, nwimfv, ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

M 

1108.  ‡gvt Iqv‡n ỳi ingvb,, wcZvt Avãyj Inve Lvb, evox 

bs-83, wbwiwewj bxo, eKPi, _vbvt †KvZqvjx, 

†Rjvt h‡kvi-7400| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 2002 

KLM 

1109.  wn‡gj P› ª̀ †`,, wcZvt m‡Z¨› ª̀ P› ª̀ †`, cyivZb 

nvmcvZvj †ivW, gy³vMvQv, gqgbwmsn| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

K 

1110.  ‡gvt gvneyei ikx`, , wcZvt †gvt Avwgi †nv‡mb, 

MÖvgt Avjxcyi `wÿb cvov, †cvt IqviæK evRvi, 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1992 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

_vbvt gvnivw Í̄, †Rjvt Pvu`cyi|  

1111.  G.Gm.Gg, Avj wiqv`, , wcZvt Avey IevB` gÛj, 

nvDm-24, †ivW-02, wWGBPGwc, Avi,‡K †ivW, 

iscyiv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2007 

LM 

1112.  ‡gvt Awn ỳ¾vgvb nvIjv`vi, , wcZvt †gvt Avjx 

Avjg nvIjv`vi, MÖvgt QqMÖvg, †cvt evinvRvi, 

_vbvt Av‰MjSvo, †Rjvt evwikvj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

1993 

M 

1113.  ‡gvt AvivdvZ †nv‡mb,, wcZvt †gvt Bw ª̀Q Avjx 

†PŠayix, 110, LvMWni, m`i, gqgbwmsn|  

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

1114.  ‡gvt iv‡k` †iRv, , wcZvt †gvt AvdvR DwÏb, MÖvgt 

†QvUm‡jvqv, †cvt wUUzWvnv, _vbvt+‡Rjvt PzqvWv½v| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2002 

LM 

1115.  AwgZ eo–qv,, wcZvt cxhyl KwšÍ eoyqv, MÖvgt wZkix, 

†cvt bvUvbx‡KvUv, _vbvt Av‡bvqviv, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

M 

1116.  Cgb eo–qv,, wcZvt KvRj KvwšÍ eo–qv, MÖvgt+‡cvt 

cwðg kvKcyiv, _vbvt †evqvjLvjx, †Rjvt PUªMÖvg|  

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

M 

1117.  ivRxe `vk,, wcZvt my‡ik `vk, MÖvgt wZkix, †cvt 

cvUbx‡KvUv, _vbvt Av‡bvqviv, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

M 

1118.  ‡gvt gnmxb Avjg,, wcZvt †gvt bvwRg DÏxb, MÖvgt 

`Ë`iZv, †cvt KikvwjKv, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt 

wc‡ivRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

KLM 

1119.  ‡gvt Rûiæj Bmjvg,, wcZvt Kvwei DwÏb, MÖvgt 

nv`j, †cvt avbyqvNvUv, _vbvt dwi`cyi, †Rjvt 

cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2002 

KLM 

1120.  ‡gvt gwbiæ¾vgvb, , wcZvt †gvt nvweeyi ingvb, MÖvgt 

nvwUcvov, †cvt cvwUZv cvov, _vbvt KwjnvZx, †Rjvt 

UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

KLM 

1121.  gynv¤§` gyiv` †nv‡mb, , wcZvt g„Zt Avãyj nvwKg 

†PŠK`vi, MÖvgt KvDjx Kv›`v, †cvt mvj_v, _vbvt 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1998 

K 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

mvj_v, †Rjvt dwi`cyi| 

1122.  wbDUb †`, , wcZvt Avï‡Zvl †`, MÖvgt cwðg ajB, 

†cvt KwUinvU, _vbvt nvUnvRvix, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

M 

1123.  ‡gvt mvB ỳj nK cv‡Uvqvix, , wcZvt †gvt ûgvqyb 

Kwei cv‡Uvqvix, MÖvgt †`Iov, †cvt Kv`ev †`Iov, 

_vbvt eiæov, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 1999 

KLM 

1124.  ‡gvnv¤§` gv‡R` †nv‡mb, , wcZvt ˆQq` Avn¤§`, evmv 

nvwee Djø¨v mI`vMi evox, MÖvgt Avk¦w`qv, †cvt 

w`bgvwbi nvU, _vbvt m`i, †Rjvt †bvqvLvjx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKUªwb·), 1995 

M 

1125.  iæcK Kzgvi cÖgvbxK, , wcZvt wkec` cÖgvbxK, MÖvgt 

ˆbnvUx, †cvt †`ixcyi, _vbvt iæcmv, †Rjvt Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2002 

M 

1126.  ‡gvt Kvgiæ¾vgvb, , wcZvt Gg,G, gvbœvb, 3/wm, 

28/G, ev‡qRx` ‡ev Í̄vgx Av/G, ev‡qRx` †ev¯Ígx-

4210, PUªMÖvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

LM 

1127.  ‡gvnv¤§` Gbvgyj nK, , wcZvt †gvt Rv‡n ỳj nK, 

MÖvgt w`qvcvov, †cvt jÿxqv, _vbvt cvKzw›`qv, †Rjvt 

wK‡kviMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

L 

1128.  ‡gvt mvwgDj nK, , wcZvt †gvt wmivRyj nK, evmv-

663, IqvW©-3, wgRv©cyi †cŠi GjvKv, wgRv©cyi 

evRvi, wgRv©cyi, UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

M 

1129.  mÄq Kzgvi †Nvl,, wcZvt nwiej †Nvl, 80, ga¨Kv›`v 

cvov, biwms`x m`i, biwms`x-1600| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj),1998 

KLM 

1130.  ‡gvt Avkivd DwÏb,, wcZvt g„Zt Wvt Avãyj nvwmg 

fzBqv, MÖvgt giRvb, _vbvt ivqcyiv, †Rjvt biwms`x| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis, 

1990 

KLM 

1131.  ‡gvnv¤§` †gvRv‡¤§j †nv‡mb, , wcZvt †gvnv¤§` Avãym 

†mvevnvb, MÖvgt †nv‡mbcyi, †cvt †PŠgynbx evRvi, 

_vbvt †PŠÏMÖvg, †Rjvt Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

M 

1132.  wU,AvB,Gg,G,gvmy` gÛj,, wcZvt †gvt eRjyi iwk`, 

MÖvgt `kjvj, †cvt ivRv weivU, _vbvt †Mvwe›`MÄ, 

†Rjvt MvBevÜv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1994 

M 



ক্রমিক 
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bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1133.  ‡gvt igRvb Avjx,, wcZvt Avãyj Lv‡jK, cÖh‡Zœt 

nvRx wfjv, MÖvgt c~e© ˆmq` evox, †cvt+_vbvt 

ivÏybxqv, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2003 

M 

1134.  ‡gvt ZvwRi DwÏb,, wcZvt g„Zt †ZvRvg cÖvst, MÖvgt 

ˆKcyjKx, †cvt †ejvBPÛx, _vbvt cveZx©cyi, †Rjvt 

w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 2008 

LM 

1135.  weKvk ivq,, wcZvt g„Zt kÖxevm P› ª̀ ivq, MÖvgt 

MvQKzgyjøx, †cvt Gjvwmb, _vbvt †`j ỳqvi, †Rjvt 

UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKUªwb·), 2005 

M 

1136.  ‡gvt gneyeyi ingvb,, wcZvt †gvt K‡kg Avjx, MÖvgt 

Avbw›`cyi, †cvt Pi LwiPv, _vbvt †KvZzqvjx, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

M 

1137.  ‡gvt †Lvi‡k` Avjg,, wcZvt g„Zt Avt Rwjj, MÖvgt 

cwðg Pvub NvU, †cvt gxievM, _vbvt KvDwbqv, †Rjvt 

iscyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

LM 

1138.  AvwZKzi ingvb,, wcZvt G.‡K.Gg. dRjyj nK, 

MÖvgt Avjgcyi, †cvt †PŠiv Í̄v, _vbvt KvwRcyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

KLM 

1139.  ‡gvnv¤§` knx` Djøvn,, wcZvt †gvt †Lvi‡k` Avjg, 

MÖvgt g› ỳK, †cvt †mvbvBgywo evRvi(3561), _vbvt 

eiæov, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1980 

KLM 

1140.  ‡gvnv¤§` d‡qR Avn‡¤§`, , wcZvt †gvt Qvgmyj nK 

cv‡Uvqvix, MÖvgt bvwi‡Kj Zjv, †cvt MjøvK evRvi, 

_vbvt dwi`MÄ, †Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2003 

LM 

1141.  ‡gvt byiæj Bmjvg,, wcZvt g„Zt †gvkviid †nv‡mb, 

MÖvgt Pibwibv, †cvt bwibv, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1982 

KLM 

1142.  ‡gvt gvmy` Kwei ZvjyK`vi, , wcZvt †gvt †Mvjvg 

†gv¯Ídv ZvjyK`vi, MÖvgt iNyivgcyi, †cvt nivBevjv, 

_vbvt beveMÄ, †Rjvt w`bvRcyi|  

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2004 

LM 

1143.  ‡gvt Avkivdzj Avjg,, wcZvt †gvt gwnDwÏb mi`vi, 

MÖvgt+‡cvt gwiP cvjv, _vbvt †jvnMov, †Rjvt 

bovBj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1144.  ‡gvt AvjZvd †nv‡mb,, wcZvt g„Zt kniæjø¨vn kvn, 

MÖvgt+‡cvt `Mo evox, _vbvt wPwii e›`i, †Rjvt 

w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2003 

KLM 

1145.  bxjKgj P› ª̀ `vm,, wcZvt iv‡R› ª̀ P› ª̀ `vm, 

MÖvgt+‡cvt jvjcyi, _vbvt AvïMÄ, †Rjvt 

eªv•gbevoxqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

L 

1146.  mÄq miKvi,, wcZvt †MŠiv½ miKvi, MÖvgt+‡cvt 

ivRvbMi, _vbvt wmivRw`Lvb, †Rjvt gywÝMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

M 

1147.  ‡gvt kwdKzj Avjg, , wcZvt g„Zt †gvt Bw ª̀m  wgqv, 

MÖvgt `Ëcyi, †cvt evMgviv evRvi, _vbvt m`i `wÿb, 

†Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

1972 

LM 

1148.  ‡gvt gbmyiæj nK,, wcZvt †gvt AvwRRyj nK, cÖh‡Zœt 

AvwRR, Awjcyi, wgqvevox, we`¨vMÄ, gqgbwmsn 

m`i| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

M 

1149.  wkó PvKgv,, wcZvt QÎbvivqb PvKgv, MÖvgt iv½vcvwb 

Qov, †cvt+_vbvt jsMQz, †Rjvt iv½vgvwU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

M 

1150.  ‡gvt b~i nvmvb,, wcZvt g„Zt gwRei ingvb, MÖvgt 

PK †Mvcvj(eo evox), †cvt+_vbvt+‡Rjvt 

RqcyinvU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2004 

M 

1151.  ‡gvt Rûiæj nK,, wcZvt †gvt †gvRv‡¤§j nK, MÖvgt 

PK‡Mvcvj, †cvt RqcyinvU, _vbvt+‡Rjvt 

RqcyinvU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2003 

M 

1152.  wgUz †`,, wcZvt mybxj †`, MÖvgt+‡cvt evM`Ûx, _vbvt 

cwUqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

M 

1153.  AbxK ZvjyK`vi,, wcZvt g„Zt mybxj ZvjyK`vi, 

95/G, iægNvUv, †`Iqvb evRvi, PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

LM 

1154.  eLwZqvi mvdvZ,, wcZvt g„Zt Avjx gËzRv© †PŠayix, 

MÖvgt nvox cy®‹ibx, †cvt AvgRv`nvU, _vbvt dzjMvRx, 

†Rjvt †dbx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2000 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1155.  wejvk wek¦vm,, wcZvt Zvivc` wek¦vm, MÖvgt 

KzgviLvjx, †cvt lvUZjv, _vbvt dwKinvU, ‡Rjvt 

ev‡MinvU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

1156.  Lv‡j ỳi ingvb †PŠayix,, wcZvt Lwjjyi ingvb 

†PŠayix, 259 c~e© †Mvovb, †ivW bs-8, †cvt+_vbvt 

wLjMvuI, XvKv-1219| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

1157.  ‡mŠie †`e eg©Y,, wcZvt Abyc †`e eg©Y, MÖvgt 

†ivgvswMix, †cvt+_vbvt dvUKQwo, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKUªwb·), 2005 

M 

1158.  mvBdzj Bmjvg,, wcZvt †gvt wbRvg DwÏb, MÖvgt 

eoLvjx, †cvt wgRv©cyi, _vbvt †Mvcvjcyi, †Rjvt 

UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2000 

LM 

1159.  ‡gvt evwK wejøvn, , wcZvt †gvt BDmyd Avjx, 12/5, 

gvnZve DwÏb moK, KvwjksKicyi, Kywóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

M 

1160.  ‡Lv›`Kvi evmviZ †nv‡mb,, wcZvt g„Zt †Lv›`Kvi 

Avãym mvjvg, 133, Gb.Gm. †ivW, _vbvcvov, 

Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

1161.  ‡gvt gvndzRyi ingvb,, wcZt g„Zt Kwig wmK`vi, 

MÖvgt eo cvuPzwoqv, †cvt †gvjøv †ZZzwjqv, 

_vbvt+‡Rjvt †MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

M 

1162.  ‡gvt †g‡n`x nvmvb,, wcZvt †gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb, 

270, †LvKmv _vbv cvov, †cvt Rwbcyi, _vbvt 

†LvKmv, †Rjvt Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

1163.  ‡gvt nvq`vi Avjx gwjøK,, wcZvt g„Zt Gm.G. gwjøK, 

MÖvgt+‡cvt nvU cv½mx, _vbvt ivqMÄ, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1986 

M 

1164.  QvweŸi Avn‡g`,, wcZvt †gvt gwZDi ingvb, 

MÖvgt+‡cvt P›`b evBkv, _vbvt mvwiKvw›`, †Rjvt 

e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

M 

1165.  ‡kL †gvnv¤§` dviæK,, wcZvt Aveyj nv‡kg †kL, 

MÖvgt c.bILÛv, †cvt bbxÿxi, _vbvt gyKmy`cyi, 

†Rjvt †MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1993 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1166.  wkK`vi AvwbQz¾vgvb Kvjvg,, wcZvt g„Zt Avãyj 

Kwig wmK`vi, MÖvgt eo cvPuywoqv, †cvt †gvjøv 

†ZZzwjqv, _vbvt+‡Rjvt †MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(‡iwd«Rv‡iUi),1998 

KLM 

1167.  Avmv ỳ¾vgvb,, wcZvt Avãym nvwg`, MÖvgt 

RqK…òcyi, †cvt evnv ỳicyi, _vbvt cvskv, †Rjvt 

ivRevox| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

KLM 

1168.  wegj P› ª̀ mvnv,, wcZvt g„Zt myLjvj mvnv, MÖvgt 

MvsKzjKv›`x, †cvt †jeyZjv, _vbvt g‡bvni`x, †Rjvt 

biwms`x| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2012 

LM 

1169.  nx‡iv fÆvPvh ©̈,, wcZvt g„bvj KvwšÍ fÆvPvh ©̈, cÖv_wgK 

wkÿK UvIqvi, kvn nvweeyjøvn †ivW, Iqv‡Rw`qv, 

ev‡qwR`, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1997 

L 

1170.  my‡ik nvj`vi,, wcZvt myaxi nvj`vi, MÖvgt e`iZjv, 

†cvt bvwi‡Kjevox, _vbvt †KvUvjxcvov, †Rjvt 

†MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKUªwb·),2008 

M 

1171.  ‡gvt Avey Zv‡iK †gv‡k©`,, wcZvt †gvt Avãym 

†mvevnvb, MÖvgt RM_v, †cvt cxiMÄ, _vbvt cxiMÄ, 

†Rjvt VvKziMvuI| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 2006 

M 

1172.  ‡gvt gwnDwÏb,, wcZvt g„Zt †gvt gÄiæj nK, evox 

bs-75, eøK-AvB. gymwR` †ivW, DËi wejvkcyi, 

MvRxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1994 

LM 

1173.  ‡gvt gvmy` ivbv,, wcZvt †gvt b~iæ¾vgvb, MÖvgt 

cvwjPov(wgqvcvov), †cvt cvwjPov evRvi, 

_vbvt+‡Rjvt iscyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2007 

KLM 

1174.  ‡gvt kixdzi ingvb,, wcZvt †gvt b~i Kwig, MÖvgt 

¸bK, †cvt KzwVinvU, _vbvt †mvbvMvRx, †Rjvt 

†dbx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

M 

1175.  ‡gvt Avãym mvjvg,, wcZvt †gvt GLjvQ DwÏb, MÖvgt 

gvbev20/1, †cvt gvwbKMÄ m`i, wRjvt gvwbKMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1989 

M 

1176.  ‡gvt iv‡k ỳ¾vgvb,, wcZvt †gvt Imgvb Mbx, MÖvgt 

ivqcvov(‡R¨vwZ bxo), †cvt+_vbvt kvnRv`cyi, 

†Rjvt wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1177.  f‡ik P› ª̀ †`, , wcZvt gwZ jvj †`, MÖvgt `wÿb 

KzZzev, †cvt+_vbvt †evinvb DwÏb, †Rjvt †fvjv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

LM 

1178.  ‡gvt Avey nvmvb gÛj,, wcZvt †gvt mvB`yi ingvb, 

MÖvgt Avevi cvov, †cvt Kzmy¤̂v, _vbvt cvuPwewe, †Rjvt 

RqcyinvU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

K 

1179.  ‡gvnv¤§` kwdKzj Bmjvg,, wcZvt †gvt Gg`v ỳj nK, 

130, KZjvcyi, mvfvi, XvKv-1340| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

M 

1180.  ‡gvt gwkûi ingvb,, wcZvt †gvt ZwiKzj Bmjvg, 

evmv-273, jÿxcyi mv‡ne cvov,(wU.we.‡ivW), _vbvt 

ivRcvov, †Rjvt ivRkvnx-6000| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2008 

M 

1181.  ‡gvnv¤§` Rwniæj Bmjvg,, wcZvt †gvt Avãyj gwZb 

fzBqv, MÖvgt+‡cvt jvDZjx, _vbvt dwi`MÄ, †Rjvt 

Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(‡gKvwbK¨vj), 1998 

KLM 

1182.  kvnxb Av³vi,, wcZvt †gvt gwbiæj Bmjvg †PŠayix, 

8/2, eøK-G, jvjgvwUqv, XvKv-1207| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKUªwb·),1993 

K 

1183.  ỳR©q cvj,, wcZvt cÖ`xc cvj, 6bs M~Mv© Wvt †jBb, 

gxiKzÄy, cv_iNvUv, †Kv‡Zvqvjx, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

1184.  ‡gvt Avt iv¾vK †nv‡mb,, wcZvt †gvt Avãyj 

Mddvi, MÖvgt †KvjPvi, †cvt evqjvLvjx, _vbvt 

wegvbe›`i, †Rjvt ewikvj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

M 

1185.  ‡gvnv¤§` kvwnbyi Bmjvg,, wcZvt †gvt g‡qR DwÏb, 

MÖvgt Pi evovB evox, †cvt †fvMWv½v, _vbvt+‡Rjvt 

KzwoMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2003 

LM 

1186.  jwZdv Av³vi,, wcZvt g„Zt Avt jwZd, MÖvgt 

ingZcyi, †cvt evwjqv PwÛ, _vbvt kÖxei`x, †Rjvt 

†kicyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2004 

M 

1187.  ‡gvnv¤§` mygb wgqv,, wcZvt †gvnv¤§` wmwÏK wgqv, 

MÖvgt wmsjve, †cvt fzjZv, _vbvt iæcMÄ, †Rjvt 

bvivqbMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2002 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1188.  ‡gvnv¤§` Lyiwk` Avjg wmwÏKx,, wcZvt †gvnv¤§` 

gKeyj †nv‡mb, MÖvgt ivgbMi, †cvt Kvwdjv, _vbvt 

ev‡KiMÄ, †Rjvt ewikvj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2000 

M 

1189.  ‡gvt BDmyd Avjx,, wcZvt †gvt Gjvnx eK&m gÛj, 

MÖvgt+‡cvt `vIKvw›`, _vbvt ~̀Mv©cyi, †Rjvt 

ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

LM 

1190.  dvinvb gvneye,, wcZvt gvneyeyi ingvb, 14, MÖxb 

Kbv©i, jvKx wfjv, d¬¨vU-wW.1, MÖxb‡ivW, XvKv-

1215| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2007 

M 

1191.  ‡gvnv¤§` wRqvDi ingvb,, wcZvt †gvnv¤§` Kvgiæj 

Bmjvg, MÖvgt w`qviMvuI, †cvt Dw ’̄, _vbvt MdiMvuI, 

†Rjvt gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

KLM 

1192.  ‡gvt AvwRRyi ingvb,, wcZvt †gvt AvjZvd †nv‡mb, 

†Rj ‡ivW, †Nvc, †ejZjv, h‡kvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 2002 

KLM 

1193.  ‰mq` †gvt gndzRyi ingvb, , wcZvt g„Zt ˆmq` 

†nv‡mb Avjx, evmv-789, c~e© Avivg evM, 

cUzqvLvjx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

K 

1194.  cy®úwRr Kygvi,, wcZvt cÖdzjøv Kzgvi eg©b, MÖvgt 

ZvjyK nvwi`vm, †cvt †LvÏ© †Kvgicyi, _vbvt 

mv ỳjøvcyi, †Rjvt MvBevÜv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj),2012 

LM 

1195.  ‡gvnv¤§` gvngy ỳi ingvb, , wcZvt g„Zt Aveyj K‡kg, 

evox-214(Kv‡kg wb‡KZb), MÖvgt Kzwo cvovi †UK, 

†cvt gvRvi, _vbvt DËiLvb, †Rjvt XvKv-1230| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKUªwb·),2003 

M 

1196.  ‡gvt iweDj Bmjvg, , wcZvt g„Zt †gvt Avãyj gwR` 

gÛj, MÖvgt DÂiLx, †cvt MveZjx, _vbvt MveZjx, 

†Rjvt e¸ov| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

1997 

KLM 

1197.  KvRx iweDj Avjg bqb,, wcZvt KvRx AvwZqvi 

ingvb, evmv-03, †ivW-01, MÖvgt cÖ‡`nvicvov, 

†cvt+_vbvt weivgcyi, †Rjvt w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2013 

L 

1198.  ‡gvnv¤§` †ejv‡qZ †nv‡mb †gvjøv,, wcZvt †gvnv¤§` 

†Kvievb †gvjøv, MÖvgt evovBRyix, †cvt m~h©¨bMi, 

_vbvt ivRevox, †Rjvt ivRevox| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2002 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1199.  ‡gvt iwveDj Bmjvg,, wcZvt †gvt gybmyi ingvb gyÝx, 

MÖvgt+‡cvt gvwUKvUv, _vbvt †Mv`vMvox, †Rjvt 

ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

M 

1200.  kvn& †gvt mvgmy` †`vnv, , wcZvt kvn& †gvt Avãyj 

nvbœvb, MÖvgt cvUzqvcvov, †cvt w`bvRcyi m`i, 

w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 2001 

M 

1201.  ‡gvt †evinvb DÏxb,, wcZvt †gvt gKeyj †nv‡mb, 

MÖvgt bjw`Nx, †cvt di°vev`, _vbvt weij, †Rjvt 

w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

M 

1202.  ‡gvt Avwbmyi ingvb,, wcZvt g„Zt †KivgZ Avjx Ms, 

MÖvgt g½jnvUv, †cvt †kvjbv, _vbvt †KvZqvjx, 

†Rjvt ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2004 

LM 

1203.  ‡gvt dqmvj †nv‡mb,, wcZvt †gvt kvn`vr †nv‡mb, 

48/3, c~e© nvRx cvov, ivgcyiv, XvKv-1219| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

KL 

1204.  ‡gvt m‡ivqvi †nv‡mb,, wcZvt †gvt †gvkviid 

†nv‡mb, gxbvjR, evox-1655, wUqv Lvjx †ivW, 

mvMi`x, `iMvn evox, mvMi`x, ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

LM 

1205.  AvwbPzi ingvb,, wcZvt †gv¯Ídv †kL, MÖvgt †gvjøv`x, 

†cvt †Mvnvjv, _vbvt gyKmy`cyi, †Rjvt †MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

LM 

1206.  ‡gvt iweDj AvDqvj, , wcZvt †gvt AvdvR DwÏb, 

MÖvgt dwKi cvov, †cvt+_vbvt+‡Rjvt VvKziMvuI| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

LM 

1207.  ew¼g ˆeivMx,, wcZvt †R¨vwZgq ˆeivMx, MÖvgt 

KwjMÖvg, †cvt Rwjicvov, _vbvt gyKmy`cyi, †Rjvt 

†MvcviMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(Kw¤úDUvi), 2007 

KLM 

1208.  ‡gvt iæûj Avwgb,, wcZvt †gvt bRiæj Bmjvg, MÖvgt 

ØxcPi, †cvt Pi Avï‡Zvlcyi, _vbvt cvebv m`i, 

†Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis 

(Kw¤úDUvi),2009 

M 

1209.  Gm.Gg. nvmvbyj evbœv Kv‡kgx,, wcZvt †gvt †Lvev‡qi 

†nv‡mb, MÖvgt wMgvWv½v, _vbvt Uz½xcvov, †Rjvt 

†MvcvjMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2009 

LM 



ক্রমিক 
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bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1210.  Gm.Gg. kvnRvjvj,, wcZvt K¡vix Avãyj gvbœvb, 

382/2, DËi †Mvovb (4_© Zjv), wLjMvuI, XvKv-

1219| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

M 

1211.  ‡gvt iæ‡ej,, wcZvt g„Zt KvÂb Avjx †ecvix, MÖvgt 

`wÿb KvwRiPi, †cvt AvwgiMÄ, _vbvt †g‡nw`MÄ, 

†Rjvt ewikvj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

K 

1212.  wiwg `vk,, wcZvt Awb›`¨ ivq †PŠayix, MÖvgt iZbcyi, 

†cvt ajNvU, _vbvt cwUqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

KLM 

1213.  ‡gvt kwn ỳj Bmjvg,, wcZvt †gvt ˆZqe Avjx, 

MÖvgt+‡cvt KweivRcyi, _vbvt iv‰Ri, †Rjvt 

gv`vixcyi|   

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2002 

L 

1214.  P›`b `vk,, wcZvt ỳjvj KvwšÍ `vk, MÖvgt+‡cvt 

wgRv©cyi, _vbvt nvUnvRvix, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKUªwb·),2001 

M 

1215.  ‡gvt AvZvDi ingvb,, wcZvt †gvt Aveyj gÛj, MÖvgt 

ev¸›`v, †cvt wkjvB`n, _vbvt KzgviLvjx, †Rjvt 

Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

LM 

1216.  ‡gvt gwkDi ingvb, , wcZvt g„Zt wRKiæj nK, MÖvgt 

`š‘qv(‡PŠtcvov), †cvt KvgvicyKyi, _vbvt ˆmq`cyi, 

†Rjvt bxidvgvix| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

M 

1217.  ‡gvt ûgvqyb Kwei, , wcZvt †gvt Beªvnxg wgqv, MÖvgt 

Picvov Kvgvbœv, †cvt †giæqv‡Nvbv, _vbvt †`j ỳqvi, 

†Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2002 

KLM 

1218.  ‡kL gvngy` nvmvb, , wcZvt †kL bvwmi DwÏb, MÖvgt 

†QvU eqiv(gywÝcvov), †cvt wRwcI-9000, _vbvt 

Lvwjkcyi, †Rjvt Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2003 

L 

1219.  cyjK Kzgvi miKvi,, wcZvt dbx f’lb miKvi, MÖvgt 

Rigb`x, †cvt wRwbqv, _vbvt my›`iMÄ, †Rjvt 

MvBevÜv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(‡gKvwbK¨vj),1988 

KLM 

1220.  ‡gvt Gbvgyj nK,, wcZvt †gvt AwmgywÏb, MÖvgt 

evgbwkKo, †cvt LoLox, _vbvt gwZnvi, †Rjvt 

ivRkvnx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(wmwfj), 2003 

K 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1221.  ‡gvt AvwZKzi ingvb,, wcZvt †kL byi †gvnv¤§`, 

MÖvgt ï³v, †cvt †kIqvBj, _vbvt wgRv©cyi, †Rjvt 

UvsMvBj| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2012 

KLM 

1222.  ‡gvt Avt gvbœvb †nv‡mb,, wcZvt †gvt Avt QvjvgZ 

†gvjø¨v, MÖvgt AvjvBcyi, †cvt ivDZov, gv¸iv m`i| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

KLM 

1223.  ‡gvt †g‡n`x nvmvb,, wcZvt †gvt QvËvi †mK, MÖvgt 

fvUcvov, †cvt Zvgeyj, _vbvt dwi`cyi, †Rjvt 

dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2002 

KLM 

1224.  ‡gvt b~i iv‡k` Lvb,, wcZvt †gvt b~iæj Avwgb Lvb, 

53, c~e© †Mvivb, wLjMvuI, XvKv-1219| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

KLM 

1225.  ‡gvt nviæb Ai ikx`, , wcZvt byi Avnv¤§`, MÖvgt `. 

Rvqj¯‹i, †cvt wg‡jbxqv, _vbvt `vMbf’Bqv, †Rjvt 

†dbx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 2001 

LM 

1226.  ‡gvt nvwdRyi ingvb,, wcZvt †gvt Avãyj Rwjj, 

Kg©m~Zx, †cvt we. RvgˆZj, _vbvt KvgviL›`, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 2005 

KLM 

1227.  iæcb Kzgvi wmsn,, wcZvt Awbj wmsn, MÖvgt+‡cvt 

webvRyix, _vbvt ivDRvb, †Rjvt PUªMªvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

M 

1228.  wn‡gj PvK&gv,, wcZvt mybxj Kzgvi PvK&gv, MÖvgt 

eov`g, 34 bs iæcKvix BDwbqb cwil`, †cvt 

gvwik¨v, _vbvt evNvBQwo, †Rjvt iv½vgvwU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

M 

1229.  wK‡kvi `vm,, wcZvt fMeZx iÂb `vm, MÖvgt wbRov, 

†cvt †eŠjZjx, _vbvt+‡Rjvt †MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

LM 

1230.  cÖ‡KŠt gxi RvwKi †nv‡mb,, wcZvt gxi Avãyj 

AvDqvj, MÖvgt bZzb †cuPv‡Kvjv, †cvt bvKvwjqv, 

_vbvt †eov, †Rjvt cvebv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1994 

KL 

1231.  ‡gvt Av‡bvqvi cvi‡fR,, wcZvt †gvt Avãyj gvbœvb, 

MÖvgt K…ò †Mvwe›`cyi, †cvt ivgP› ª̀cyi nvU, _vbvt 

beveMÄ m`i, †Rjvt beveMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2003 

LM 

1232.  ‡gvt †gvZv‡je †nv‡mb,, wcZvt g„Zt †nv‡mb Avjx, 

MÖvgt bjWv½v, †cvt PKPvcox, _vbvt †eov, †Rjvt 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 2002 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

cvebv| 

1233.  kvgxg Avn‡g`,, wcZvt AwnÏy¾vgvb, MÖvgt 

PigwiPvKvw›`, †cvt gwiPvKvw›`, _vbvt evÂvivgcyi, 

†Rjvt we-evoxqv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2011 

M 

1234.  Kj¨vb KvwšÍ †`,, wcZvt Kvby jvj †`, MÖvgt 

†eŠjvwki, †cvt wgRv©cyi, _vbvt kªxg½j, †Rjvt 

†gŠjfxevRvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2005 

LM 

1235.  wgRvbyi ingvb,, wcZvt Lwjjyi ingvb, MÖvgt `wÿb 

†Ugkv(Avk‡`i cvov), 9bs IqvW©, mvZKvwbqv 

†cŠimfv, †nvwìs-803, †cvt+_vbvt mvZKvwbqv 

m`i, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

LM 

1236.  ‡gvt mvnvR DwÏb,, wcZvt mv‡ne wgqv, `i‡ek evox, 

4bs IqvW©, Av`k MÖvg, gvwUiv½v, LvMovQwo| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

KLM 

1237.  ‡gvt Aveyj †nv‡mb,, wcZvt †gvt nvQvb Avjx, 

MÖvgt+‡cvt evMnvUv, _vbvt+‡Rjvt biwms`x| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1990 

LM 

1238.  Gd-Gg. †gv¯ÍvwdRyi ingvb,, wcZvt †gvt †Mvjvg 

g Í̄dv, MÖvgt+‡cvt Rwjkv, _vbvt ỳgKx, †Rjvt 

cUzqvLvjx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2011 

KLM 

1239.  ‡gvt kwdKzj Bmjvg,, wcZvt †gvt gwZDi ingvb, 

MÖvgt Qwejvcyi, †cvt †ej‰Zj evRvi, _vbvt 

†gjv›`n, †Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKUªwb·), 2000 

LM 

1240.  mvwn`v myjZvbv,, wcZvt †gvt Avey Zv‡ni Lvb, MÖvgt 

Qqvbx UeMv, †cvt c~e© Qqvbx UeMv, _vbvt PvUwLj, 

†Rjvt †bvqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1993 

KLM 

1241.  wi›Uz PvK&gv,, wcZvt wbj iÄb PvK&gv, MÖvgt ivsMx 

cvov, †cvt+_vbvt jsM ỳ, †Rjvt iv½vgvwU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1242.  ‡gvt mv‡n ỳi ingvb,, wcZvt †gvt gvKmy` Avjg, 

Rygyb Avjx gvjv`v‡ii evox, Avwj wgqvi evRvi, 

gyQvcyi, m›Øxe, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKUªwb·),2010 

LM 

1243.  ‡gvt AvKivg †nv‡mb,, wcZvt †gvt †Mvjvg †gv Í̄dv, 

MÖvgt Pvu`cyi, †cvt Kb¨v`n, _vbvt nwibvKzÛz, †Rjvt 

wSvbvB`n| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

K 

1244.  ‡gvt b~‡i Avjg wmwÏKx,, wcZvt †gvt Avey eKi 

wmwÏKx, Mªvgt BKiKzwo, †cvt mvšÍvnvi, _vbvt+‡Rjvt 

bIMvu| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

M 

1245.  Gg. Lvwj` nvmvb,, wcZvt bRiæj Bmjvg, MÖvgt 

PK‰Zj, †cvt PK‰Zj, _vbvt †`j ỳqvi, †Rjvt 

UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2009 

KLM 

1246.  ‰mq` AvwkKzi ingvb,, wcZvt ˆmq` kwn ỳi ingvb, 

MÖvgt cvuQ Gjvwmb, †cvt Gjvwmb, _vbvt †`j ỳqvi, 

†Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1995 

K 

1247.  cÖ‡KŠt Avey †nbv †gvt nvweeym †mvenvb,, wcZvt 

Gm.Gg. G. Iqv‡n`, MÖvgt Kgjvcyi, †cvt Rvwbcyi, 

_vbvt †LvKkv, †Rjvt Kzwóqv|   

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(‡gvKwbK¨vj),2004 

M 

1248.  ‡gvt mvBdzi ingvb,, wcZvt †gvt mvB`yi ingvb, 

MÖvgt wenov, †cvt bv‡_i †cUzqv, _vbvt g‡bvniMÄ, 

†Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

KL 

1249.  ‡gvt gvmy` Kvqmvi,, wcZvt Avãyj Kv‡`i, `wÿb 

†gBUKv, †ngv‡qZcyi, mvfvi, XvKv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

K 

1250.  ‡gvt †Mvjvg gvDjv,, wcZvt †gvt AvRvnvi Avjx, 

MÖvgt UcKviPi, †cvt iweqvi Pi, _vbvt eKmxMÄ, 

†Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

K 

1251.  ‡gvt gvmy` cvi‡fR, , wcZvt †gvt gwbiæ¾vgvb, 

gv`ªRxkvn †ivW, †bfx nvmcvZvj †MBU, e›`i, 

PUªMªvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2008 

L 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1252.  ‡gvt Avãyj nvbœvb,, wcZvt g„Zt Rv‡n` Avjx, MÖvgt 

KvUv ỳqvi, †cvt nj`xevox, _vbvt cxiMÄ, †Rjvt 

iscyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1988 

K 

1253.  L›`Kvi Avãym mvjvg,, wcZvt g„Zt L›`Kvi Avãym 

mvËvi, MÖvgt AvjvBcyi, _vbvt+‡Rjvt bv‡Uvi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis, 

2011   

KL 

1254.  ‡gvt †R‡n`x nvmvb, , ‡gvt gvnZveyi ingvb, MÖvgt 

`wÿb bviæjx, †cvt+_vbvt+‡Rjvt e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi),1993 

L 

1255.  ‡gvt †gvK‡Q ỳj gwgb,, wcZvt †gvt d‡qRvDÏxb, 

MÖvgt wbwðšÍcyi, †cvt †kLcyiv, _vbvt m`i, †Rjvt 

w`bvRcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2007 

KLM 

1256.  ‡gvt nvbœvbyj Bmjvg, , wcZvt g„Zt Avkivdzj 

Bmjvg, evox-wW/98, DwKj cvov, 

‡cvt+_vbvt+‡Rjvt bIMvu| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi),1999 

L 

1257.  ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb,, wcZvt g„Zt iæûj Avwgb, 

MÖvgt †QvU Zz¸wiqv, †cvt †fvjvBb evRvi, _vbvt 

bv½j‡KvU©, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2001 

L 

1258.  ‡gvnv¤§` AvZvDi ingvb,, wcZvt g„Zt iwdKzi 

ingvb, MÖvgt+‡cvt wcqvivcyi, †Rjvt jÿxcyi| 

weGm.wm BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

K 

1259.  ‡gvt Avãym mvËvi †nv‡mb,, wcZvt g„Zt Avãyj 

Lv‡jK nvIjv`vi, MÖvgt nvwRi nvIjv, 

†cvt+_vbvt+‡Rjvt gv`vixcyi-7900| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

LM 

1260.  gwdRyi ingvb,, wcZvt ˆmq` Avjx Lvb, MÖvgt 

¸bnvi, †cvt bbÿxi, _vbvt gyKmy`cyi, †Rjvt 

‡MvcvjMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

LM 

1261.  ‡gvt Bgivb †nvmvBb Lvb,, wcZvt Avt gwR` Lvb, 

Avwgi wfjv, ivavbMi, wWwMÖ K‡jR †ivW, cvebv-

6600| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(cvIqvi), 1997 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1262.  ‡gvt Igi dviæK,, wcZvt g„Zt Av`g Avjx, 

†hvMx‡cvj, wk‡ivgwb, w`Nwjqv, Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2006 

LM 

1263.  ‡gvnv¤§` iwdKzj Bmjvg Lvb,, wcZvt †gvnv¤§` 

Avãyj Kwig Lvb, MÖvgt fevbxcyi, †cvt †cŠRvb, 

_vbvt KvwjnvZx, †Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKUªwb·),2000 

LM 

1264.  ‡gvnv¤§` iv‡k ỳj Bmjvg,, wcZvt nvRx Avwgbyi 

ingvb, gjKvi e`ci evox, ga¨‡eZvMx, iv½bxqv, 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2010 

LM 

1265.  wicb Kzgvi ai, , wcZvt ci‡gk KvwšÍ ai, MÖvgt 

kvjxni, †cvt+_vbv+‡Mxixcyi, †Rjvt gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2010 

LM 

1266.  gxR©v Lv‡j` †nv‡mb,, wcZvt gxR©v b~iæj †n‡mb, MÖvgt 

bv‡Kvj, †cvt b‡Kvj, _vbvt kÖxcyi, †Rjvt gv¸ov| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj),2013 

KLM 

1267.  D‡¤§ nvweev Avd‡Zqviv †eMg,, wcZvt g„Zt †gvt 

Gidvb Avjx †dŠR`vi, evwjqvcyKzi, †Nvovgviv, 

ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2012 

KLM 

1268.  knx` nvweeyjøvn Avj gvngy`,, wcZvt †gvt Avãyjøv‡nj 

mv`x, MÖvgt+‡cvt Pvu`cyi, _vbvt wkeMÄ, †Rjvt 

PvucvBbeveMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(Kw¤úDUvi),2001 

KLM 

1269.  Avãyj Avwjg,, wcZvt †gv Í̄dv †`Iqvb, MÖvgt+‡cvt 

ivgf ª̀cyi, _vbvt †f`iMÄ, †Rjvt kixqZcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2002 

LM 

1270.  Avey Rvnvb Kvgiæ¾vgvb,, wcZvt gyÝx Avey AvBqye, 

MÖvgt †`vnvi cvov, †cvt+_vbvt+‡Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1995 

L 

1271.  KvRx Avwgbyj nK,, wcZvt KvRx Imgvb Mbx, 506, 

c~e© KvRxcvov, Kvdiæj, wgicyi, XvKv-1216| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2007 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1272.  ‡kL †iRv Avjx wd‡ivR, , wcZvt †kL Avãyj nvmvb, 

MÖvgt †LMovNvU, †cvt †n`v‡qZcyi, _vbvt+‡Rjvt 

e‡MinvU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),2003 

L 

1273.  ‡gvnv¤§` †ZŠwdKzj Bmjvg,, wcZvt Avãym †mvevnvb 

†gvjøv, MÖvgt †Kv`vicyi, †cvt ‰Qqvjcvov, †cvt 

†Kv`vjcyi, _vbvt †MvmvBinvU, †Rjvt kwiqZcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt), 

2004 

K 

1274.  kPxb gay,, wcZvt mZxk P› ª̀ gay, MÖvgt+‡cvt 

bvwi‡Kj evox, _vbvt †KvUvjxcvov, †Rjvt 

†MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKUªwb·),2009 

L 

1275.  KvRx Rvgvj DwÏb,, wcZvt KvRx †gvt AvwQg DwÏb, 

MÖvgt wbjvÿxweòzcyi, †cvt Rq g½jcyi, _vbvt 

†PŠÏMÖvg, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

KL 

1276.  ‰mq` Avimv` Avjx,, wcZvt ˆmq` Kv‡kg Avjx, 

MÖvgt Dqviv, †cvt Rqwmw×, _vbvt BUbv, †Rjvt 

wK‡kviMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1986 

KLM 

1277.  ‡gvnv¤§` Av‡bvqviæj Bmjvg,, wcZvt †gvnv¤§` iwng 

Djøvn, MÖvgt KwRbMi, †cvt g‡nkcyi, _vbvt 

†mvbvBgywo, †Rjvt †bvqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis  

(B‡jKwUªK¨vj),1999 

KL 

1278.  ‡gvt Bgivb †nv‡mb, wcZvt †gvt Avjx †nv‡mb,, MÖvgt 

†jwkqviv, †cvt KzwU, _vbvt Kmev, †Rjvt we-evoxqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

LM 

1279.  ‡gvnv¤§` Avãyj gwR`, wcZvt g„Zt nvmvb Avjx wgqv,, MÖvgt 

AvigKvwV, †cvt KgviKvwV, _vbvt †bQvivev`, †Rjvt 

wc‡ivRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj)  1983 

KLM 

1280.  ‡gvt ûgvqyb Kwei f~Tv, wcZvt g„Zt AvjnvR¡ Avãyj Inve 

f~Tv, MÖvgt ev‡niPi, †cvt cxi hvÎvcyi, _vbvt eywoPs, †Rjvt 

Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1982 

KLM 

1281.  ‡gvnv¤§` †Zvdv¾j †nv‡mb, wcZvt †gvt AvdQvi DwÏb 

miKvi, MÖvgt GWnviv, †cvt P›`ª‡gvwiqv, _vbvt+‡Rjvt 

gywÝMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

M 

1282.  cÖZvc mgÏvi, wcZvt g„Zt myL iÄb mgvÏvi, MÖvgt 

GwZgLvbv, †cvt †Lcycvov, _vbvt Kjvcvov, †Rjvt 

cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

K 

1283.  ‡gvnv¤§` gvneye Avjg, wcZvt †gvnv¤§` Bw ª̀Q wgqv,, MÖvgt 

KvwjqvBk Movevox, †cvt KvwjqvBk IgiRb, _vbvt gZje 

`wÿY, †Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

B‡jKwUªK¨vj 2013 

L 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1284.  ‡gvt eveyj  wgqv, wcZvt †gvt Avãyj gwR` wgqv,, MÖvgt 

†giæqv‡Nvbv, †cvt †giæqv‡Nvbv, _vbvt †`j ỳqvi, †Rjvt 

UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKwUªK¨vj)  2014 

K 

1285.  Gm Gg b~i DwÏb, wcZvt †gvt gwZDi ingvb,, MÖvgt 

cvicvov, †cvt fvUviv, _vbvt mwilvevox, †Rjvt Rvgvjcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

1286.  ‡gvt AvjvDwÏb, wcZvt †gvt Rqbvj Av‡e`xb, MÖvgt †`ecyi, 

†cvt binwicyi evRvi, _vbvt g‡bvniMÄ, †Rjvt Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

LM 

1287.  ‡gvt Aveyj evkvi gÛj, wcZvt Avãyj nvwKg gÛj,, MÖvgt 

ivgivqcyi, †cvt `wiqvcyi, _vbvt gnv‡e`cyi, †Rjvt bIMvu| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

1288.  ‡gvt Igi dviæK, wcZvt g„Zt Lwjjyi ingvb,, MÖvgt †fUx, 

†cvt Avev`cyKzi nvU, _vbvt ivbxbMi, †Rjvt bIMvu| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

K 

1289.  wR Gg gywReyi ingvb, wcZvt g„Zt Rqbvj Av‡e`xb,, MÖvgt 

ûiMvZx, †cvt PvjwKWv½v, _vbvt gwbivgcyi, †Rjvt h‡kvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1992 

M 

1290.  ‡gvt Rwb wgqv, wcZvt †gvt kIKZ Avjx wgqv,, Mªvgt+‡cvt 

ev‡bk¦i`x, _vbvt bMiKv›`v, †Rjvt dwi`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

cvIqvi, 2013 

KLM 

1291.  ‡gvt evnv`yi †nv‡mb, wcZvt †gvt Rdzi Avjx,, MÖvgt eviKv›`ªx, 

†cvt movBj, _vbvt cvuPwewe, †Rjvt RqcyinvU| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 

M 

1292.  ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb, wcZvt g„Zt Avãyi ikx`,, MÖvgt+‡cvt 

wLZvcPi, _vbvt †evqvjLvjx, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1999 

K 

1293.  ‡gvt nvwdRyi ingvb, wcZvt †gvt wKqvg DwÏb,, MÖvgt †evqvBj 

gvix ga¨cvov, †cvt Kv‡U½v, _vbvt PvU‡gvni, †Rjvt cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

K 

1294.  bxj iZb miKvi, wcZvt wbiÄb Kzgvi miKvi,, 33, 

`vkgvix, we‡bv`cyi evRvi, gwZnvi, ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

1295.  ‡gvt gwng nvmvb, wcZvt kvn Avjg †ecvix, MÖvgt Wzgvwiqv, 

†cvt evBkvix, _vbvt evbvixcvov,†Rjvt ewikvj 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

1296.  ‡gvnv¤§` Rv‡n` Igi, wcZvt g„Zt dwi` DwÏb Avn‡g`, , 

evox-53, d¬¨vU-G-1/B, †ivW-5, †mKUi-13, DËiv, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(‡gwib)  2008 

KLM 

1297.  iwe¾j †nvmvBb, wcZvt †gvt kwd DÏxb †gvjøv,, MÖvgt 

DjvBj, †cvt ZvjyKbMi, _vbvt †`ŠjZcyi, †Rjvt gvwbKMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

KLM 

1298.  ‡gvt AvR_j û`v, wcZvt †gvt gMie Avjx,, MÖvgt Kzgvi cvov, 

†cvt RMbœv_MÄ NvU, _vbvt mwilvevox, †Rjvt Rvgvjcyi| 

we.Gmwm BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1299.  ‡gvt DRv‡qi Avnv‡¤§`, wcZvt †gvt b~iæj Bmjvg,, MÖvgt 

fvix‡KvUv, †cvt wRqvcyi, _vbvt eywoPs, Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

LM 

1300.  ‡gvt knx`yi ingvb, wcZvt †gvr AvwZqvi ingvb, †Mvj`vi, 

MÖvgt+‡cvt Kvkxcyi, _vbvt gwbivgcyi, h‡kvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

‡gKvwbK¨vj, 1987 

K 

1301.  ‡gvt kwn`yj Bmjvg, wcZvt †gvt Avãyi evKx miKvi,, MÖvgt 

Pvjv, †cvt †e`¨ Rvg‰Zj, _vbvt KvgviL›`, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2001 

LM 

1302.  ‡gvt nvweeyi ingvb, wcZvt g„Zt Av‡di Avjx mi`vi, MÖvgt 

KywPqv‡Nvov, †cvt evnv`yicyi, _vbvt †fvovgviv, †Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 1977 

LM  

1303.  wek¦wRr ivq, wcZvt gvwbK ivq,, MÖvgt Rqcyi c~e© †Rvqvi, 

†cvt K‡iinvU, _vbvt wgimivB, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

LM 

1304.  Ryev‡qi Lvb bIkv`, wcZvt bvwmi DÏxb Lvb,, MÖvgt 

ev½v‡`Šjv, _vbvt bjwQwU, †Rjvt SvjKvVx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

1305.  ‡gvt Rv‡e` Rvnv½xi, wcZvt †mwjg †gvt Rvnv½xi,, nvDR-

4341, KzÏyQ wfD, BwjqvQ †g¤^v‡ii evox, cvVvwbqv ‡Mv`v 

†ivW, Pv›`MvuI, PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

LM 

1306.  ¯ÍveK `vk, wcZvt Agj KvwšÍ `vk, , MÖvgt cvVvb`wÛ, †cvt 

P›`bvBk-4383, Pv›`bvBk, PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

1307.  jvqjv kviwgb, wcZvt ‡Kvievb Avjx, MÖvgt Bw`jcyi, †cvt 

gvwbKcyi, _vbvt †mbevM, †Rjvt †bvqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

1308.  wkDjx Av³vi, wcZvt †gvt Kvgiæj nvmvb,, MÖvgt kvwbow`qvi, 

†cvt K…òw`qvi, _vbvt+‡Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2005 

L 

1309.  ‡gvt BLwZLvi web †nvmvBb †PŠs, wcZvt g„Zt †e`vi †nvmvBb 

†PŠs,  MÖvgt DËi cyKzwiqv, †cvt cyKzwiqv, _vbvt evkLvjx, 

†Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

L 

1310.  cÖZxK †Nvl, wcZvt KvRj †Nvl, MÖvgt+‡cvt c‰i‡Kvov, _vbvt 

Av‡bvqviv, c~e© bvwQivev`, PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

LM 

1311.  ‡gvt †iRvDj nK, wcZvt g„Zt †jnvR DwÏb,, MÖvgt miab 

KywUi, †cvt K‡jR †÷kb, _vbvt MveZjx, †Rjvt e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1993 

LM 

1312.  gvKQz‡`i ingvb, wcZvt mwdKzi ingvb,, MÖvgt c~e© MvgwQ, 

†cvt ‡Kv¤úvbxinvU, _vbvt KweinvU, †Rjvt †bvqvLvjx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

1313.  ‡gvt Avnmvb nvexe, wcZvt †gvt Avãym mvgv` gÛj,, 

MÖvgt+‡cvt wkgyjevox, _vbvt aybU, †Rjvt e¸ov| 

we.Gmwm BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1314.  ‡gvt kvgxg gxi, wcZvt †gvt dviæK gxi, MÖvgt c~e© 

Rvnv½xivev`, †cvt+_vbvt wkeMÄ, †Rjvt e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

Kw¤úDUvi, 2007 

KLM 

1315.  ‡gvt Av‡bvqviæj nK, wcZvt †gvt b~iæj nK,, Nvmbvev`, 

bvBqv‡Uvjv, †cvt XvKv RyU wgjm, †KivbxMÄ, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

M 

1316.  ‡gvt ev”Pz wgqv, wcZvt g„Zt imyje· †ecvix,, MÖvgt ˆmq`cyi, 

†cvt ¯’jbInvUv, †gŠPvK, _vbvt Gbv‡qZcyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2003 

M 

1317.  ‡gvt nvmvby¾vgvb, wcZvt †gvt Avãyj Rwjj,, MÖvgt gvngy`cyi, 

†cvt njvBRvbv gv`ªvmv, _vbvt beveMÄ, †Rjvt w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

1318.  gynv¤§` mv‡R ỳj Bmjvg, wcZvt gynvt Ave`yj Lv‡jK,, 

MÖvgt+‡cvt †iwLicvov, _vbvt †gjv›`n, †Rjvt Rvgvjcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

LM 

1319.  ‡g‡n`x nvmvb, wcZvt KvÂb Avjx nvIjv`vi,, MÖvgt †`Djx, 

†cvt Mviæwoqv, _vbvt ev‡KiMÄ, †Rjvt ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

1320.  gvngy` wbRvg Avwmd, wcZvt †gvr wbRvg DwÏb f~Bqv, 

MÖvgt+‡cvt evmy‡`e, eªvþYevoxqv-3450| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 

1321.  Aiƒc KvwšÍ †`, wcZvt k¤¢y PiY ‡`,, eiB‰Zjx, PKwiqv, 

K·evRvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

L 

1322.  ‡gvt Iqvwn`yj Avjg, wcZvt †gvt Rvnv½xi Avjg,, 

MÖvgt+‡cvt Mo`yqviv, _vbvt nvUnvRvix, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2008 

M 

1323.  ‡gvt gwnDj Avjg, wcZvt †gvt b~iæb bex,, MÖvgt †V½vgviv, 

†cvt †MvKzj, †Rjvt e¸ov| 

we.Gmwm BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

1324.  bqb Kzgvi `vm, wcZvt Kvwjc` `vm,, MÖvgt †XKov, †cvt 

†`IMÖvg, ‡Rjvt e¸ov| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

KL 

1325.  ‡gvr dinv`, wcZvt iæûj Avwgb,, MÖvgt AR©yb Zjv, †cvt 

†mbevM, _vbvt †mbevM, †Rjvt †bvqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

LM 

1326.  ‡gvt gvneye Avjg, wcZvt g„Zt  ewQi DwÏ`b, , MÖvgt a~iæqv 

(AvMcvov), †cvt ivg‡Mvcvjcyi, _vbvt †MŠixcyi, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 2005 

M 

1327.  ‡gvt †mv‡nj ivbv, wcZvt Avt ev‡Q`, MÖvgt+‡cvt AvsMvi 

Mvov, _vbvt fvjyKv, †Rjvt gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2010 

M 

1328.  dLiæj Bmjvg, wcZvt Avwgi †nv‡mb,  MÖvgt DËi Pi Pvw›`qv, 

†cvt+_vbvt †mvbvMvRx, †Rjvt †dbx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

LM 

1329.  ‡gvt Zzwnb miKvi, wcZvt †gvt Pvubwgqv miKvi, MÖvgt AvZzix, 

†cvt Kzgyb, _vbvt Rq‡`ecyi, †Rjvt MvRxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2006 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1330.  ‡gvt Rnxiæj nK, wcZvt g„Zt †gvt Avt KzÏym,, MÖvgt+‡cvt 

‰eivMxiPi, _vbvt KwUqv`x, †Rjvt wK‡kviMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1995 

KLM 

1331.  eKzj P›`ª PµeZx©, wcZvt wR‡Z›`ª PµeZ©x,, MÖvgt †MvlMvuI, 

†cvt+_vbvt+‡Rjvt †MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1988 

K 

1332.  ‡gvt Avwgbyj nK, wcZvt g„Zt †gvt my›`i Avjx, MÖvgt †QvU 

Avjgcyi, †cvt nvwjgv bMi, _vbvt †KvZqvjx, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1994 

K 

1333.  ‡gvt †Mvjvg Kvw`i Lvb, wcZvt g„Zt †Mvjvg KzÏym Lvb, 160-

G/6, DËi Pvbcvov, †cvt DRvgcyi, _vbvt DËiLvb, XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1984 

K 

1334.  ‡gvt Avãyjøvn Avj dviæK, wcZvt g„Zt Av‡bvqvi †nv‡mb, 

MÖvgt Pi †cPvi cvov, †cvt eoni evRvi, _vbvt Djøvcvov, 

†Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

K 

1335.  ‡gvt iæev‡qZ †iRv, wcZvt †gvt iæûj nK,, MÖvgt evwniPi, 

†cvt evwniPi, _vbvt †fovgviv, †Rjvt Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

K 

1336.  nvweeyi ingvb, wcZvt †gvt Avjx û‡mb gÛj,, MÖvgt 

Avwgivevox, †cvt KvwkMÄ evRvi, _vbvt wÎkvj, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KL 

1337.  ‡gvt AvwZKyi ingvb, wcZvt †gvt Avãyj gvbœvb,, 13, 

¸jKxevox †jb, gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

KL 

1338.  ‡gvt Avkivdzj Bmjvg, wcZvt †gvt Aveyj Lv‡qi, MÖvgt 

eoebMÖvg, _vbvt kvngL`yg, †cvt mcyiv, †Rjvt ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2002 

M 

1339.  G Gg Rvwn` nvmvb, wcZvt †gvt mv‡ivqvi Rvnvb, MÖvgt 

eoLvj, †cvt †`IqvbMÄ, _vbvt †`IqvbMÄ, †Rjvt 

Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

KLM 

1340.  ‡gvt Bgiæj Kv‡qm, wcZvt †gvt mwdK Djø¨vn,MÖvgt k¨vgcyi, 

†cvt `vqiv kixd, _vbvt ivgMÄ, †Rjvt jÿxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

LM 

1341.  Aveyj Kv‡mg, wcZvt †gvt gKeyj ZvjyK`vi,MÖvgt cwðg 

26cvov, †cvt RqbMi, _vbvt RvwRiv, kixqZcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2011 

M 

1342.  ‡gvt gwdRyj Bmjvg, wcZvt †gvt dzj wgqv, MÖvgt mi¯^ZxiPi, 

†cvt mvZvbx, _vbvt wZZvm, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1983 

K 

1343.  ‡gvt Kvgiæj nvmvb, wcZvt †gvt †gvZv‡je,, MÖvgt 

†gŠjexevnvov, †cvt evnvov evRvi, _vbvt gyKmy`cyi, †Rjvt 

‡MvcvjMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

KLM 

1344.  ‡gvt †mv‡nj Avnv¤§` †PŠayix, wcZvt †gvt Avãyi iv¾vK 

†PŠayix, MÖvgt+‡cvt cvwUKv evox, _vbvt Kzwóqv m`i, †Rjvt 

Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(‡gKvwbK¨vj)  2004 

LM 

1345.  ‡gvt Avãym mvgv`, wcZvt g„Zt iBQ DwÏb Avn‡g`,, 104/1, 

Gwjd¨v›U †ivW, XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1346.  Avmv`y¾vgvb myRb, wcZvt †gvt Ave`yj ïKzi,, 135/218, 

nvRx ‰QqQzj ingv‡bi evox, Kvjvwgqv evRvi, evKwjqv, 

wRwcI-4000, PUªMÖvg| 

we.Gmwm BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2014 

M 

1347.  ‡gvt meyR †nv‡mb, wcZvt g„Zt †gvt gwdRyi ingvb †gvj¨v, 

MÖvgt+‡cvt Kjvevoxqv, _vbvt Kvwjqv, †Rjvt bovBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

LM 

1348.  ‡gvt Avwgiæj Bmjvg, wcZvt †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb,, MÖvgt 

Qvcvwbqv, †cvt Wv½vcvov, _vbvt wmsov, †Rjvt b‡Uvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2001 

M 

1349.  ‡gvt dviæK Avn‡¤§`, wcZvt †gvt †gvRv‡¤§j nK,, MÖvgt 

Lvwjmcyi, †cvt iNycvov, _vbvt evMgviv, †Rjvt ivRkvnx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2010 

LM 

1350.  ‡gvt †Mvjvg wKewiqv, wcZvt †gvt GRvnviæj Bmjvg,, MÖvgt 

myjZvbcyi, †cvt Avb›`evRvi, _vbvt cve©Zxcyi, †Rjvt 

w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1995 

LM 

1351.  wR Gm Avãyi ingvb, wcZvt †gvt Avãyj nvwKg †Mvj`vi, 

evox-121, Avj Avwgb gmwR` †ivW, mij c~e©, cvBKMvQv, 

Lyjbv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

1352.  DËg Kzgvi AwaKvix, wcZvt bvivqb P› ª̀ AwaKvix,, MÖvgt 

ˆbkvjv, †cvt+_vbvt cvskv, †Rjvt ivRevox| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

LM 

1353.  ‡gvnv¤§` gvB ỳj Bmjvg, wcZvt †gvnv¤§` Avãyj nK,, MÖvgt 

†RvKv, †cvt fviæqvLvjx, _vbvt+‡Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 

1354.  ‡gvnvt gwkDi ingvb, wcZvt †gvnvt gvZveŸi †nv‡mb, MÖvgt 

KvjBi, †cvt DwRicyi, _vbvt bv‡Uvj, †Rjvt PvucvBbeveMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

LM 

1355.  Gm Gg †ivKby¾vgvb, wcZvt g„Zt Av°vQ Avjx,, MÖvgt 

†e¸b‡Rvqvi, †cvt †e¸‡Rvqvi, _vbvt e`jMvQx, †Rjvt 

bIMvu| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis,, 

‡gKvwbK¨vj, 1997 

M 

1356.  ‡gvnv¤§` nvweeyi ingvb, wcZvt †gvt dwi`yj nK,, MÖvgt+‡cvt 

ˆRrôcyi, _vbvt †evqvjLvjx, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

M 

1357.  kvnv`Z Kwei, wcZvt Qv‡ei Avng`,, MÖvgt+‡cvt ¸bvMix, 

evukLvjx, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

K 

1358.  gvnvšÍ cvnvb, wcZvt AvwRb cvnvb,, MÖvgt civbcyi, †cvt 

nvwRbMi, _vbvt wbqvgZcyi, †Rjvt bIMvu| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

1359.  ‡gvt Av‡bvqviæj nK, wcZvt †gvt Avt iwk`,, MÖvgt cwðg 

wgVvLvjx, †cvt we Gb nvU, _vbvt gVevoxqv, †Rjvt 

wc‡ivRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

LM 

1360.  ‡gvnv¤§` iwdKzj Bmjvg, wcZvt g„Zt †gvnv¤§` Beªvwng, MÖvgt 

wkecyi, †cvt RvwUqv, †Rjvt Ck¦iMÄ, †Rjvt gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

K 

1361.  ‡gvt wiqv` Avj gvgyb Lvb, wcZvt g„Zt gwRei ingvb Lvb, 

MÖvgt+‡cvt eo evkvjxqv, _vbvt+‡Rjvt UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1362.  ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb, wcZvt †gvt dRjy wgqv,, MÖvgt nvRx 

PvbvDjøvi evox, c~e© AvwiPcyi, `yjvwgqv †ivW, †cvt gbœybMi, 

_vbvt UsMx, †Rjvt MvRxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2004 

LM 

1363.  KvRx †RvevB`yj Kwig, wcZvt KvRx gvneyj evkvi,, KvRx 

feb, evjyPiv Av/G, ev‡qvwR`, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2001 

M 

1364.  kvnRvnvb, wcZvt †gvt AvdRvj †nv‡mb,, `vwiqv evRvi, 

beveMÄ, w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

LM 

1365.  ‡gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb, wcZvt L g Avãyj ReŸvi AvwRRx, 

MÖvgt+‡cvt gvwUqv gvwjcvov, _vbvt Zvivk, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2002 

M 

1366.  wRKiæj nK, wcZvt Avãyj Inve Avjx,, ‰KcyjKx, †ejvBPÛx, 

cve©Zxcyi, w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

LM 

1367.  ‡gvt iwdKzj Bmjvg, wcZvt †gvt Avt gwR`,, Mqjv †nv‡mb, 

KvKzqv, UvsMvBj m`i, UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2002 

M 

1368.  ‡gvt ˆkjx AvRv` Zzh¨©, wcZvt †gvt Aveyj Kvjvg AvRv`, 

kvjMvoxqv, cvebv m`i, cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2007 

LM 

1369.  ‡gvt Avjx †nv‡mb, wcZvt †gvt wRbœvZ Avjx,, MÖvgt †ZjxMÖvg, 

†cvt b·vg evRvi, _vbvt avgivB, †Rjvt XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

M 

1370.  Kvgiæj nvmvb, wcZvt bvbœvb L›`Kvi,, MÖvgt Gbv‡qZbMi, 

†cvt dvwmqvZjv, _vbvt KvjwKwb, †Rjvt gv`vixcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

LM 

1371.  ‡gvt meyR nvIjv`vi, wcZvt †gvt Lwjjyi ingvb,, MÖvgt 

†PuPvb, †cvt evmbv, _vbvt evmbv, †Rjvt ei¸bv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 

1372.  ‡gvt wgbnvR †gv‡k©`, wcZvt †gvt Ave`yj Lv‡jK,, 133, Avi 

†K wgkb †ivW, †MvcxevM, 4_© †jb, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

M 

1373.  ‡gvt bvwmi DÏxb, wcZvt g„Zt nvRx †gvt GRvnvi wgTv, 

MÖvgt+‡cvt DiwKiPi, _vbvt ivDRvb, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

K 

1374.  Rvwn` nvmvb, wcZvt †gvt nvweeyi ingvb, , MÖvgt ivgbMi, 

†cvt ˆmq`cyi, _vbvt+‡Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

M 

1375.  iv‡mj, wcZvt iwdKzj Bmjvg,, MÖvgt jvD‰Zj, †cvt gyLx, 

_vbvt MdiMvuI, †Rjvt gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 

1376.  kvn †gvt †iRvDj Kwig, wcZvt g„Zt kvn Avãyj Iqvnve, 

MÖvgt `v‡bv`vicyi, †cvt KvšÍbMi, _vbvt mv`yj¨vcyi, †Rjvt 

MvBevÜv|  

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1998 

M 

1377.  G †K Gg mv‡ivqvi, wcZvt g„Zt Avãyj ReŸvi,, cvov 

LvbKvnkixd, †cvt+_vbvt+‡Rjvt MvBevÜv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1378.  ‡gvt iv‡k`yj nK iæ‡ej, wcZvt †gvt iwnR DwÏb,, MÖvgt 

†MvivU, †cvt wRiv‡ev, _vbvt Avïwjqv, †Rjvt XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

1379.  ‡gvt b~iæj Bmjvg, wcZvt †gvt Bw`ªm Avjx,, MÖvgt K›`b©cyi, 

†cvt PimwiPv, _vbvt †KvZzqvjx, †Rjvt gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1999 

KLM 

1380.  ‡gvt dqmvj Avn‡¤§` †gvjøv, wcZvt g„Zt †gvt mãi Avjx 

†gvjøv, MÖvgt Pvub MvuI, †cvt Avgw`qv, biwms`x| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 

M 

1381.  gynv¤§` †mvnive Avjx, wcZvt g„Zt †Rjvj DÏxb,, ‡cvt 

†PŠevoxqv, _vbvt+‡Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1996 

M 

1382.  ‡gvt iweDj Bmjvg, wcZvt †gvt Avt nvwKg, MÖvgt Kvjycvov, 

†cvt Kvjycvov, _vbvt e`iMÄ, †Rjvt iscyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2007 

L 

1383.  ‡gvt wmwÏKzi ingvb, wcZvt †gvt cjvb DÏxb cÖvs,, 

MÖvgt+‡cvt `¯Ívbvev`, _vbvt+‡Rjvt bv‡Uvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2000 

KLM 

1384.  ‡gvt AvjgMxi †nvmvBb, wcZvt †gvt eyRiZ Avjx,, MÖvgt 

Av‡jvKw`qv, †cvt †PŠevoxqv, _vbv+†Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

1385.  ¯ĉb KvwšÍ PµeZ©x, wcZvt g„Zt cÖdzjø Kzgvi PµeZ©x, MÖgvt 

Wveyqv, †cvt RMbœv_cyi, _vbvt ivDRvb, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

‡gKvwbK¨vj  1979 

KLM 

1386.  gynv¤§` †ZŠnx` Dj Avjg †PŠayix, wcZvt g„Zt dwQDj Avjg 

†PŠayix, MÖvgt eowjqv, †cvt †gŠjfx nvU, _vbvt cwUqv, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2004 

M 

1387.  ‡gvt Ave`yj Kwig, wcZvt nvRx b~iæj Bmjvg,, MÖvgt+‡cvt 

mv‡nevev`, _vbvt eªvþbcvov, †Rjvt Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

1388.  ‡gvt mvB`yj Bmjvg, wcZvt †gvt Avnmvb Avjx,, MÖgvt 

evKbvB, †cvt jvjcyi, _vbvt jvj cyi, †Rjvt bv‡Uvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

M 

1389.  ‡gvt Kvgvj cvkv, wcZvt †gvt gwZqvi ingvb,, MÖvgt+‡cvt 

KvwjbMi, bovMvZx, bovBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

M 

1390.  ‡gvt †mwjg †iRv, wcZvt †gvt Aveyj †nv‡mb,, MÖvgt P›`ª Kkv, 

†cvt+_vbvt+‡Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

1391.  ‡gvt LvBiæj evkvi, wcZvt †gvt g‡qR DÏxb,, MÖvgt nwicyi 

wgqvcvov, †cvt PvucvB ~̀Mv©cyi, _vbvt beveMÄ m`i, †Rjvt 

PvucvBbeveMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

1392.  ‡gvt †mvnive †gvj¨v, wcZvt †gvt Lwjj †gvj¨v,, ‡kvfvivgcyi, 

AvwkKvcyi, m`i, dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

LM 

1393.  Gg Gg gvmyy`yi ingvb, wcZvt †gvt gvnZve DÏxb,, gayMÄ 

evRvi, †cvt bjWv½v, _vbvt KvwjMÄ, †Rjvt wSbvB`n| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2006 

KL 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1394.  g‡bv‡Zvl P› ª̀ nvIjv`vi, wcZvt wbg©j P› ª̀ nvIjv`vi, MÖvgt 

Zviveywbqv, †cvt myjZvbvev`, _vbvt wgRv©MÄ, †Rjvt 

cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

M 

1395.  ‡gvt Avnmvb nvexe, wcZvt †gvt nv‡Zg Avjx,, MÖvgt 

†Kvgvicyi, †cvt Ljwm, _vbvt e`jMvQx, †Rjvt bIMvu| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

1396.  ‡gvt Avãyjø¨vn Avj gvgyb, wcZvt g„Zt jyrdi Kwig, , MÖvgt 

RvnRgviv, †cvt RvnRgviv, _vbvt nvwZqv, †Rjvt †bvqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

LM 

1397.  ‡gvt Avwe` †nv‡mb, wcZvt g„Zt †gvRvwni †nv‡mb, , eøK-wm, 

evmv-243, bZzb Dckni, h‡kvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

L 

1398.  Rm‡b›Uz jvj PvKgv, wcZvt kvwšÍ gwb PvKgv,, MÖvgt cvMjx 

Qov, †cvt jsM ỳ, _vbvt jsM ỳ, †Rjvt iv½vgvwU| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

1399.  ‡gvnv¤§` Avmv ỳ¾vgvb, wcZvt †gvt iwdR DwÏb,, MÖvgt 

kvwjqv, †cvt nwjVvix, ‡Rjvt wSbvB`n| 

we.Gmwm BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

1400.  ‡gvt †di‡`Šm Bmjvg, wcZvt †gvt kvnRvnvb,, MÖvgt 

mvwRgviv, †cvt RqMÄ evRvi, _vbvt eKwkMÄ, †Rjvt 

Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

M 

1401.  ‡gvt Avãyj †gvwgb, wcZvt †gvt †gvkvid †nv‡mb,, MÖvgt 

miab KzwU, †cvt †mvbvivq evRvi, _vbvt MveZjx, †Rjvt 

e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2012 

M 

1402.  ‡gvt †g‡n`x nvmvb, wcZvt g„Zt †gvt Avey Zv‡ni,, MÖvgt 

Avãyjøvcyi, †cvt Rvnx`vinvU, _vbvt †eMgMÄ, †Rjvt 

†bvqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 

1403.  ‡gvt nvmvb Zv‡iK, wcZvt †gvt Avãyj nvwg`,, MÖvgt cxiZjv, 

†cvt †eZevoxqv, _vbvt Mvsbx, †Rjvt †g‡nicyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

M 

1404.  ‡gvt wd‡ivR Avn‡¤§`, wcZvt †gvt †bdvR DwÏb, MÖvgt 

PiKvUvix, †cvt PiKvUvix, _vbvt †`ŠjZcyi, †Rjvt 

gvwbKMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2012 

M 

1405.  iv‡mj wgqv, wcZvt Avt gvbœvb,, MÖvgt wQU gvgy`cyi, †cvt 

Zidcyi, _vbvt wgRv©cyi, †Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2011 

M 

1406.  ‡kL bRiæj Bmjvg, wcZvt †gvt Avt Lv‡jK †kL,, MÖvgt 

†gvbvicvov, †cvt eMvicvo, _vbvt †Uwcievox, †Rjvt 

MvRxcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2007 

LM 

1407.  Gm Gg kwdDj Avjg, wcZvt g„Zt †mvjvqgvb,, MÖvgt 

Uvwjqvgviv, †cvt dzjevox, _vbvt ewUqvNvUv, †Rjvt Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1996 

M 

1408.  ‡gvt Lv‡j ỳj Bmjvg, wcZvt g„Zt kvIKvZ Avjx miKvi, 

MÖvgt fv‡Uvcvov, †cvt fv‡Uvcvov, _vbvt †Mv`vMvox, †Rjvt 

ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1998 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1409.  Rq evjv, wcZvt ax‡i›`ª bv_ evjv, , MÖvgt Av¸wZ evUiv, †cvt 

evnv`yicyi, _vbvt Av‰MjSviv, †Rjvt ewikvj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

1410.  wK‡kvi `vm, wcZvt fMeZx iÄb `vm,, MÖvgt wbRov, †cvt 

†eŠjZjx, _vbvt+‡Rjvt †MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2010 

K 

1411.  ‡g‡n`x nviæb, wcZvt BDmyd nviæb, , evox-30, †ivW-13, 

†m±i-14, DËiv, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

KLM 

1412.  mygb Kzgvi †mb, wcZvt mykvšÍ Kzgvi †mb,, iæccyi, 

gvmygw`qv, †eov, cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

KLM 

1413.  knx`yj¨vn †gvnv¤§` AvjgMxi †nv‡mb, wcZvt †gvt †gvkviid 

†nv‡mb,  MÖvgt kÖxivgcyi, †cvt RnibMi, _vbvt KvwjMÄ, 

†Rjvt mvZÿxiv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

KLM 

1414.  Avj Avwgb †nvmvBb, wcZvt igRvb mi`vi,, MÖvgt evnv`yi 

cvov, †cvt wkKvicyi, _vbvt ¸iæ`vmcyi, †Rjvt bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

1415.  ‡gvt wkgyj nvmvb, wcZvt †gvt Avãyj Rwjj, , MÖvgt 

kvwidcyi, †cvt bvwidcyi, _vbvt+‡Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

LM 

1416.  ‡gvt †iRvDj evix, wcZvt †gvt Avkivd Avjx,, MÖvgt 

KvgivWv½v, †cvt `yewjqv, _vbvt iæ¯Ígcyi, , †Rjvt cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

1417.  Gm Gg Avey Zv‡je mygb, wcZvt †gvt Avt gv‡jK,, fvZkvjv, 

†cvt Kvwj gni, _vbvt cvskv, †Rjvt ivRevox| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2001 

KLM 

1418.  ‡gvt mv¾v`yj Bmjvg, wcZvt gwbi Avng`,, MÖvgt †gveviK 

‡Nvbv, †cvt †Mvj‡KinvU, _vbvt wg‡ii¯îvB, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

LM 

1419.  ‡gvt bvRgyj nvmvb gviæd, wcZvt †gvt †gvkid †nv‡mb, 

534/G, gwbcyi, wgicyi-2, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

KL 

1420.  ‡gvt Av‡bvqviæj  Bmjvg, wcZvt †gvt Avãyj Lv‡jK,, 

w`bvRcyi wmwfj mvR©b Awdm, w`bvRcyi|  

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 

LM 

1421.  ‰mq` †gvt ZvwiKyj Bmjvg, wcZvt ˆmq` †gvt †`‡jvqvi 

†nv‡mb, MÖvgt+‡cvt SvsMvwkqv, _vbvt `ygKx, †Rjvt 

cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 

1422.  Igi dviæK, wcZvt Avt evix, MÖvgt hvÎvcyi, ‡cvt eo 

†avcv`x, _vbvt †PŠMvQv, †Rjvt h‡kvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

1423.  Ry‡b` Avng`, wcZvt gËzR©v Avwj,, 160, gvwjevM, XvKv| we.Gmwm BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2014 

M 

1424.  ‡gvt bvwRg DwÏb, wcZvt †gvt Avãyj gvbœvb,, MÖvgt+‡cvt 

†gŠjfxi Pi, _vbvt †`IqvbMÄ, †Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1425.  ‡gvt Avj Avwgb, wcZvt †gvt Avãym Qvjvg, , MÖvgt+‡cvt 

†PŠevox, _vbvt KvgviL›`, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2002 

M 

1426.  ‡gvt †ejvj DwÏb, wcZvt †gvt Lwei Avwj, MÖvgt wcivbPK, 

†cvt eRvi‡UK, _vbvt †fvjvnvU, †Rjvt beveMÄ| 

we.Gmwm BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

LM 

1427.  gnmxb Avjx, wcZvt gKeyj †nv‡mb wek¦vm,, MÖvgt myaxevox, 

†cvt+_vbvt cvskv, †Rjvt ivRevox| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2001 

KLM 

1428.  ‡gvt iwdKzj Bmjvg, wcZvt  g„Zt Avey eKi wQwÏK,, MÖvgt 

†`ŠjZw`qvo, †cvt+_vbvt+‡Rjvt PzqvWv½v| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1988 

KLM 

1429.  ‡gvt gvnveyeyi ingvb, wcZvt †gvt gnwmb Avjx wek¦vm, MÖvgt 

k¨vgbMi, †cvt mwRqvjx, _vbvt †KvZqvjx, †Rjvt h‡kvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

LM 

1430.  ‡gvt cvi‡fR Avjg, wcZvt †gvt kIKZ Avjx,, MÖvgt 

†gvnv¤§`cyi, †cvt †mvbvKv›`v, _vbvt gyiv`bMi, †Rjvt 

Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

LM 

1431.  ‡gvt mv¾v` †nv‡mb, wcZvt †gvt AvdRvj †nv‡mb,, MÖvgt 

cvuPB, †cvt gvKovBj, _vbvt gayLvjx, †Rjvt dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

M 

1432.  ‡gvt †g‡n`x nvmvb, wcZvt g„Zt dwi ỳj Bmjvg,, MÖvgt 

cvu‡jDi nvwRcvov, †cvt Rvjvjcyi, _vbvt+‡Rjvt w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

LM 

1433.  ‡gvt wbRvg DwÏb, wcZvt †gvt AvjvDwÏb,, MÖvgt m~h©cvkv, 

†cvt+_vbvt bjwQwU, †Rjvt SvjKvVx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

K 

1434.  ‡gvt wRqvDi ingvb, wcZvt †gvt gKeyj †nv‡mb †gvjøv, MÖvgt 

fvZkvjv, †cvt Kvwjgni, _vbvt cvskv, †Rjvt ivRevox| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2010 

M 

1435.  ‡gvt AvjvDwÏb, wcZvt †gvt Lv‡qi Avn‡g`,, 468/G, ingvb 

g`vi Av/G, †cvt wcwUAvB, _vbvt cvPjvBk, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2000 

KLM 

1436.  ‡gvt ivqnvb gvngy` ivRy, wcZvt Gg G iwk`,, MÖvgt 

BmjvgevM, †cvt †ev`v, _vbvt †ev`v, †Rjvt cÂMo| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

M 

1437.  ‡gvt Avey evmvi wjUb, wcZvt †gvt Avãyj nvwg`,, MÖvgt+‡cvt 

wKKiv, _vbvt evMgviv, †Rjvt ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

KLM 

1438.  ‡gvt wejøvj †nvmvBb, wcZvt †gvt AvwRDjøvn cv‡Uvqvix, MÖvgt 

AvPvh©¨cyi, †cvt AvoKvw›`, _vbvt evwjqvKvw›`, †Rjvt 

ivRevox| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2000 

K 

1439.  ‡gvt Avjx †nv‡mb, wcZvt †gvt gm‡jg DwÏb,, MÖvgt+‡cvt 

Kj¨vbcyi, _vbvt †`ŠjZcyi, †Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

K 

1440.  ivRb P›`ª miKvi, wcZvt wcÖq‡Zvl P›`ª miKvi, , MÖvgt 

wccyjKiv, †cvt evRvi RMrcyi, _vbvt KPzqv, †Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1441.  ‡gvt †gv¯ÍvwdRyi ikx`, wcZvt g„Zt dinv` Avjx, 

wRbwRiZjv, IqvW©-07, aybU †cŠimfv, _vbvt aybU, †Rjvt 

e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1992 

M 

1442.  ‡gvt gRby ‡gvjøv, wcZvt †gvt nvmgZ Avjx †gvjøv,, MÖvgt+‡cvt 

fevw`qv, _vbvt+‡Rjvt ivRevox| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

K 

1443.  ‡gvt AvwRRyi ingvb, wcZvt †gvt LvRv gywÏb cÖvs,, bIcvov, 

bIcvov nvU, ¸iæ`vm, bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

L 

1444.  ‡gvnv¤§` ZvwiKzj Bmjvg, wcZvt †gvnv¤§` b~iæj Bmjvg, 

†gŠjy`v gnj, kvjMvwoqv, _vbvcvov, cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2005 

M 

1445.  ‡gvt Avmv`y¾vgvb, wcZvt †gvt AvjZvd †nv‡mb,, MÖvgt 

`~Mv©cyi, ‡cvt+_vbvt+‡Rjvt bovBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

1446.  G Gm Gg bvwn`yi ingvb, wcZvt †gvt Avãym mvgv`,, 

MÖvgt+‡cvt Djøvcvov, _vbvt Djøvcvov, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

M 

1447.  ‡gvt cøveb wgqv, wcZvt †gvt Iwjqvi ingvb,, MÖvgt+‡cvt 

ev_vbMvQx, _vbvt g‡nkcyi, †Rjvt wSbvB`n| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

1448.  cÖ‡KŠt †gvt †ZŠwn ỳj Bmjvg, wcZvt †gvnvt BmgvBj wek¦vm, 

MÖvgt+‡cvt eveycyi, _vbvt wkeMÄ, †Rjvt beveMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2003 

M 

1449.  ‡gvt iwdKzj Bmjvg, wcZvt †gvt Beªvwng †gvjøv,, evmv-92, 

nvRx †gveviK †nv‡mb †ivW, †cvt gvae`x, _vbvt+‡Rjvt 

biwms`x| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 

1450.  Gg Avkivd cvi‡fR, wcZvt †gvt iweDj Bmjvg,, MÖvgt 

†Zevoxqv, †cvt KzgviLvjx, _vbvt KzgviLvjx, †Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 

K 

1451.  Awj` ZvjyK`vi, wcZvt nvwee ZvjyK`vi, MÖvgt AvUvkxevox, 

†cvt eyiæqv evox, _vbvt †KvUvjxcvov, †Rjvt †MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2009 

KLM 

1452.  ‡gvt b~iæj Bmjvg, wcZvt Avãyj Kwig nvIjv`vi,, MÖvgt DËi 

gyevw`qv, †cvt gyevw`qv, _vbvt `ygKx, †Rjvt cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

KLM 

1453.  ‡gvt Avey mvCg iveŸx, wcZvt †gvt bRiæj Bmjvg,, MÖvgt 

bvUzqvicvov, †cvt KvwRcyi, ‡Rjvt wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

LM 

1454.  wjUb P› ª̀ cvj, wcZvt b‡i› ª̀ P›`ª cvj,, MÖvgt evN‡eo, †cvt 

gyÝxinvU, _vbvt †avevDov, †Rjvt gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2009 

K 

1455.   †gvt Kwei †nv‡mb, wcZvt †gvt Avidvb Avjx,, MÖvgt 

KvgiPvjv, †cvt Qb‡Lvjv, _vbvt NvUvBj, †Rjvt UvsMvBj|  

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

1456.  kwn`yj Bmjvg, wcZvt †mKv›`vi nvIjv`vi,, MÖvgt †KvU evox 

kÖxb`x, †cvt kÖxb`x evRvi, _vbvt+‡Rjvt gv`vixcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2011 

1457.  ‡gvt gwbi †nv‡mb, wcZvt †gvt Avãyi ingvb, , MÖvgt evNBb, 

†cvt cvKkx, _vbvt Ck¦i`x, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

LM 

1458.  ‡gvt RvwKi †nvmvBb, wcZvt †gvt AvgRv` Avjx †nv‡mb, MÖvgt 

cwðg †m‡bi wUwKKvUv, †cvt wUwKKvUv gv`ªvmv, _vbvt 

gVevoxqv, †Rjvt wc‡ivRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

1459.  ‡gvt AvwZKzi ingvb, wcZvt Avey mvB`,, kÖxivgevox, 

evmy‡`eevox, gaycyi, UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

1460.  ‡gvt Kvgiæj û`v †mwjg, wcZvt iwdK Avng`,, MÖvgt 

ZvjMvuI, †cvt ZzjvZjx, _vbvt mvZKvwbqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M 

1461.  gynv¤§` BqvwQb, wcZvt gynv¤§` Avjx, MÖvgt eoDVvb, †cvt 

KvwRb LvinvU, _vbvt cwUqv, †Rjvt PUªMªvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

1462.  ‡gvt †mŠif nvmvb, wcZvt †gvt ZvwiK Avn‡g`,, MÖvgt iv_yiv, 

†cvt cvKzwUqv, _vbvt bvMicyi, †Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

1463.  Aveyj Kvjvg AvRv`, wcZvt Avãyj nvwjg nvIjv`vi,, MÖvgt 

Pi †kgivq, †cvt Pvbcyi, _vbvt †g‡n›`xMÄ, †Rjvt ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 

1464.  ‡di‡`Šm Be‡b Iqvwn`, wcZvt †gvt Iqvwn`y¾vgvb wgqv, 

166/15-G, gv`vix‡UK, evmv‡ev, Av`k©cvov, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

LM 

1465.  ‡gvt Avwgb RvKwiqv, wcZvt †gvt bvwmiæj nK,, MÖvgt D_jx, 

†cvt ivw½qvi‡cvZx, _vbvt RxebbMi, †Rjvt PzqvWv½v| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

1466.  kvgxg Avn‡¤§`, wcZvt †gvt †gvdv¾j û‡mb,, MÖvgt 

wbwðšÍcyi, †cvt `kavi, _vbvt evinvÆv, †Rjvt †bÎ‡Kvbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

M 

1467.  ‡gvt kwdKzj Bmjvg, wcZvt †gvt †jvKgvb †nv‡mb, , MÖvgt 

eywbqvi cvov, †cvt ˆkjRvbv, _vbvt †PŠnvjx, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M 

1468.  dviRvbv cvifxb, wcZvt †gvt gywRei ingvb, , MÖvgt 

fw`qvjx, †cvt †KovMvwQ, _vbvt Kjv‡ivqv, †Rjvt mvZÿxiv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

1469.  ‡gvt iæ‡ej wKewiqv, wcZvt †gvt bvwmiæj nK,, MÖvgt D_jx, 

†cvt ivw½qvi‡cvZv, _vbvt RxebbMi, †Rjvt PzqvWv½v| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

1470.  ‡gvt g‡bvqvi †nv‡mb, wcZvt †gvt Avi‡k` Avjx,, MÖvgt 

AvKz›` evoxqv, †cvt AvjyKw`qv, _vbvt+‡Rjvt PzqvWv½v| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KL 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1471.  ‡gvt gv‡R`yi ingvb, wcZvt †gvt gvBb DwÏb, MÖvgt 

†MvgRvbx, †cvt AvwUqv, _vbvt †`j ỳqvj, †Rjvt Uv½vBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

1472.  gvneyeyi ingvb, wcZvt gwReyi ingvb, , MÖvgt wbgywiqv, †cvt 

†NvMv, _vbvt gy³vMvQv, †Rjvt gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

K 

1473.  weòz c` cvj, wcZvt g„Zt gbx›`ª P› ª̀ cvj,, MÖvgt wmW¨v, †cvt 

`viæj Avgvb, _vbvt WvgyW¨v, †Rjvt kwiqZcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1990 

KL 

1474.  gvRnviæj Bmjvg, wcZvt †gvt iwdKzj Bmjvg,, MÖvgt+‡cvt 

DPvwLjv, _vbvt Ck¦iMÄ, †Rjvt gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

K 

1475.  ‡gvt Rvnv½xi Avjg, †gvt AvKei †nv‡mb,, MÖvgt kxjMÖvg, 

†cvt bvivqbcyi, _vbvt gv›`v, †Rjvt bIMvu| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

K 

1476.  ‡gvt Avãyj AvIqvj, wcZvt †gvt Avãyj Kv‡`i, , MÖvgt kvwbi 

w`qvo, †cvt kvwbi w`qvo, _vbvt+‡Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KL 

1477.  ‡gvt Ryev‡qi Avj û`v, wcZvt g„Zt mvgQzj û`v,,  MÖvgt 

Rwjqv`n, †cvt Rywbqv`n, _vbvt †fovgviv, †Rjvt Kzwóqv 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

KLM 

1478.  ‰mq` jyrdi ingvb, wcZvt ‰mq` Av‡bvqviæj Avjg,,  gxi 

ggZvR fxjv, 3203, nvRxcvov, nvwjkni †ivW, AvMÖvev`, 

†cvt e›`i, _vbvt Wejgywis, , †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

LM 

1479.  ‡gvt Gbvgyj Kwei, wcZvt †gvt Avãyj AvDqvj gÛj, MÖvgt 

`xbv, †cvt wmsMvi eveox nvU, _vbvt ivRvinvU, †Rjvt 

KzwoMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

1480.  ‡gvt iweDj Bmjvg, wcZvt †gvt Aveyj gvbœvb,, MÖvgt NvmevÆv, 

†cvt cvuPwewe, _vbvt cvuPwewe, ‡Rjvt RqcyinvU| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2006 

KLM 

1481.  ‡gvt Bgiæj Kv‡qm, wcZvt †gvt †jvKgvb †nv‡mb,, MÖvgt 

†kjvPvcox, †cvt iZbKvw›`, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

KLM 

1482.  ‡gvt nvmvb Avjx, wcZvt †gvt AvRMi Avjx, MÖvgt nvmbvev`, 

†cvt `vD`Kvw›`, _vbvt `vD`Kvw›`, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2010 

KLM 

1483.  gvneyeyi ingvb, wcZvt †gvt Avãyi iv¾vK,, MÖvgt+‡cvt 

Lwjkv Kzwo, _vbvt+‡Rjvt VvKziMvuI| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

1484.  ‡gvt gvnveyeyj Avjg, wcZvt G †K Gg †nv‡mb,, MÖvgt 

bvivkbcyi, †cvt evNv, _vbvt evNv, †Rjvt ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

LM 

1485.  ‡gvt mvjvDwÏb, wcZvt †gvt gwnDwÏb,, MÖvgt+‡cvt eo 

KvRyjx, _vbvt ZzivM, †Rjvt XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1486.  ‡Zvdv¾j †nv‡mb, wcZvt dinv` †nv‡mb,, MÖvgt+‡cvt `wÿb 

evM, _vbvt KvjxMÄ, †Rjvt MvRxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2002 

KLM 

1487.  wi‡gj †`e, wcZvt ivLvj P› ª̀ †`e,, 3bs niP›`ª gy‡bœd †jBb, 

cv_iNvUv, †Kvqvqvjx, PUªMªvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 

K 

1488.  iæ‡ej †nv‡mb, wcZvt †KveŸv` †nv‡mb,, MÖgvt `y`yLvb cvov, 

†cvt+_vbvt †Mvqvj›`, †Rjvt ivRevox| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2009 

M 

1489.  ‡K Gg gwbiæ¾vgvb, wcZvt G †K Gg Avwgb,, MÖvgt 

gwlqvLvjx, †cvt Nwlqvevjx, _vbvt †gv‡ojMÄ, †Rjvt 

ev‡MinvU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1996 

KLM 

1490.  ‡gvt Avey nvwbdv, wcZvt g„Zt †gvK‡Q` Avjx,, MÖvgt 

wc‡ivRcyi, †cvt+_vbvt+‡Rjvt bIMvu| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2007 

M 

1491.  ‡K Gg Ggivb, wcZvt Avn¤§` Avjx,, MÖvgt byKvjx, †cvt 

evNvevox NvU, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 2005 

KLM 

1492.  ‡gvt Gbvgyj nK, wcZvt †gvt Lwei DwÏb, MÖvgt †Mvcvj bMi, 

†cvt †MvcvjbMi, _vbvt dw`icyi, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2002 

KLM 

1493.  kwdKzj Bmjvg, wcZvt g„Zt kvnRv`v g„av,, MÖvgt KvwQcvov, 

†cvt KvwQcvov, _vbvt evDdj, †Rjvt cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2000 

KLM 

1494.  mRj KvwšÍ gÛj, wcZvt ¯^cb Kzgvi gÛj,, MÖvgt Kvjycvov, 

†cvt †Mjv, _vbvt Av‰MjSvov, †Rjvt ewikvj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

1495.  ‡gvt nvmvb gvngy`, wcZvt †gvt iæ‡ej Avwgb,, MÖvgt j¯‹i 

cyKzi, †cvt wm½yj, _vbvt weij, †Rjvt w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2007 

KLM 

1496.  ‡gvt wbqvR Gjvnx, wcZvt g„Zt AvwRRyi ingvb,, evmv-162, 

5g Zjv c~e© †ivW-3, †gvnv¤§`x nvDwRs wjt, †gvnv¤§`cyi, 

XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1986 

K 

1497.  wd‡ivR Avj gvgyb, wcZvt †gvt gq‡Qi Avjx wgqv,, MÖvgt 

Kw`g †`ËnvUv, †cvt †`InvUv, _vbvt wgRv©cyi, †Rjvt 

UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2000 

K 

1498.  ‡gvt †iRvDj nK, wcZvt †gvt ev`kv wgqv,, MÖvgt eveyi 

PvKjv`vi Wv½x, †cvt †XDLvjx, _vbvt m`icyi, †Rjvt 

dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1996 

K 

1499.  wR, Gg Avwidzj Bmjvg, wcZvt †gvt Avãym QvËvi,, Gg`v`yj 

nK MvRx evox, IqvW©-2, eøK-4, cwðg Mwe›`cyi, †cvt nwicyi 

evRvi, dwi`cyi, Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

K 

1500.  ‡gvt Avãyj Rwjj miKvi, wcZvt †gvt Avãyj gwZb miKvi, 

MÖvgt emšÍcyi, †cvt ivRbvivqbcyi, _vbvt †eov, †Rjvt 

cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

K 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1501.  ‡gvt Bgivb †nv‡mb Lvb, wcZvt †gvt Avãyj gwR` Lvb, Avgxi 

wfjv, ivavbMi wWwMÖ K‡jR †ivW, cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

K 

1502.  ‡gvt Gnmvb Dj nK, wcZvt †gvt kvnRvnvb wgTv,, 47 †k‡i 

evsjv moK, cUzqvLvjx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2005 

M 

1503.  ‡gvt gwZDi ingvb, wcZvt †gvt Aveyj Kvjvg AvRv`, MÖvgt 

nvU LywRcyi, †cvt nvU LywRcyi, _vbvt evNgviv, †Rjvt 

ivRkvnx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

L 

1504.  ‡gvt †jvKgvb †nv‡mb, wcZvt †gvt RvnvsMxi Avjg,, MÖvgt 

†evqvwjqvi Pi, †cvt †evqvwjqvi Pi, _vbvt mvjsMv, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

1505.  wcsKb gRyg`vi, wcZvt webq f~lY gRyg`vi,, MÖgvt 

MvBqviPi, †cvt K¨v‡¤úi nvU, _vbvt ivqcyi, †Rjvt jÿxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

KL 

1506.  B›`ªwRr Kzgvi b›`x, wcZvt i‡gk P› ª̀ b›`x,, K‡jR †gvo, 

bv‡Mk¦ix, KzwoMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

M 

1507.  ‡gvt Avmjvg DÏxb, wcZvt †gvt BmgvBj †nv‡mb, , MÖvgt 

gwbivgcyi, †cvt AvjyKw`qv, _vbvt+‡Rjvt PzqvWv½v| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 1996 

KLM 

1508.  ‡gvt †iRvDj Kwig, wcZvt †gvr kvgmyj Avjg,MÖvgt av‡gvi, 

†cvt wgRv©cyi, _vbvt Av‡Uvqvix, †Rjvt cÂMo| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2006 

M 

1509.  ‡`‡jvqvi †nv‡mb, wcZvt †gvt Rvgvj DwÏb, , MÖvgt ivqkÖx, 

†cvt DbwKj¨v, _vbvt kvnivw Í̄, †Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

1510.  Gbvgyj nK, wcZvt †gvt nv‡Zg †kL,, MÖvgt wc‡ivwj, †cvt 

wc‡ivwj, _vbvt Kvwjqv, †Rjvt bovBj|  

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1995 

KLM 

1511.  ‡gvnv¤§` QvB ỳj Bmjvg, wcZvt g„Zt gšÍvR Avjx cÖvgvwbK, 

†mvbvZjv, ¯’zj, Gbv‡qZcyi, wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2002 

M 

1512.  Avey †nvivqiv wn‡gj, wcZvt †gvt Avãyj gvbœvb,, MÖvgt C`Mvn 

ew¯Í, †cvt+_vbvt+‡Rjvt w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

1513.  kvwdqv RvbœvZviv, ¯^vgxt iweDj Bmjvg, MÖvgt+‡cvt ivq‡`e 

cvov, _vbvt mwilvevox, †Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2006 

KL 

1514.  Avwidzj ingvb f~Bqv, wcZvt nvweeyi ingvb f~Bqv,, MÖvgt 

myeb©cyi, _vbvt+‡Rjvt Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

LM 

1515.  ‡gvt cwbiæj Bmjvg, wcZvt †gvt iwdKzj Bmjvg,, MÖvgt 

bv‡Mi evRvi, †cvt+_vbvt+‡Rjvt ev‡MinvU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1516.  ‡gvt Kvgvj †nv‡mb, wcZvt g„Zt gwne Avjx mi`vi,, evmv-

20, eøK-G, Gm`vBi evRvi, dZzjøv, bvivqbMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

KLM 

1517.  ‡bcvj P› ª̀ mvnv, wcZvt ¯^Mx©q ax‡i› ª̀ Kzgvi mvnv,, MÖgvt ejøv, 

†cvt ejøv evRvi, _vbvt KvjxMvZx, †Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1981 

KLM 

1518.  ‡gvnv¤§` Rvdi Avnv¤§`, wcZvt †gvt gwdR Djøvn,, MÖvgt 

†Kkvicvo, †cvt KvbwKinvU, _vbvt †mbevM, †Rjvt 

†bvqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1994 

M 

1519.  ‡gvt nvQvby¾vgvb gRyg`vi, wcZvt †gvt Avt iwk` gRyg`vi, 

‡nvwìs/evmv-eoevox, MÖvgt kÖxnvm¨, †cvt †RvÇv evRvi, 

bv½j‡KvU©, Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2006 

L 

1520.  cweÎ gÛj, wcZvt my‡lY gÛj,, MÖvgt+‡cvt c~e©Rjvevox, 

_vbvt †bQvivev`, †Rjvt wc‡ivRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

1521.  AvjvDwÏb Avng` †PŠayix, wcZvt gwbi Avng` †PŠayix, MÖvgt 

ag©cyi, †cvt `wÿY cvov, _vbvt mvZKvwbqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

K 

1522.  ‡gvnv¤§` gyRvddi †nv‡mb, wcZvt †gvt BQKv›`vi Avjx, MÖvgt 

Mwbcyi, †cvt eiBZjv, _vbvt+‡Rjvt jÿxcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

K 

1523.  ‡gvt AvwZKz¾vgvb, wcZvt G †K Gg gwbiæ¾vgvb,, ‡nvwìs-

76, MÖvgt meyRevM, ‡cvt †LKzcvov, ‡Rjvt cUzqvLvjx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

M 

1524.  ‡gvt Bw`ªm Avjx, wcZvt QBibwÏb, MÖvgt †hv‡M› ª̀ bMi, †cvt 

mveMvox, _vbvt ¸iæ`vmcyi, †Rjvt bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

1525.  ‡gvt mvBdzj Bmjvg, wcZvt †gvt Pvub wgqv,, MÖvgt 

PK‡m‡K›`vi, †cvt gwoqv, _vbvt MveZjx, †Rjvt e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

1526.  ‡gvt Avmv`y¾vgvb, wcZvt †gvt Avãyj gv‡R`, MÖvgt †Kvjv, 

†cvt †KvjvnvU, _vbvt e`jMvQx, †Rjvt bIMvu| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2002 

KLM 

1527.  ‡gvt Lwjjyi ingvb, wcZvt †gvt Avt mvgv`,, MÖvgt bvjøvcvov, 

†cvt bvjøvcvov, _vbvt †`j`yqvi, †Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2005 

KLM 

1528.  ‡gvt byi Bmjvg, wcZvt g„Zt bvwmi DwÏb, MÖgvt iwnU e¨vsK, 

†cvt KvßvB cÖ‡R±, _vbvt KvßvB, †Rjvt iv½vgvwU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

LM 

1529.  ‡gvt iwKeyj Bmjvg, wcZvt †gvt kvnv`vr †nv‡mb,, MÖvgt 

†jeywRjeywbqv, †cvt Pvu`KvVx evRvi, _vbvt bvwRicyi, †Rjvt 

wc‡ivRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

K 

1530.  ‡gvnv¤§` gwnDwÏb †PŠayix, wcZvt †gvnv¤§` Rqbvj Avevw`b 

†PŠayix, MÖvgt KvUvQiv, †cvt eÜbyi, _vbvt wgimivB, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2006 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1531.  ‡gvt Avwbmyj nK, wcZvt g„Zt AvwRRyj nK,, MÖvgt 

k¨vgjxcvov, †cvt+_vbvt Djøvcvov, †Rjvt wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2007 

LM 

1532.  gxi †gvt Aveyj nv‡mg, wcZvt gxi †gvt Aveyj Kv‡mg, 

mvZNwiqv, wk‡einvU, m›Øxc, PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

1533.  ‡gvt ZvwRi DwÏb, wcZvt g„Zt †ZvRvg cÖvs,, MÖvgt ‰KcyjKx, 

†cvt †ejvBPÛx, _vbvt cve©Zxcyi, †Rjvt w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

K 

1534.  ‡gvt mvBdzj Bmjvg, wcZvt g„Zt Rg‡m` †nv‡mb,, MÖvgt c~e© 

eoevjv, †cvt Qvovb, _vbvt wgVvcyKzi, †Rjvt iscyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

M 

1535.  nvmvb gvngy` Avwid mv‡ivqvi, wcZvt Ave`yi ingvb f~Bqv, 

WMvBi bZzb cvov, †cvt mviæwjqv, _vbvt †Wgiv, †Rjvt XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2003 

KLM 

1536.  wecøe Kzgvi `vk, wcZvt g„Zt †jvKbv_ `vk, , MÖvgt 

†KIK`vBi, †cvt RMbœv_nvU, _vbvt ivDRvb, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

1537.  ‡gvt wd‡ivR Kwei, wcZvt g„Zt Lvqei †nv‡mb,, MÖgvt 

ivavK…òcyi, †cvt MvBevÜv, _vbvt+‡Rjvt MvBevÜv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 

KLM 

1538.  bvwmiæj nK, wcZvt b~iæj nK,, evox-56, †ivW-2/1, nvRx 

AvKei Avjx †ivW, †WÛvei ga¨cvov, Avïwjqv, XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

1539.  ‡gvt AvRvnviæj Avjg, wcZvt nvRx gwdR DwÏb,, KvcvwUqv 

cvov, gvZbv, kÖxcyi, MvRxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

K 

1540.  gvngy`yj nvmvb Kgvj, wcZvt Rvdi Avjx,, Avnv¤§`vev`, 

wÎkvj, gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

L 

1541.  ‡gvt Bwjqvm †nv‡mb †gvjøv, wcZvt †gvt Beªvwng †gvjøv, 

MÖvgt+‡cvt ZvgvU, _vbvt fvjyKv, †Rjvt gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

K 

1542.  ‡gvnv¤§` wicb wgqv, wcZvt †gvt Avãyj Kvw`i,, MÖvgt+‡cvt 

weiæbxqv, _vbvt fvjyKv, †Rjvt gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2002 

M 

1543.  Aiæb P› ª̀ cvj, wcZvt †LvKb P›`ª cvj,, MÖvgt+‡cvt 

LvwjmvLvjx, _vbvt+‡Rjvt cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

1544.  nvmy †gvt nvmgZ Avjx, wcZvt †gvt m‡e` Avjx,, MÖvgt 

wkÿKcvov, †cvt ˆkjKzcv, _vbvt ˆkjKzcv, †Rjvt wSbvB`n| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2000 

K 

1545.  ‡gvt kwdDj AvRg mvby, wcZvt †gvt iæûj Avwgb,, MÖvgt 

K…òcyi cwðg gywÝcvov, ‡cvt+_vbvt+‡Rjvt KzwoMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

K 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1546.  ‡gvt iweDj Bmjvg, wcZvt †gvt iwdKzj Bmjvg,, MÖvgt 

wmbven, †cvt evkZjx, Kvwjqv‰Ki, †Rjvt MvRxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 

1547.  ‡gvt iwKeyj Bmjvg, wcZvt †gvt kvnRvnvb wek¦vm, , MÖvgt 

Av›`vj evoxqv, †cvt SvDw`qv, †`ŠjZcyi, †Rjvt Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2007 

LM 

1548.  ‡gvt gvneye Avjg, wcZvt †gvt Rvjvj AvKb, MÖvgt 

¸qvevwoqv, †cvt gwiPeywbqv, _vbvt+‡Rjvt cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

L 

1549.  ‡gvt AvKivg †nv‡mb, wcZvt †gvt ev”Pz wgqv,, MÖvgt `vwoqvcyi, 

†cvt kvnRv`cyi, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

K 

1550.  ‡gvt e`iæj Bmjvg, wcZvt g„Zt †iv Í̄g Avjx,, MÖvgt 

eKzjZjv, †cvt bvw›`bv, _vbvt+‡Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 1983 

LM 

1551.  ‰mq` ivRxe nvmvb, wcZvt ‰mq` gvngy` nvmvb,, 128, 

R‡jk¦ixZjv, AvjZvdz‡bœQv, †LjvigvV †jb, e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 

M 

1552.  gvngy` Dj Kwig, wcZvt †gvnv¤§` Avãj nvwg`,, MÖvgt+‡cvt 

RvwUqv, _vbvt Ck¦MÄ, †Rjvt gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

LM 

1553.  iƒcK Kzgvi cÖvgvwbK, wcZvt wke c` cÖvgvwbK,, MÖvgt ˆbnvUx, 

†cvt ˆbnvUx, iƒcmv, Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2002 

K 

1554.  BwÄwbqvi †gvt AvgRv` ûmvBb, wcZvt g„Zt iwdR DwÏb, 

MÖvgt Rvg`n, †cvt Avjøvi `Mv©, _vbvt ‡`ŠjZcyi, †Rjvt 

Kywóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

wmwfj, 1977 

KLM 

1555.  ‡gvt †Mvjvg †gv Í̄dv, wcZvt g„Zt Avãyj Iqv`y`,, MÖvgt 

bIqvcvov, †cvt bIqvcvov, _vbvt ¸g Í̄vcyi, †Rjvt bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

M 

1556.  ‡gvt mwjg Djøvn Lvb, wcZvt †gvt Iqvwj Djøvn Lvb,, 07, 

ga¨ cvBKcvov, wgicyi, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

‡gKvwbK¨vj, 1997 

KLM 

1557.  Avãyjøvn Avj gvmy`, wcZvt †gvt AvjZvd †nv‡mb,, MÖvgt 

cwðg Wx‡gi cvo, †cvt gvwnjvov, _vbvt †MŠjb`x, †Rjvt 

ewikvj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

LM 

1558.  ‡gvt †mwjg DÏxb, wcZvt †gvt kwd, DËi iv½vgvwUqv 

gyjøyKkvB †PŠt evox, _vbvt+‡cvt dwUKQwo, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

LM 

1559.  ‡gvnv¤§` gvBbyj Bmjvg, wcZvt †gvnv¤§` †evinvb Dj¨v, 

†evinvb g¨vbkb, KyÄQvov Av/G, ev‡qRx` †Kv¯Ígx, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2005 

LM 

1560.  ‡gvt ûgvqyb Kwei, wcZvt g„Zt nvq`vi Avjx,MÖvgt KvwjKvcyi, 

†cvt ỳMv©cyi evRvi, _vbvt cve©Z¨cyi, †Rjvt w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1995 

M 

1561.  ‡gvt gwbiæ¾vgvb, wcZvt †gvt †gvK‡q` Avjx †gvjøv, 

21/27/1, gvnZve DwÏb moK, C`Mvn cvov, Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1995 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1562.  BKivgyj nK †`Iqvb, wcZvt †gvt nvq`vi †`Iqvb,, 

‰eVvLvjx, †Kvgicyi, dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

M 

1563.  ‡gvt AvwbPzi ingvb, wcZvt jvj †gvnv¤§` g„av,, MÖvgt+‡cvt 

KviLvbv, _vbvt evDdj, cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2005 

KL 

1564.  ‡gvt gvgyb mi`vi, wcZvt g„Zt BqvKze mi`vi,, DËi 

kvjMvoxqv m`v©i cvov, †cvt+_vbvt+‡Rjvt cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

K 

1565.  ‡gvt Avwidzi ingvb Lvb, wcZvt g„Zt dRjyi ingvb Lvb, 

MÖvgt cvuPvnvi, †cvt ¯^íQvwcjv, _vbvt MdiMvuI, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2000 

K 

1566.  ‡gvt gwbiæ¾vgvb, wcZvt Avt ïKzi nvs,, MÖvgt iæcwkqv, †cvt 

MveLvb, _vbvt+‡Rjvt SvjKvwV| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

wmwfj, 2004 

L 

1567.  ‡gvnv¤§` †`v‡jvqvi †nv‡mb, wcZvt g„Zt †gvnv¤§` myjZvb 

wgqv, MÖvgt KvwjKvcyi, †cvt †gNbv evRvi, _vbvt biwms`x, 

†Rjvt biwms`x| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1999 

K 

1568.  L›`Kvi gykwdKzi ingvb, wcZvt g„Zt L›`Kvi KzZze DwÏb 

Avn‡¤§`, evox-13/1, c yivb cëb, †cvt wRwcI, XvKv| 

Gg Gm wm BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 1978 

KLM 

1569.  ‡gvRv‡¤§j †nv‡mb Lvb, wcZvt †gvt kvn`Z †nv‡mb Lvb, MÖvgt 

`‡Ëi MvuI ga¨cvov, †cvt `‡ËiMvuI, _vbvt wkecyi, †Rjvt 

biwms`x| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

M 

1570.  ‡gvt Rvwn`yj Bmjvg, wcZvt †gvt †Mvjvg †gv Í̄dv,, MÖvgt bZzb 

Pvu`cyi, †cvt Djøvcvov, _vbvt Djøvcvov, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

M 

1571.  Zvbfxi nvmbvZ gwnDÏxb †PŠayix, wcZvt Avey AvRg †PŠayix, 

MÖvgt `wÿY cvB›`s, †cvt cvB›`s, _vbt dwUKQwo, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

1572.  ‡gvt B‡qwgb †nvmvBb, wcZvt †gvt wejøvj †nv‡mb,, 4/1, 

mgvR Kj¨vb †ivW, `Ëcvov, PiNvU gv‡K©U, †cvt Bmjvgcyi, 

UsMx, MvRxcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2007 

LM 

1573.  ‡kL Zv‡iK †nv‡mb, wcZvt †kL Zvnv¾j †nv‡mb,, evox-11, 

eøK-G, G¨vwfwbD-3/5, †mKkb-11, wgicyi, XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2005 

L 

1574.  Gm Gm BKivgyj nK, wcZvt g„Zt nvRx Qv‡e`yj nK,, evox-

70/6, MÖvgt †gbvi †UK, †cvt DRvgcyi, _vbvt DËiLvb, 

XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

M 

1575.  ‡gvnv¤§` Avjx AvmMi, wcZvt †gvt Kv‡`i wgqv,, MÖvgt ev›`j, 

†cvt+_vbvt †KvUvjxcvov, †Rjvt †MvcvjMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

wmwfj  1998 

KLM 

1576.  ‡gvt Av‡bvqviæj Bmjvg, wcZvt †gvt Avãyj evix,, MÖvgt 

wbjKPÛx, †cvt eywoinvU dvg©, MsMvPov, iscyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1998 

LM 

1577.  ‡gvt b~iæj nK, wcZvt g„Zt AvjnvR †gvt Q‡g` Avjx, evqZzj 

Avgvb, evox-999, G Avi L›`Kvi †ivW, `wÿY PiZv, 

Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 1976 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1578.  ‡gvt RvwKi †nvmvBb, wcZvt nvbœvb gvZzeŸi,, MÖvgt 

†Mvjvevoxqv, †vt †jvnvPzov, gyKmy`cyi, †Rjvt †MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

KLM 

1579.  ‡gvt iwdKzj Bmjvg, wcZvt †gvt bRiæj Bmjvg,, MÖvgt fviB 

Picvov, †cvt+_vbvt f~Tvcyi, †Rjvt UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

KLM 

1580.  gynvBwgbyj Bmjvg, wcZvt †gvt Aveyj Kv‡kg,, Rvwgjv gwÄj, 

MÖvgt gbcyiv, †cvt gbcyiv, KPzqv, Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

M 

1581.  ïf`xc bvM D”Q¡vm, wcZvt Drcj bvM,, wW/3, KvuwPSzwj 

†gnMwb †ivW, gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

LM 

1582.  ‡gvt Av‡kK B Gjvnx, wcZvt †gvt gvngy` B Gjvnx,, ‡mKkb-

1, eøK-GBP, †ivW-13, evox-5, wgicyi, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

M 

1583.  f‡ek miKvi, wcZvt ax‡i› ª̀ P›`ª miKvi,, MÖvgt gvaecyi, 

†cvt mvbyov, _vbvt dzjcyi, †Rjvt gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2001 

KLM 

1584.  ‡gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb, wcZvt †gvt wjqvKZ Avjx,, 

MÖvgt+‡cvt †cviRbv, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2000 

LM 

1585.  ‡gvt Lv‡j ỳi ingvb ZvjyK`vi, wcZvt †gvt ew`Di ingvb 

ZvjyK`vi, bvwRi Luv Kvwkgcyi, †cvt ‡K GBP gv ª̀vmv-7931, 

iv‰Ri, gv`vixcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

M 

1586.  wW Gg AvjgMxi †nv‡mb, wcZvt g„Zt †gvt AvdQvi DwÏb 

`vwoqv, MÖvgt RqivgcwÆ, †cvt evMav, _vbvt Av‰MjSvov, 

†Rjvt ewikvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

K 

1587.  iv‡mj, wcZvt Avãyj nvbœvb,, MÖvgt nvZxevÜv, †cvt nvZxevÜv, 

_vbvt mwLcyi, †Rjvt UvsMvBj 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

K 

1588.  Avey eKi wmwÏK, wcZvt Avjx AvKei, MÖvgt KvKBi  †Lvjv, 

†cvt ïKPvBj, _vbvt †PŠÏMÖvg, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2001 

M 

1589.  ‰mq` Rv‡b Avjg wiqvR, wcZvt g„Zt ‰mq` KvÂb Avjx, 

nhiZ gvI. Gbv‡qZzi ingvb †ivW, djcwÆ, ewikvj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

L 

1590.  ‡mvnvM †nv‡mb, wcZvt dzj wgqv, , Avãyj gv‡jK nvRxi evox, 

†cvt DËi gMaiv, MÖvgt gMaiv, m›Øxc, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

M 

1591.  ‡gvt Avqbvj nK, wcZvt †gvt Avãyj AvIqvj, MÖvgt DËiPK, 

†cvt †`‡evËi, _vbvt AvVNwiqv, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2003 

M 

1592.  ‡gvt gvngy` †iRv, wcZvt †gvt †mwjg †iRv, , MÖvgt ksKicyi, 

†cvt+_vbvt weij, †Rjvt w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2002 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1593.  m‡šÍvl Kzgvi ivq, wcZvt Rqbv_ ivq,, MÖvgt+‡cvt †gjvei, 

_vbvt wK‡kviMÄ, bxjdvgvix| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1995 

K 

1594.  ‡gvt gwbiæj Bmjvg, wcZvt †gvt Avey e°vi,, MÖvgt evNBj 

c~e© cvov, _vbvt Ck¦i`x, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

KL 

1595.  eyjeyj Avn‡g`, wcZvt †gvnv¤§` gvRvnviæj Bmjvg,, MÖvgt 

eive, †cvt mvKvk¦i, _vbvt KvwjKv‰Ki, †Rjvt MvRxcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

LM 

1596.  ‡gvnv¤§` ewki Djøv gRyg`vi, wcZvt †gvnv¤§` byi wgTv 

gRyg`vi, MÖvgt bvivqb‡KvU, †cvt †RvÇv evRvi, _vbvt 

bv½j‡KvU, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

wmwfj, 1994 

KLM 

1597.  jwZdv Av³vi, wcZvt g„Zt †gvt Avt jwZd,, MÖvgt gngZcyi, 

†cvt evwjqv PwÛ, _vbvt kÖxei`x, †Rjvt †kicyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2004 

K 

1598.  Gm Gg Gb Avj gvngy`, wcZvt †gvt gwKg DwÏb,, MÖvgt cvuP 

wUKix, †cvt cvUevoxqv, _vbvt KvjyLvjx, †Rjvt ivRevox| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

wmwfj, 2000 

M 

1599.  ‡gvt AvwkKzi ingvb, wcZvt †gvt Kvgvj DwÏb,, MÖvgt dqjv, 

‡cvt bjWv½v, _vbvt KvwjMÄ, †Rjvt wSbvB`n| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

LM 

1600.  ‡gvt wRqvDi ingvb, wcZvt †gvt bRiæj Bmjvg, MÖvgt 

mjøvcvov, †cvt gšÍgvjv, _vbvt Zv‡bvi, †Rjvt ivRkvnx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1999 

KL 

1601.  ‡gvt Avwgbyj Bmjvg, wcZvt †gvt b~iæj Bmjvg,, 3bs cwðg 

nvRxcvov, igbv, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2004 

M 

1602.  Bgivbyj nK, wcZvt Ave`yj gv‡jK, MÖvgt wmK`vi cvov, †cvt 

mv_vi evox, _vbvt g‡nkLvjx, †Rjvt K·evRvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

1603.  ûgvqyb Kwei, wcZvt Qv‡ei Avng`,, MÖvgt cwðg ¸bvMix, 

†cvt ¸bvMix, _vbvt evkLvjx, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

K 

1604.  ‡gvt Rvnv½xi Avjg, wcZvt g„Zt AvRvnvi Avjx gÛj, MÖvgt 

movWv½x, †cvt AvZvBKzjv, _vbvt+‡Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1990 

KL 

1605.  kvgxg †gvt Imgvb, wcZvt †gvt Imgvb Mwb †PŠayix,, 140, 

myM×v Av/G, cvuPjvBk, PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

LM 

1606.  ‡gvt bvwmiæj nK, wcZvt g„Zt Wvt nvwdRyi ingvb,, MÖvgt 

dzjevox `wÿY cvov, †cvt e¸ov, †Rjvt e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1995 

KLM 

1607.  AZby AwaKvix, wcZvt cÖbe AwaKvix, MÖvgt ev›`v, †cvt 

†NvbvevÜv, _vbvt Wzgywiqv, †Rjvt Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2001 

LM 

1608.  ‡gvt Avãyj mvjvg, wcZvt g„Zt Avãyj nvwjg,, MÖvgt  †cvt 

ewjqv evox, _vbvt wmsov, †Rjvt bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

M 

1609.  BKevj Avn‡g` m‡bU, wcZvt †gvt wjqvKZ Avjx,, 

MÖvgt+‡cvt ewjqv evox, _vbvt wmsov, †Rjvt bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

M 

1610.  ‡gvt gvwbK DR Rvgvb gyiv`, wcZvt g„Zt †gvt gymwjg DÏxb, weGm.wm  BwÄwbqvwis LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

179, wk‡ivBj K‡jvbx †ivW-1, †Nvovgviv, †evqvwjqv, 

ivRkvnx| 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

1611.  ‡gvt kvnv`vZ †nv‡mb, wcZvt †gvt kvnve DÏxb,, MÖvgt c~e© 

BQvLvjx, †cvt GPvK WªvBfvi nvU, _vbvt †RviviMÄ, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

1612.  KvRx kwidzj Bmjvg, wcZvt KvRx kvgmyj Avjg,, MÖvgt 

cwðg k¨vgcyi, †cvt+_vbvt m`icyi, †Rjvt dwi`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

KLM 

1613.  ‡gvt Rvgvj gyÝx, wcZvt †gvt Avqbvj gyÝx,, MÖvgt wbLonvUx, 

†cvt evwUKvgvix, _vbvt bMiKv›`v, †Rjvt dwi`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

1614.  BwÄt †gvt bRiæj Bmjvg, wcZvt †gvt wejv‡qZ †gvj¨v, MÖvgt 

evKBj, †cvt+_vbvt AvjdvWv½v, †Rjvt dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2008 

M 

1615.  ‡gvnv¤§` Mvddvi †nvmvBb, wcZvt g„Zt Bw`ªm †gvj¨v, MÖvgt 

RqKvc, †cvt mvj_v, _vbvt mvj_v, †Rjvt dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

KLM 

1616.  ‡gvt kwn`yj Bmjvg, wcZvt g„Zt mvBdzj Bmjvg,, gvjZx 

bMi, _vbvt+‡Rjvt e¸ov| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

1617.  ‡gvt AvjvDwÏb, wcZvt †gvt AvjZvd †nv‡mb,, eo ebMÖvg, 

†cvt mcyiv, _vbvt kvngL`yg, †Rjvt ivRkvnx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

KL 

1618.  ‡gvt †gvkv‡id †nv‡mb, wcZvt †gvt Avãyi iwng,, MÖvgt 

Pigbmv, †cvt fevbxMÄ, _vbvt+‡Rjvt jÿxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

KLM 

1619.  ‡gvt Avjxg DwÏb, wcZvt †gvt mvgm DwÏb,, MÖvgt Rv½vBj, 

†cvt Uz‡Ki evRvi, _vbvt Rvjvjvev`, †Rjvt wm‡jU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

L 

1620.  ‡gvt evejy, wcZvt †gvt Avdmvi Avjx,, MÖvgt †RvZ AvZv 

Dj¨v, †cvt dj`v, _vbvt‡Mvcvjcyi, †Rjvt Uv½vBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 

1621.  ‡gvt Qv‡bvqvi †nvmvBb, wcZvt †gvt iwdR DwÏb, , MÖvgt 

K`gZjx, bqvcvov, †cvt Av`gRx bMi, _vbvt wmw×iMÄ, 

†Rjvt bvivqbMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

1622.  mygb P› ª̀ gRyg`vi, wcZvt †RvwZl P› ª̀ gRyg`vi,, MÖvgt+‡cvt 

†WDqvZjx, eiæov, Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

KL 

1623.  ‡gvt iæ‡ej †nv‡mb, wcZvt †gvt AvbQvi Avjx,, MÖvgt+‡cvt 

Kweicyi, _vbvt Avïwjqv, †Rjvt XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

L 

1624.  MvRx Kvgiæ¾vgvb, wcZvt MvRx bI‡ki Avjx,, ‡mKkb-6, 

eøK-wW, †ivW-19, evmv-9, wgicyi, XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 2000 

LM 

1625.  wkcb P› ª̀ `vm, wcZvt ibwRr P›`ª `vm, MÖvgt bMiPi, †cvt 

ivRdzjevoxqv, _vbvt mvfvi, †Rjvt XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1626.  Qx‡bk P› ª̀ egv©, wcZvt †`‡e›`ª bv_ egv©,MÖvgt gaycyi, †cvt 

Kzgoxi nvU, _vbvt Avw`Zgvix, †Rjvt jvjgwbinvU 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

LM 

1627.  KvRx gywbiæ¾vgvb, wcZvt KvRx †gvt BqvwQb,, MÖvgt 

AvBPMvZx, †cvt †ejdzwjqv, _vbvt iæcmv, †Rjvt Lyjbv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

LM 

1628.  ‡gvt Avjx †bIqvR, wcZvt †gvt Rg‡k` Avjx, , MÖvgt 

LimZx, †cvt fvMbvMiKv›`x, _vbvt AvÎvB, †Rjvt bIMvu| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

M 

1629.  ‡kL iv‡mj, wcZvt g„Zt AvjgMxi †nv‡mb,, MÖvgt KjZvm~wZ, 

†cvt we †K Gm wc, _vbvt Avïwjqv, mvfvi, †Rjvt XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

1630.  ‡gvnv¤§` Avjx, wcZvt VvÛv wgqv,, MÖvgt PzbwZ, †cvt PzbwZ, 

_vbvt †jvnvMvov, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2004 

K 

1631.  bvwRg bvRgyj, wcZvt K¨vt bvRgyj Avjg,, 6bs Avey Lvb 

†jb, nvRx gnwmb †ivW, Lyjbv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

M 

1632.  wRjøyi ingvb, wcZvt Aveyj Lv‡qi, , 241/1, DËiLvb, XvKv| wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1995 

K 

1633.  cÖexb PvKgv, wcZvt iZb †kLi PvKgv, MÖvgt wkRK g~L, ‡cvt 

`yiQwo, _vbvt evMvBQwo, ‡Rjvt iv½vgvwU 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

M 

1634.  ‡gvt Avey Zv‡je, wcZvt g„Zt †gvnv¤§` Avjx,, evmv-853, 

b›`bcyi evRvi, †cvt+_vbvt †Mvcvjcyi, †Rjvt UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

KLM 

1635.  ‡gvt kwid DwÏb, wcZvt g„Zt d‡Zn †gvnv¤§`,, ‡ókb cvov, 

inbcyi, †Mvg¯Ívcyi, PvucvBbeveMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

K 

1636.  ‡gvnv¤§` Bgiæj Avjg, wcZvt †gvnv¤§` gvnveye Dj Avjg, 

†mvevnvb †gvjøv evox, †ivmvI wMix, dwUKQwo, PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

L 

1637.  ‡gvt †mvjvqgvb †nv‡mb, wcZvt †gvt nvwdRyi ingvb,, MÖvgt 

iNybv_cyi w`Nyjx, †cvt †QvbwUqv evRvi, _vbvt+‡Rjvt 

Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

M 

1638.  M‡bk P› ª̀ ivq, wcZvt kÖx P›`ª †gvnb ivq,, MÖvgt evmy‡`ecyi, 

†cvt †MvjvcMÄ, _vbvt exiMÄ, †Rjvt w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

LM 

1639.  ‡gvt Av³vi †nv‡mb, wcZvt †gvt Av°vQ Avjx,, evuk evoxqv, 

Mvsbx, †g‡nicyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 

LM 

1640.  gynv¤§` AvRv` ingvb, wcZvt †gvt Avãyj Rwjj,, MÖvgt 

Kqov, †cvt cUv`n, _vbvt gv`viMÄ, †Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1641.  ‡gvt AvwkKzi ingvb ev`j, wcZvt †gvt kvgmyj nK wgqv, 

MÖvgt eo bIMvuI, †cvt c~e© WvgyW¨v, _vbvt WvgyW¨v, †Rjvt 

kixqZcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

1642.  ‡gvt kwidzj Bmjvg, wcZvt †gvt Avey Zv‡ni,, MÖvgt+‡cvt 

D`Mvox, _vbvt KvwRcyi, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

M 

1643.  ‡gvt mv‡bvqvi †nv‡mb, wcZvt †gvt KvwRg DwÏb,, MÖvgt DËi 

Kzgviwiqv evox, †cvt Kzgvwiqv evox,, _vbvt KvwRcyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

1644.  ‡gvt iwdKzj Bmjvg, wcZvt †gvt BmgvBj †nv‡mb,, MÖvgt 

bBcvov, †cvt †eŠnv`n, _vbvt mj½v, wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

M 

1645.  ‡gvt RvwKiæj Bmjvg, wcZvt †gvt cÖZve Avjx,, MÖvgt 

nwibvevox, †cvt nvwjg bMi, _vbvt cjvkevox, †Rjvt 

MvBevÜv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

1646.  ‡gvt Avwgbyj Bmjvg, wcZvt †gvt Avãyj Rwjj,, MÖvgt 

L›`Kvi †Uvjv, †cvt †kicyi, _vbvt †kicyi, †Rjvt e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

1647.  ‡gvt gvgyb Avjg Lvb, wcZvt g„Zt G †K myjZvb Avn¤§` Lvb, 

Lvb gwÄj, 174 †Mvei PvKv, cÖavb moK, †mvbvWv½v, Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

LM 

1648.  gynv¤§` mv‡R ỳj nK, wcZvt gynv¤§` AvwRRyj nK,, MÖvgt 

†fvMvB, †cvt †fvMvB, _vbvt g‡bvniMÄ, †Rjvt Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

LM 

1649.  ‡gvt Avey Zv‡ni Lvb, wcZvt g„Zt Avt jwZd Lvb,, MÖvgt 

cyivbj kÖxcyi, ‡cvt+_vbvt mv`yj¨vcyi, †Rjvt MvBevÜv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

M 

1650.  wm›Uz Kzgvi wmsn, wcZvt g„Zt wPšÍv niY wmsn, , MÖvgt e›`i, 

†cvt gnvj Lvb evRvi, _vbvt KY©dzjx, PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

LM 

1651.  ‡gvt Avt jwZd, wcZvt †gvt AvdQvi †ecvix,, Dt f~‡Zi w`qv, 

f~‡Zi w`qv, eveyMÄ, ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1997 

KLM 

1652.  gybZv wmiæi ingvb ZKx, wcZvt †gvt QKgj †nv‡mb, MÖvgt 

webœvMvox, †cvt+_vbvt Avw`Zgvix, †Rjvt jvjgwbinvU| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

1653.  ‡gvt †mvnvM †nv‡mb, wcZvt †gvt bRiæj Bmjvg,MÖvgt 

gvn‡`ecyi, †cvt AvjgbMi, _vbvt †KvZqvjx, †Rjvt iscyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

L 

1654.  ‡gvt †gvL‡jQzi ingvb, wcZvt †gvt Ave`yi iwk`,, MÖvgt 

AvjvKcyi, †cvt mv‡`Kcyi, _vbvt+‡Rjvt eªvþYevoxqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

1655.  ‡gvt dRjyj Kwig, wcZvt †gvt Avãyj Kwig,, MÖvgt fyBNi, 

†cvt+_vbvt dZzjøv, †Rjvt bvivqbMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2002 

LM 

1656.  ‡gvnv¤§` Kvgiæ¾vgvb, wcZvt †gvnv¤§` bvwmiæÏxb,, nvDR-

125, evmvb‡UK evMvb evox, XvKv K¨v›Ut XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

K 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1657.  MvRx Avey ivqnvb, wcZvt g„Zt †gvt jvj Pvu`MvRx,, MÖvgt 

nvbyqvi, †cvt ivRMÄ, _vbvt gwbivgcyi, †Rjvt h‡kvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1994 

KLM 

1658.  ‡gvt ivqnvbyj Bmjvg, wcZvt †gvt b~iæj Bmjvg wmK`vi, 

Zvwbqv wfjv, evmv-14, †ivW-1, eøK-G, Pv›`MvuI Av/G, 

PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

1659.  ‡gvt Avãyj jwZd, wcZvt †gvt gbmyi Avjx,, MÖvgt SjSjx, 

‡cvt wgRv©cyi, _vbvt Av‡Uvqvix, †Rjvt cÂMo| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

M 

1660.  ‡gvt Bgvgyj nvmvb, wcZvt g„Zt G we Gg Avãyj jwZd 

nvIjv`vi, 20/4, cwðg †avjvBcvov, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

L 

1661.  ‡gvnvt evei Avjx, wcZvt †gvnvt BmvnvK,, gnjøv, KRjv, 

†cvt `Ùv AvevwmK, _vbvt †evqvwjqv, †Rjvt ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1989 

KLM 

1662.  K…ò c` cvj, wcZvt g„Zt Ag„Z jvj cvj,, MÖvt wgRv©cyi, †cvt 

Kvovcvov, _vbvt +‡Rjvt ev‡MinvU| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1992 

KLM 

1663.  ‡gvt kvnRvnvb Avjx, wcZvt g„Zt †gvt Avãym mvgv` AvK›`, 

MÖvgt+‡cvt kvIBj, _vbvt Av`g`xwN, †Rjvt e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1992 

KLM 

1664.  ‡gvt bvwRg DwÏb, wcZvt g„Zt Aveyj †nv‡mb,, MÖvgt 

ivgP›`ªcyi, †cvt ¸bvBMvQv, _vbvt PvU‡gvni, †Rjvt cvebv 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1999 

LM 

1665.  Kvgiæj nvmvb Lvb, wcZvt myjZvb Avn‡¤§` Lvb,, MÖvgt 

ev‡`kmvwiqv evox, †cvt †`IqvbMÄ, ‡Rjvt Rvgvjcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

LM 

1666.  ‡gvt dinv` wgqv, wcZvt †gvr kvnRvnvb wgqv, MÖvgt ebKvwj, 

†cvt ỳabB, _vbvt wSbvB`n, †Rjvt †kicyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1989 

M 

1667.  ‡gvt kvnveyj nK, wcZvt †gvt Avãyj nvbœvb gvwj_v,, MÖvgt 

bI`v AvwRgcyi, †cvt Avgjv, _vbvt wgicyi, †Rjvt Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2005 

LM 

1668.  Avjvgxb gRyg`vi, wcZvt Ave`yi iwng gRyg`vi,, MÖvgt+‡cvt 

†eovLjv, _vbvt we-cvov, Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

1669.  ‡gvt e`iæj û`v, wcZvt G †K Gg b~iæj û`v,IqvW©-29, 

BQvKvVx, †cvt Kvkxcyi, _vybvt wegvbe›`i, ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1993 

M 

1670.  Rvdi BKevj, wcZvt †gvt Avt Avjx †gvjøv,, MÖvgt gaycyi, 

†cvt gvwbKnvi, _vbvt+‡Rjvt †MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2000 

KLM 

1671.  ksKi `vk, wcZvt g„Zt eswKg P›`ª `vk,, MÖvgt bv‡cvov, †cvt 

bv‡cvov nvU, _vbvt evkLvjx, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1994 

M 

1672.  cÖ‡gv` P›`ª ewbK, wcZvt g„Zt weòz PiY ewbK,, MÖvgt 

†`Iqvbcyi, †cvt †RvqviMÄ, _vbvt †RvivyiMÄ, †Rjvt 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

PUªMÖvg| 

1673.  ‡gvt Avwgbyj Bmjvg, wcZvt †gvt byiæj Bmjvg,, MÖgvt 

fvDKx, †cvt †WŠnvLjv, _vbvt †MŠixcyi, †Rjvt gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

1674.  ‡gvt †iRvDj Kwig, wcZvt †gvt LvBiæjøvn,, MÖvgt+‡cvt  

wdwjc bMi, _vbvt †`ŠjZcyi, †Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

M 

1675.  ‡gvt Beªvwng Lwjj, wcZvt †gvt AvwZqvi ingvb,, MÖvgt 

nvbyqvi, †cvt ivRMÄ, _vbvt gwbivgcyi, †Rjvt h‡kvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 

LM 

1676.  cÖ‡KŠt †gvt kwdKzj Bmjvg, wcZvt †gvt Avjxg DwÏb, MÖvgt 

`wocvov, †cvt Wvwjqv cvov, _vbvt eKkxMÄ, †Rjvt 

Rvgvjcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

‡gKvwbK¨vj,  2005 

KLM 

1677.  ‡gvt wgivRyj ingvb, wcZvt Avãym Qvjvg †gvjøv,, MÖvgt 

†gvjøvevox †cvbvûov, †cvt wQUKv, _vbvt evDdj, †Rjvt 

cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

1678.  ‡gvt gÄyiæj nvmvb, wcZvt †gvt gwbiæj Bmjvg,, MÖvgt ¸ei 

Mvov, †cvt Lvmgv_yivcyi, _vbvt †`ŠjZcyi, †Rjvt Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

K 

1679.  Zb¥q Kzgvi gRyg`vi, wcZvt evmy‡`e gRyg`vi,, MÖvgt+‡cvt 

†Kvovgviv, _vbvt+‡Rjvt ev‡MinvU| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

1680.  ‡gvt wmivR D‡ÏŠjv, wcZvt g„Zt mwn`yi ingvb g„av,, MÖvgt 

KvDqvwUKix, †cvt wej‡`vni, _vbvt wmsov, †Rjvt bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1997 

KL 

1681.  ‡gvnv¤§` Avãyj Avjxg, wcZvt g„Zt Pvb wgqv †gvj¨v,, MÖvgt 

Kj¨vbcyi, †cvt cyivbfv‡i½v, _vbvt †eov, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1994 

KL 

1682.  wd‡ivR Avn‡g`, wcZvt †gvt iwdKzj Bmjvg,, MÖvgt Kwbcvov, 

†cvt nvwÛqvj, _vbvt PvU‡gvni, †Rjvt cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

LM 

1683.  wgRvbyi ingvb, wcZvt BdvRZzjøv †gvoj, MÖvgt gvwU‡Kvgiv, 

†cvt Av¯‹vicyi, _vbvt †`envUv, †Rjvt mvZÿxiv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

M 

1684.  ‡gvnv¤§` Av`bvb †nvmvBb, wcZvt g„Zt †gvnv¤§` wMqvm DwÏb, 

MÖvgt Kvkvixcvov, †cvt fvUviv, _vbvt mwilvevox, †Rjvt 

Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

1685.  gynv¤§` †ejvj †nvmvBb, wcZvt g„Zt iwdKzj Bmjvg,, 

‡gvnv¤§` bMi, Avwgb RyU wgjm, ev‡qwR`, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

LM 

1686.  dwi ỳj Bmjvg, wcZvt g„Zt †gvt Gimv` wgqv, MÖvgt nwi_ib, 

†cvt gywÝ evRvi, _vbvt KgjMÄ, †Rjvt †gŠjfxevRvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

1687.  ‡gvt gymwjg DwÏb, wcZvt G †K Gg Rwmg DwÏb,, MÖvgt c~e© 

†Kv`vjv, _vbvt iv½ybxqv, †cvt †Kv`vjv, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1688.  ‡gvt †ivKzby¾vgvb f~Bqv, wcZvt g„Zt wjqvKZ Avjx f~Bqv, 

MÖvgt †gw_Kv›`v, †cvt+_vbvt ivqcyiv, †Rjvt biwms`x| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

M 

1689.  ‡gvt mvnv`Z †nv‡mb, wcZvt †gvt gKeyj †nv‡mb,, MÖvgt 

eviv‰Zj, †cvt cÖavbKzÛx, _vbvt e`jMvRx, †Rjvt bIMvu| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2004 

KL 

1690.  ‡gvt kixdzi ingvb, wcZvt †gvt b~i Kwig,, MÖvgt ¸bK, †cvt 

KzwVinvU, _vbvt †mvbvMvRx, †Rjvt †dbx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

L 

1691.  ‡gvt AwbK Bmjvg, wcZvt †gvt Avãyi iwng,, MÖvgt `wÿY 

mwjgcyi, †cvt Rvdivev`, _vbvt mxZvKzÛ, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

1692.  Kvgvj MvRx, wcZvt KvIQvi MvRx,, MÖvgt bexbMi, ‡cvt 

†MvcvjMÄ, _vbvt+‡Rjvt †MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1995 

L 

1693.  ‡gvt Zzwnby¾vgvb, wcZvt †gvt gKeyj †nv‡mb,, MÖvgt+‡cvt 

†nv‡mbvev`, _vbvt †`ŠjZcyi, †Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

L 

1694.  gynv¤§` gwZDj Avjg, wcZvt gynv¤§` Q`iæj Bmjvg, evox-

11, †ivW-8, †jb-6, gvZeŸi evox †gvo, evDwbqv evRvi 

‡ivW, ZzivM, XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1994 

KL 

1695.  wgëb `vk, wcZvt evejy `vk,, MÖvgt cUzqv, †cvt c ỳqv, _vbvt 

†jvnvMov, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

LM 

1696.  ‡gvt Avmxd nvmvb, wcZvt †gvt gxRvbyi ingvb, , 1/26/we-2, 

c~e©evmv‡ev, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2005 

L 

1697.  ‡`evkxl `vk, wcZvt Aby‡Zvl `vk,, MÖvgt+‡cvt †Rvqviv, 

_vbvt P›`bvBk, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1999 

L 

1698.  ‡gvt iv‡mj †iRv, wcZvt †gvt Avãym Qvjvg gnvRb,, MÖvgt 

†KvbvMÖvg, †cvt bvo–qv, _vbvt evwjqvKv›`x, †Rjvt ivRevox| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KL 

1699.  ‡gvt †ZŠwdKzj Bmjvg, wcZvt †gvt ZwQi DwÏb †gvjøv, MÖvgt 

ivgRxebcyi, †cvt cywVqv, _vbvt cywVqv, †Rjvt ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

1700.  ‡gvt kvn Avjg, wcZvt †gvt dRjyj nK †ecvix,, MÖvgt 

ˆkjRvbv, †cvt ˆkjRvbv, _vbvt †PŠnvjx, †Rjvt wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KL 

1701.  ‡gvt iæûj †gv‡k©`, wcZvt †gvt †Kvievb Avjx,, MÖvgt cÖZve 

evcyi, †cvt gvn ’̄vb hv`yNi, _vbvt wkeMÄ, e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2001 

L 

1702.  ‡gvt mvC` Avn‡g`, wcZvt g„Zt Avãyi ingvb,, MÖvgt+‡cvt 

†UiKx, _vbvt KvwjnvwZ, ‡Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1988 

L 

1703.  nv`xmyi ingvb, wcZvt Avãym mvjvg, , MÖvgt+‡cvt  DËi 

PovBj, _vbvt KvVvwjqv, †Rjvt SvjKvVx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KL 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1704.  wRwbqvm, ¯v̂gxt Avey Avj bv‡mi Lvb,, we-11, MÖxY UvIqvi, 

15 wW AvB wU †ivW, c~e© ivgcyiv, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2007 

M 

1705.  cjvk Kzgvi, wcZvt mybxj Kygvi miKvi,, MÖvgt+‡cvt 

†RvZevRvi, _vbvt gv›`v, †Rjvt bIMvu| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

1706.  iv‡Kk cvj, wcZvt kÖxKvšÍ cvj,, kÖxKvšÍ cvj, WvBj cwÆ, 

eUZjv †ivW, ˆfie evRvi-2350, ‡Rjvt wK‡kviMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

M 

1707.  ‡gvt KvImvi wgqv, wcZvt †gvt Aveyj evkvi,, MÖvgt c~e© aycZx, 

_vbvt+‡Rjvt ei¸bv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2012 

LM 

1708.  ‡gvt Ave`yj nvwg`, wcZvt mvB` Rvgvb, , MÖvgt evgb evM, 

†PŠPv‡Kvwo, †cvt iZbcyi, _vbvt Kvwjqv‰Ki, †Rjvt MvRxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1995 

KLM 

1709.  ‡gvt Avãyj nvwKg, wcZvt †gvt myjZvb Avjx,, MÖvgt fvZkvjv, 

†cvt fvZkvjv, _vbvt+‡Rjvt †kicyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

1710.  ‡gvt Avãyi ingvb, wcZvt AvbQvi Avjx,, kvwšÍcvov, †cvt 

Dwjqv evRvi, _vbvt Bmjvgcyi, †Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

M 

1711.  ‡gvt wgjb evey, wcZvt †gvt Gjevi †nv‡mb, MÖvgt eiwkfv½v, 

†cvt eiwkfv½v, _vbvt KvwRcyi, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

M 

1712.  ‡gvt Kvgiæ¾vgvb, wcZvt †gvt bvwmi DÏxb,, Mvgt+‡cvt 

MsMvb›`cyi, _vbvt wSKiMvQv, †Rjvt h‡kvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2002 

KLM 

1713.  ‡gvt Bwjqvm †nv‡mb, wcZvt g„Zt dRjyi ingvb,, MÖvgt 

mv`vcyi, †cvt wdwjcbMi, _vbvt †`ŠjZci, †Rjvt Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2000 

KLM 

1714.  P›`b Kzgvi gnšÍ, wcZvt b‡ik P›`ª gnšÍ,, MÖvgt gvwS‡Kvjv, 

†cvt cxiMvQv, _vbvt MveZjx, †Rjvt e¸ov| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

L 

1715.  ‡gvt wgkb L›`Kvi, wcZvt †gvt kvnv`vr L›`Kvi,, MÖvgt+‡cvt 

gv_vBj Pvco, _vbvt KvwRcyi, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2012 

M 

1716.  ‡gvt cv‡qj Avn‡¤§` cv‡ej, wcZvt †gvt nvweeyi ingvb, 

MÖvgt+‡cvt gv_vBj Kvco, _vbvt KvwRcyi, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2012 

LM 

1717.  myRq eo–qv, wcZvt my‡ib KvwšÍ eo~qv,, MÖvgt cvB‡ivj, †cvt 

GqvKze `Ûx, _vbt cwUqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

K 

1718.  wgRvbyj ingvb, wcZvt †gvnv¤§` dinv` Avjx,, MÖvgt+‡cvt 

kÖxcyi Kzgvwiqv, _vbvt+‡Rjvt Rvgvjcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1719.  ‡Mvjvg †gv‡k©`, wcZvt †gvnv¤§` Avjx nvIjv`vi,, MÖvgt 

iZœcyi, †cvt wgkÖxcvov nvU, _vbvt Av‰MjSvov, †Rjvt 

ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

1720.  ‡gvnv¤§` Qvbv Djøvn, wcZvt g„Zt †gvt nvwee Djøvn,, evmv-60, 

†ivW-2, eøK-G, nvwjkni, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

KLM 

1721.  ‡gvt wiqv` †nv‡mb, wcZvt †gvt b~iæj Avwgb,, MÖvgt ev½vLv, 

†cvt RKwmb evRvi, _vbt m`i, †Rjvt jÿxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

1722.  ‡gvt gvneyeyj nvmvb, wcZvt g„Zt †gvt C¯ªvwdj,, MÖvgt 

nvwdmcyi, †cvt ivmejøfcyi, _vbvt myavivg, †Rjvt 

†bvqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

K 

1723.  ‡gvt kvnv`vZ nvmvb ZvjyK`vi, wcZvt Aveyj nvbœvb ZvjyK`vi, 

MÖvgt fvIqvj, †cvt mjøv, _vbvt dwi`MÄ, †Rjvt Pvu`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2002 

M 

1724.  wR Gg Avãyj AvwRR, wcZvt †gvt DwRi Avjx †Rvqvi`v©i, 

MÖvgt nviæw›`qv, †cvt AwPšÍcyi, _vbvt ‰kjKzcv, †Rjvt 

wSbvB`n| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1972 

KLM 

1725.  ‡gvt jvfjy †kL, wcZvt †gvt KzÏym †kL,, MÖvgt †`exbMi, 

†cvt Lv‡jK evRvi, _vbt bMiKv›`v, †Rjvt dwi`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

1726.  ‡gvt Kvgiæ¾vgvb, wcZvt †gvt ggZvR Avjx,, MÖvgt 

diKvev`, †cvt di°vev`, _vbvt weij, †Rjvt w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

1727.  ‡gvnv¤§` b~iæj Bmjvg, wcZvt g„Zt nvRx †gvt g‡bvni Avjx, 

evox-991/4, bZzb `wÿY P_©v iv¯Ív, Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1972 

LM 

1728.  ‡gvt gvneye Avjg, wcZvt g„Zt Av³vi nvwg`,, nvDR-10, 

†jb-3, Iqve`v K¨v‡bj †ivW, kvwšÍevM, cvovWMvi, †Wgiv, 

XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

LM 

1729.  ‡gvt Avãyj Avwjg, wcZvt g„Zt evnvi Avjx,, MÖvgt 

†mvbvZbcyi, †cvt gywÝMÄ, _vbvt AvjgWv½v, †Rjvt PzqvWv½v| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

KLM 

1730.  ‡gvt dviæK †nv‡mb, wcZvt AvjnvR¡ d‡qR Avng`,, MÖvgt 

`~Mv©cyi, †cvt K‰iqv evRvi, _vbvt QvMj bvBqv, ‡Rjvt †dbx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

LM 

1731.  ‡gvnv¤§` gbRyiæj Bmjvg, wcZvt †gvt Av‡bvqviæj Kwei, 

MÖvgt+‡cvt MvQzqv, _vbvt m›Øxc, †Rjvt PUªMªvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

KL 

1732.  ‡gvt AvbIqviæj nvwKg, wcZvt †gvt Avkivd DwÏb,, MÖvgt 

KvwRMÖvg, †cvt Wv‡KiPK, IqvW©-3, evwjcvov, wÎkvj, 

gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

1733.  gynv¤§` Bgivbyj ikx`, wcZvt gynv¤§` gvgybyi ikx`,, 

MÖvgt+‡cvt d‡Zcyi, _vbvt dwUKQwo, †Rjvt PUªMªvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1734.  ‡gvt Avwjd Rvnvb f~Tv, wcZvt †gvt gwZDi ingvb f~Bqv, 

MÖvgt ¯^ív h‡kv`j, †cvt Rqevsjv evRvi, _vbvt+‡Rjvt 

wK‡kviMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1999 

LM 

1735.  ‡gvt †Mvjvg m‡ivqvi, wcZvt †gvt wknve DwÏb,, MÖvgt 

gvwbKw`qvo, †cvt+_vbvt †`ŠjZcyi, †Rjvt Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

M 

1736.  ‡gvt †jvgb kixd, wcZvt †gvt †mwjg wgqv,, MÖvgt evQzi 

AvjMv, †cvt P› ª̀‡Kvbv, _bvt bKjv, †Rjvt †kicyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2006 

KLM 

1737.  ‡gvt gwbiæ¾vgvb, wcZvt †gvt nviæb Ai ikx`,, MÖgvt 

evwoevox, †cvt †ejve, _vbvt †ejve, †Rjvt biwms`x| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

KLM 

1738.  ‡gvt Bd‡ZLviæj Avjg, wcZvt †gvt kwdDj Avjg gÛj, 

MÖvgt ZvjyKKvw›` bUvevox, †cvt Kvw›`invU, _vbvt cxiMvQv, 

†Rjvt iscyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

K 

1739.  myKzgvi Kg©Kvi, wcZvt g„Zt mywbj iÄb Kg©Kvi,, _vbv wbev©nx 

Awdm †ivW, †cvt †Lcycvov, _vbvt Kjvcvov, †Rjvt 

cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1980 

K 

1740.  ‡gvt kwdKzj Bmjvg, wcZvt †gvt gvnvZve †nv‡mb, MÖvgt 

wmsMv DËi cvov, _vbvt+_vbvt+‡Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

LM 

1741.  ‡gvnv¤§` nvQvb gwZDi ingvb, wcZvt †gvt kwn` Djøvn, MÖvgt 

ivbxPov, †cvt †`vjøvB bvevecyi, _vbvt Pvw›`bv, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2007 

KL 

1742.  ‡gvt Rwmg DwÏb, wcZvt Iqv‡n` †kL,, 130/1/we, 

ga¨cvBKcvov, wgicyi-1, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2007 

KLM 

1743.  wbcyj K…ò gv‡jv, wcZvt g„Zt gyKz›` gv‡jv,, MÖvgt+‡cvt 

avbyKv, _vbvt+‡Rjvt kixqZcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1991 

M 

1744.  BKevj evnvi †PŠayix, wcZvt g„Zt dRj Avng` †PŠayix, MÖvgt 

†PŠayix cvov, †cvt wc Gm Lvwj, K·evRvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1999 

KLM 

1745.  kixd †gvt Avãyjøvn Avj gvgyb, wcZvt †gvt kvgmyj nK 

kixd, kixd evox, cjøx we`y¨r msjMœ, 25 bs IqvW©, iƒcvZjx, 

ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

K 

1746.  ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb, wcZvt †gvt Kvwjg DwÏb,, MÖvgt+‡cvt 

†LvKkv evox, _vbvt aybU, †Rjvt e¸ov| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

1747.  Avwid kvnwiqvi dvnv`, wcZvt †gvt Avjx AvKei,, 436, 

fv`yNi, _vbvt+‡Rjvt eªvþYevoxqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

1748.  evàx Kzgvi, wcZvt kÖx mybxj Kzgvi PµevZ©x,, cvnvocyi, 

w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

KLM 

1749.  ‡gvnv¤§` †Lvi‡k` Avjg, wcZvt †gvnv¤§` Rvdi Avjg, MÖvgt 

`wÿY kÖxgvB, †cvt Pµkvjv, _vbvt cwUqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2011 

1750.  ‡gvt iwdKzj Bmjvg, wcZvt g„Zt †gvt Avt iwk`,, Avwidcyi, 

cvebv m`i, cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

K 

1751.  Kvgvj cvkv, wcZvt ggZvR DwÏb Avn‡g`,, MÖvgt bj`yLix, 

†cvt wgRv©cyi, _vbvt Av‡UvIqvix, ‡Rjvt cÂMo| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

GwMÖKvjPvi  1998 

KLM 

1752.  mbRxe Kzgvi ivq, wcZvt myavsï †kLi ivq,, MÖvgt+‡cvt 

emyw›`qv, ‡Rjvt h‡kvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1990 

KLM 

1753.  ‡gvt nvqvZ †PŠayix, wcZvt Rvgvj Avng` †PŠayix,, `viæj 

Igiv wR/12, wd‡ivRkvn nvDwRs G‡óU, wbD gbmyivev`, 

PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

1754.  ‡gvnv¤§` Avãyi iv¾vK, wcZvt †gvnvt †gvqv‡¾g †nv‡mb, 

MÖvgt cvuP Kgjvcyi, †cvt bxjgwbMÄ, _vbvt AvjgWv½v, 

†Rjvt PzqvWv½v| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

wmwfj  2003 

KLM 

1755.  ‡gvt UzUzj wgqv, wcZvt †gvt mv¾v` Avjx,, MÖvgt †njvPx, †cvt 

eo MvQxnvU, _vbvt †fvjvnvU, †Rjvt PvucvBbeveMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

KLM 

1756.  ‡gvnvt Rvnv½xi †nv‡mb, wcZvt †gvt gm‡jg DwÏb,, MÖvgt 

D`q bvZzwiqv, †cvt gaycyi, _vbvt KzgviLvjx, †Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

KLM 

1757.  ‡gvt †mv‡nj ivbv, wcZvt g„Zt Avãyj gwR`,, MÖvgt iæcvi 

Lvgvi, †cvt aibx evox, _vbvt Dwjcyi, †Rjvt KzwoMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

LM 

1758.  ‡ZŠwn ỳj †nv‡mb Lvb, wcZvt †`‡jvqvi †nv‡mb Lvb,, evox-

10, gymwjg bMi, `wÿb gvZzqvBj, †cvt Zzlviaviv, †Wgiv, 

XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

‡gKvwbK¨vj  2006 

K 

1759.  ‡gvnvt kvwnb Avjg, wcZvt †gvnvt wmivRyj Bmjvg,, MÖvgt 

wejMvZzqv, †cvt Pi evMbyi †`ŠjZcyi, †Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2009 

K 

1760.  ‡gvt iweDj †nv‡mb, wcZvt †gvt nvweeyi ingvb,, MÖvgt 

evH‡Lvjv, †cvt MvÜvBj, _vbvt KMwRcyi, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1996 

M 

1761.  BDmyd AvRnvi †gvt GKivg Avjx, wcZvt g„Zt AvB AvB 

AvRnvi Avjx, MÖvgt gywk`nvU knx`cvov, †cvt †mZveMÄ, 

_vbvt †evPvMÄ, †Rjvt w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2006 

KLM 

1762.  ‡gvnv¤§` iweDj Bmjvg, wcZvt †gvnv¤§` Avãyi iwk`, MÖvgt 

jwZdcyi, †cvt Kvwkgcyi, _vbvt MvRxcyi, †Rjvt MvRxcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

1763.  kÖx jÿb Kzgvi ivq, wcZvt g„Zt c‡ik P›`ª ivq,, MÖvgt 

Rgvjcyi, †cvt+_vbvt cjvkevox, †Rjvt MvBevÜv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1764.  ‡gvt BqvwQb Lvb, wcZvt †gvt Avkivd DwÏb Lvb,, 

MÖvgt+‡cvt myivwU, _vbvt †nv‡mbcyi, †Rjvt wK‡kviMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2006 

LM 

1765.  ‡gvt gvBbyj Bmjvg, wcZvt †gvt †gveviK †nv‡mb,, 

MÖvgt+‡cvt †KDw›`qv, _vbvt KvDLvjx, †Rjvt wc‡ivRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

1766.  ‡gvt ivqnvb Avjx gÛj, wcZvt †gvt LvRv gÛj, MÖvgt 

MÛMÖvg, gÛjcvov, _vbvt kvRvnvbcyi, †Rjvt e¸vov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2001 

M 

1767.  ‡gvt bRiæj Bmjvg Lvb, wcZvt g„Zt eRjvi ingvb Lvb, 

MÖvgt ZvivBj, †cvt gvwSMvZx, _vbvt gyKmy`cyi, ‡Rjvt 

†MvcvjMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1982 

KLM 

1768.  Avey ivqnvb (iægx), wcZvt †gvt †mvjvqgvb, , G-3, 

ÿwbKvjq, cøU-1197, GwfwbD-10, wgicyi, wW I GBP Gm, 

XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

M 

1769.  ‡gvt †mvnive Avjx, wcZvt g„Zt †gvnv¤§` Avjx,, 300, 

gvmKv›`v, m`i, gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1987 

KLM 

1770.  ewki DwÏb, wcZvt Iqvwj Dj¨vn,, MÖvgt eoZyjv, †cvt 

wP‡Zvlx evRvi, _vbvt kvnivw Í̄, †Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

KLM 

1771.  ‡gvt iv‡k`yj Bmjvg †PŠayix, wcZvt †gvt kvgmyj Bmjvg 

†PŠayix, MÖvgt ivqcyi, †cvt Pzbœv cvov, _vbvt Av‡bqviv, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis,, 

cvIqvi  1998 

KL 

1772.  ‡gvnv¤§` gvmy`yi ingvb, wcZvt †gvnv¤§` †iKvZ Djø¨vn wgqv, 

MÖvgt KzwPqvgvix, †cvt wnsMv bMi, _vbvt+‡Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 1998 

KLM 

1773.  ‰mq` mvnve DwÏb gwjøK, wcZvt ˆmq` Avn¤§` gwjøK, 22/1, 

Iq¨vi‡jm †ivW, we, Gb, Gm wZZzgxi †jb, _vbvt 

†g‡UªvLvwjkcyi, Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 1997 

K 

1774.  ûgvqyb Kwei, wcZvt Avãyj AvwRR,, MÖvgt cvwLjvMv, †cvt 

mvZLov, _vbvt+‡Rjvt cÂMo| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

1775.  ‡gvt gvbmyiæjøvn, wcZvt †gvt †Qvjvqgvb †nv‡mb,, MÖvgt 

Kvwjqv, †cvt Kvwjqv nwicyi, _vbvt+‡Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

M 

1776.  ‡gvt wmivRyj Av‡e`xb, wcZvt †gvt Rqbvj Av‡e`xb,, MÖvgt 

†KvbvMuvI, †cvt Av`gcyi evRvi, _vbvt K`gMÄ, †Rjvt 

†gŠjfxevRvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

LM 

1777.  ‡gvt wgRvbyi ingvb gyÝx, wcZvt †gvt dRjyi ingvb gyÝx, 

MÖvgt `vIKvVx, †cvt k¨vgcyi, _vbvt ev‡KiMÄ, †Rjvt 

ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1994 

KLM 

1778.  Gm Gg RvKwiqv, wcZvt †gvt kvgmyj nK,, MÖvgt kÖxdjMvZx, 

†cvt+_vbvt Djøvcvov, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1995 

M 

1779.  ‡gvt mwdDjøvn, wcZvt g„Zt Avãyj gvbœvb miKvi,, evox-439, 

†ivW-6, wWIGBPGm wgicyi, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1780.  ‡gvnv¤§` †g‡n`x nvmvb, wcZvt †gvt Avãyj gwgb,, MÖvgt+‡cvt 

cwjkv, _vbvt gv`viMÄ, †Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

L 

1781.  mv‡jn †gvt Rwmg, wcZvt †gvt Iqvjx Djøvn,, MÖvgt eoZzjv, 

†cvt wP‡ZvXx evRvi, _vbvt kvnivw Í̄, †Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

KLM 

1782.  Gbvgyj nK, wcZvt bvwRg DwÏb,, MÖvgt wmsMvi evox, †cvt 

†ejywUqv, _vbvt gaycyi, †Rjvt Uv½vBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

LM 

1783.  Gg G gwZqvi ingvb, wcZvt g„Zt ïKzi Avjx cªvs,, bviPx 

dwKicvov, bviPx, mvwiqvKvw›`, e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

KLM 

1784.  ‡gvt gCbyj nvmvb †RvqvÏv©i, wcZvt g„Zt nvRx Lwjjyi ingvb 

†RvqvÏv©i, †RvqvÏv©i cvov, PyqvWv½v| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1988 

KLM 

1785.  Gm Gg mvgmy‡`vRv, wcZvt Gm Gge`iæ‡ÏvRv,, 179, c~e© 

Kvdiæj, XvKv K¨v›Ut, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

‡gKvwbK¨vj  2008 

KLM 

1786.  Rv‡e` Avjx, wcZvt Avjg †nvmvBb,, MÖvgt iæ¯Ígcyi, †cvt 

iæ¯Ígcyi, _vbvt dwi`MÄ, †Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

1787.  ‡gvt AvwkKzi ingvb, wcZvt †gvt †ejvj †nv‡mb,, eveyj 

eªv`vm©, gywÝcvov, w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

K 

1788.  ‡kL kvdv‡qZzi ingvb, wcZvt †kL AvwjDi ingvb,, MÖvgt 

we`¨vaicyi, mvnvcyi, †cvt Av›`jevoxqv, _vbvt Rxeb bMi, 

†Rjvt PzqvWv½v| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

‡gKvwbK¨vj  2012 

KLM 

1789.  Avãyj nvwKg, wcZvt g„Zt mv‡ne DwÏb, MÖvgt `kwKqv, †cvt 

cUj, _vbvt KvwjnvZx, †Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1996 

KLM 

1790.  ‡gvt gwZDi ingvb, wcZvt †gvt Lwjjyi ingvb,, MÖvgt hv ỳqvi 

Pi, †cvt einvgMÄ, _vbvt wkePi, †Rjvt gv`vixcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1986 

K 

1791.  ‡gvt Rvwn` Avj gvgyb, wcZvt †gvt †di‡`Šm Avjg,, MÖvgt 

ebvbxcvov, †cvt+_vbvt+‡Rjvt wSbvB`n| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 

KLM 

1792.  Gg Gg dviæKzj Bmjvg dviæK, wcZvt g„Zt Avãyj Inve 

†gvoj, MÖvgt †Nvbv, †cvt †Mvcvjcyi, _vbvt Zvjv, †Rjvt 

mvZÿxiv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 1993 

K 

1793.  cvi‡fR †nvmvBb, †Zvdv¾j †nv‡mb,, MÖvgt KzwPqvgvix, †cvt 

wnsMvbMi, _vbvt+‡Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 

1794.  ‡gvt Gikv ỳj nK, wcZvt g„Zt QBg DÏxb,, MÖvgt 

B›`yk¸jv, †cvt †e¸b‡Rvqvi, _vbvt e`jMvQx, †Rjvt 

bIMvu| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1998 

M 

1795.  Avi Gg BgwZqvR Avjg, wcZvt †gvt BiZvR Avjg,, 

87, evwjqvcyKzi, †cvt †Nvovgviv, _vbvt †evqvwjqv, 

†Rjvt ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1796.  ‡gvt †gv¯Ídv Kvgvj Lvb, wcZvt †gvt b~iæj Bmjvg,, 

MÖvgt+‡cvt Kvkxbv_cyi, _vbvt mvw_qv, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2007 

KLM 

1797.  w`csKi †Mv¤^vmx, aªyec` †Mv¤^vmx,, MÖvgt Mvov‡Kvjv, †cvt 

cviæqv, evwjqvKvw›`, ivRkvnx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

K 

1798.  ‡gvt ivwKeyj nvmvb, wcZvt †gvt mwn`yj Bmjvg,, MÖvgt 

wPjøveywbqv, †cvt SvwUeywbqv, _vbvt wgRv©MÄ, †Rjvt 

cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jK‡Uªvwb·, 2008 

KLM 

1799.  ‡gvt nvmvb Zv‡iK, wcZvt Avãyj nvwg`,, MÖvgt cxiZjv, 

†cvt †eZevoxqv, _vbvt Mvsbx, †Rjvt †g‡nicyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

L 

1800.  ‡gvt kwidzj Bmjvg, wcZvt †gvt Avey Zv‡ni,, 

MÖvgt+‡cvt D`Mvox, _vbvt KvwRcyi, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

L 

1801.  Igi dviæK, wcZvt Avt evix, MÖvgt hvÎvcyi, †cvt eo 

‡Nvcv`x, _vbvt ˆPMvQv, †Rjvt h‡kvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

L 

1802.  ‡gvbwRr Kzgvi wek¦vm, wcZvt Ckvb P›`ª wek¦vm,, MÖvgt 

Lv`ybv, †cvt `xNv, _vbvt gn¤§`cyi, †Rjvt gv¸iv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

1803.  ‡gvt wgRvbyi ingvb, wcZvt †gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb,, 

c~e©wdwjc bMi, †cvt ˆeivMxiPi, _vbvt †`ŠjZcyi, 

†Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1995 

K 

1804.  Aqb Kzgvi †PŠayix, wcZvt ivavKvšÍ †PŠayix,, MÖvgt+‡cvt 

†ZNix, _vbvt †Kkecyi, †Rjvt h‡kvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

KLM 

1805.  ‡gvt iv‡k ỳj nvmvb †PŠayix, wcZvt †gvt Bw`ªQ Avjx 

†PŠayix, 110, LvMWni, m`i, gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

K 

1806.  `xcK Kzgvi, wcZvt f‡e›`ª bv_ miKvi,, Dckni 6bs 

(cyivZb) evmv-wm/4, m`i, w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

M 

1807.  kvgQzj û`v, wcZvt Aveyj Kvjvg,, MÖvgt AvqbvZjx `t 

cvov, †cvt AvqbvZjx, _vbvt kvnivw Í̄, †Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

1808.   †gvt Rvwn` †nv‡mb, wcZvt †gvt †gveviK †nv‡mb,, MÖvgt 

nvmvbcyi, †cvt nvmvbcyi K‡jR, _vbvt `vD`Kvw›`, 

†Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1999 

KLM 

1809.  ‡gvt gvndzRyi ingvb, wcZvt g„Zt Avt Kwig wmK`vi,, 

eo cvuPzwoqv, †cvt †gvjøv‡ZZywjqv, _vbvt+‡Rjvt 

†MvcvjMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

K 

1810.  iZb miKvi, wcZvt b~i †nv‡mb,, MÖvgt f~qvLov, †cvt 

PiwMwik, _vbvt KvwRcyi, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

1811.  ‡gvt Avãyj †gvZv‡je, wcZvt g„Zt iæ¯Íg Avjx,, 13/we, 

†gvbvUvIqvi, 3wbD B¯‹vUb †ivW, igbv, XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1973 

LM 

1812.  ‡gvt Avwgbyj Bmjvg, wcZvt GKivgyj Kexi,, MÖvgt 

nvwo`n, †cvt PiKzwjqv, _vbvt †gvjøvnvU, †Rjvt 

ev‡MinvU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

LM 

1813.  ‡gvt AvKei †nv‡mb Lvb, wcZvt †gvt †gvm‡jg Lvb,, 

MÖvgt Avt QvËvi moK, KzKivBj, ‡cvt+‡Rjvt 

gv`vixcyi| 

we.Gmwm BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1814.  ‡gvt gyRvwn`yj Bmjvg, wcZvt †gvt bRiæj Bmjvg,, 

MÖvgt+‡cvt cvuPcvov, _vbvt P›`ªMÄ, †Rjvt jÿxcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

M 

1815.  ‡gvt bvwQg DwÏb, wcZvt g„Zt Avãym QvËvi,, MÖvgt 

imyjcyi, †cvt ebMÖvg, _vbvt mvw_qv, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 1998 

M 

1816.  ‡gvnv¤§` wicb wgqv, wcZvt †gvt Avãyj Kvw`i,, 

MÖvgt+‡cvt weiæbxqv, _vbvt fvjyKv, †Rjvt gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 2002 

L 

1817.  mygb †mb, wcZvt ev`j †mb,, MÖvgt myPµ`Ûx, †cvt 

cwUqv, _vbvt cwUqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 

1818.  ‡gvt †g‡n`x nvmvb, wcZvt †gvt AvwZqvi ingvb,, 

KzwUevox Kgjvcyi, MYc~Z© feb, dwi`cyi m`i, 

dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 

1819.  iv‡mj wgqv, wcZvt Avt gvbœvb, , MÖvgt wQUgvgy`cyi, †cvt 

Zidcyi, _vbvt wgRv©cyi, †Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KL 

1820.  ‡gvt `vD` nvmvb, wcZvt g„Zt kvgQzj û`v †gvjøv,, MÖvgt 

Li‰Zj, †cvt mvZvBk, _vbvt UsMx, †Rjvt MvRxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

M 

1821.  eyyjeyj Avn‡g`, wcZvt †gvnv¤§` gvRvnviæj Bmjvg,, 

MÖvgt eive, †cvt mvKvk¦I, _vbvt Kvwjqv‰Ki, ‡Rjvt 

MvRxcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

K 

1822.  ‡gvt wd‡ivR Luvb, wcZvt †gvt †ZvRv‡¤§j nK,, MÖvgt 

Kwenvi, †cvt ekx©fv½v, _vbvt KvwRcyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

, M 

1823.  ‡gvt †gv¯ÍvwdRyi ikx`, wcZvt g„Zt dinv` Avjx,, MÖvgt 

wRbwRi Zjv, IqvW©-07, aybU †cŠimfv, _vbvt aybU, 

†Rjvt e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1992 

L 

1824.  AvBbyj Kvgvj, wcZvt g„Zt GqvKze Avjx,, MÖvgt LvUv‡PŠ, 

†cvt ghyiv, _vbvt bv½j‡KvU, †Rjvt Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

1825.  iex›`ª jvj ˆe`¨, wcZvt g„Zt †hv‡M›`ª jvj ˆe`¨,, MÖvgt 

ˆLqvLvjx, †cvt DbmËicvov, _vbvt ivDRvb, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

we.Gmwm BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1972 

K 

1826.  ‡gvnv¤§` Avãyjøvn, wcZvt byiæj Avwgb, , MÖvgt+‡cvt 

PzbwZ, _vbvt †jvnvMov, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 2001 

KLM 

1827.  ‡gvt gbQzi Avjg, wcZvt †gvt †gvK‡Q` Avjx, MÖvgt 

njy`Ni, †cvt †avcv`n, _vbvt mvw_qv, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1995 

KLM 

1828.  ‡gvt dqmvj Avn‡g` †gvjøv, wcZvt g„Zt †gvt mãi Avjx 

†gvjøv, MÖvgt Pvb MvZ©, †cvt Avgvw`qv, biwms`x| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 

KL 

1829.  ‡gvt †gv¯Ídv Kvgvj, wcZvt †gvt iwdKzj Bmjvg,, MÖvgt 

Rybvkvi, †cvt iwngvbMi, _vbvt KPzqv, †Rjvt Pvu`cyi| 

‡iwd«Rv‡ikb GÛ 

GqviKwÛkb,, 2011 

M 

1830.  ‡gvt iv‡mj Avj gvgyb, wcZvt †gvt Av°vm Avjx mi`vi,, 

MÖvgt `wi NvUi, †cvt M‡oinvU, _vbvt kvwjLv, †Rjvt 

gv¸iv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2009 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1831.  ‡gvt Avkivd DwÏb, wcZvt g„Zt AvdZve DwÏb Av‡g`, 

MÖvgt jwZdcyi, †cvt UvwKqv K`gv, _vbvt wgRv©cyi, 

†Rjvt Uv½vBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1991 

K 

1832.  ‡gvt Rv‡e` Rvnv½xi, wcZvt †mwjg †gvt Rvnv½xi,, 

4341, KzÏyQ wfD, BwjqvQ †g¤̂v‡ii evox, cvVvwbqv 

†Mv`v †ivW, Pv›`MvuI, PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

K 

1833.  ‡gvt bRiæj Bmjvg, wcZvt †gvt wejv‡qZ †gvjøv,, MÖvgt 

evKBj, †cvt+_vbvt AvjdvWv½v, †Rjvt dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

KL 

1834.  ‡gvt †g‡n`x nvmvb, wcZvt †gvt Avjg,, ‡mKkb-6, eøK-

wW, †ivW-15, evmv-6, wgicyi, XvKv| 

‡iwd«Rv‡ikb GÛ 

GqviKwÛkb, 2011 

M 

1835.  gynv¤§` Avkivdzj Avjg, wcZvt gynv¤§` AvwZqvi ingvb 

MvRx, MÖvgt AvjgZjv, †cvt jÿx‡Lvjv, _vbvt 

cvBKcvov, †Rjvt Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

1836.  ‡gvn¤§` nvweeyi ingvb, wcZvt †gvnv¤§` kvgQzj nK,, 

MÖvgt KvIqvjwU, †cvt `vcywbqv evRvi, _vbvt Kz‡Zvqvjx, 

†Rjvt gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

Kw¤úDUvi, 2008 

KLM 

1837.  ‡gvt cvi‡fR †gvkvid ivpx, wcZvt †gvt Rwni DwÏb 

ivpx, MÖvgt DËi gvnKvjx, †cvt †KIqvi, _vbvt gyÝxMÄ 

m`i, †Rjvt gywÝMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

1838.  ‡gvnv¤§` kixdzj Avjg, wcZvt †gvnv¤§` kvgQzj nK,, 

MÖvgt KvIqvjwU, †cvt `vcywbqv evRvi, _vbvt m`i, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

wmwfj- 2003 

KLM 

1839.  ‡KwWt AvBgvb KvwQi, wcZvt †gvt kwdKzj Bmjvg 

cvUIqvix, nvwRi nvU, MÖvgt+‡cvt AvwgbvevM, _vbvt 

Pid¨vkb, †Rjvt †fvjv| 

‡iwd«Rv‡ikb GÛ 

GqviKwÛkb,, 2011 

LM 

1840.  Agj P›`ª kxj, wcZvt wbZ¨vb›` kxj,, AvIiveywbqv, 

KvVvwjqv, SvjKvVx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

M 

1841.  ‡gvt kwn`yj Bmjvg †gvjøv, wcZvt †gvnv¤§` Avt Lv‡jK 

†gvjøv, MÖvgt+‡cvt SvwUqveywbqv, _vbvt wgRv©MÄ, †Rjvt 

cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

KLM 

1842.  ‡gvt †gvnmxb, wcZvt †gvt AvwZqvi ingvb,, KzwUevox 

Kgjvcyi, MYc~Z© feb, dwi`cyi m`i, dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2007 

KLM 

1843.  Gm Gg Bgivb Avjx, wcZvt †gvt Avey `vD`,, MÖvgt 

PvuPov, †cvt PvuPov, _vbvt †KvZqvjx, †Rjvt h‡kvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

M 

1844.  ‡kL Zv‡iK †nv‡mb, wcZvt †kL Zvnv¾j †nv‡mb,, 

evox-11, eøK-G, GwfwbD-3, †jb-5, †mKkb-11, 

wgicyi, XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡iwd«Rv‡ikb GÛ 

GqviKwÛkb, 2005 

K 

1845.  ‡gvt bvRgyj nvPvb, wcZvt †gvt bvwmi gyÝx,, MÖvgt 

†MvwK`cyi, †cvt dzjvicvo, _vbvt gyKmy`cyi, †Rjvt 

†MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 

M 

1846.  ‡gvt †mv‡nj ivbv, wcZvt g„Zt Avey e°vi gyÝx,, MÖvgt 

Rv‡n`cyi, †cvt wkjvB`n, _vbvt KzgviLvjx, †Rjvt 

Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

1847.  ‡gvt Bwjqvm †nvmvBb, wcZvt †gvt kwn`yj Bmjvg 

†gv³vi, MÖvgt †eZLvjx, †cvt bvUBLvjx, _vbvt+‡Rjvt 

ev‡MinvU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1848.  ‡gvt kvwnbyi Bmjvg, wcZvt †gvt bvwRg DwÏb,, MÖvgt 

Kw`g Lvwkjv, †cvt iZbMÄ evRvi, _vbvt KvwjnvZx, 

†Rjvt Uv½vBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2007 

KLM 

1849.  ‡gvt wd‡ivR Avn‡¤§`, wcZvt †gvt †bdvR DwÏb,, MÖvgt 

PiKvUvix, †cvt PiKvUvix, _vbvt †`ŠjZcyi, †Rjvt 

gvwbKMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

L 

1850.  ‰mq` ivRxe nvmvb, wcZvt ˆmq` gvngy` nvmvb,, 128, 

R‡jk¦ixZjv, AvjZvdz‡bœQv †LvjvigvV †jb, e¸ov m`i, 

e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 

KL 

1851.  ‡gvnv¤§` Lwjjyjøvn AvK›`, wcZvt †gvt Aveyj dRj 

AvK›`, MÖvgt cvKzw›`qv, eoevox, †cvt+_vbvt cvKzw›`qv, 

†Rjvt wK‡kviMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

1852.  cÖ‡KŠt †gvt gÄyiæj Avjg, wcZvt †gvt g‡qb DwÏb wgqv,, 

P›`ªcyi, ¸iæwjqv, ¸iæ`vmcyi, bv‡Uvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

wmwfj,  2003 

K 

1853.  cÖ‡KŠt †gvt kvnwiqvi Bmjvg, wcZvt g„Zt †n`v‡qZzbœex,, 

‡Mvcvjcyi, avcvox, Ck¦i`x, cvebv| 

weGm.wm BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

M 

1854.  ‡gvt byiæj Avjg, wcZvt g„Zt gwReyi ingvb,, MÖvgt 

Nwoqv, †cvt cvwjgv, _vbvt KvwjnvZx, †Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1995 

M 

1855.  Gm Gg nvwmeyj Bmjvg, wcZvt G wU Gg wgRvbyi 

ingvb, MÖvgt gvQ‡Lvjv mi`vi evox, †cvt+_vbvt+‡Rjvt 

mvZÿxiv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

M 

1856.  ‡gvt †g‡n`x nvmvb, wcZvt g„Zt dwi`yj Bmjvg,, MÖvgt 

cvuPKzo nvRxcvov, †cvt Rvjvjcyi, _vbvt w`bvRcyi m`i, 

†Rjvt w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

K 

1857.  ‡gvt Avãyjøvn Avj gvgyb, wcZvt g„Zt wbRvg DwÏb,, 

evmv-571, Aviecyi w`Nxicvo, cÂMwj, h‡kvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2000 

M 

1858.  ‡gvt mv¾v`yi ingvb, wcZvt †gvt gvndzRvi ingvb,, 

MÖvgt †Zwjnviv Dtcvov, †cvt †k‡Li‡Kvjv, _vbvt e¸ov 

m`i, †Rjvt e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

1859.  kvgxg Avnmvb †PŠayix, wcZvt Rbve wd‡ivR eLZ 

†PŠayix, MÖvgt MÜv, †cvt bweMÄ, ‡Rjvt nweMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1991 

KLM 

1860.  ‡gvt Avwgb Djø¨vn, wcZvt †gvt wbRvg DÏxb,, 

KvPovnvwÆ, fyiæjxqv, k¨vgbMi, mvZÿxiv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

KLM 

1861.  ‡gvt Avj gvndzR, wcZvt †gvt Rv‡ni DwÏb,, MÖvgt Gm 

Gg cvov, †cvt+_vbvt+‡Rjvt K·evRvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

1862.  ‡gvt AvIjv` ‡nv‡mb, wcZvt †gvt b~iæj Bmjvg,, MÖvgt 

byicyi, †cvt RqcvieZx©cyi, _vbvt+‡Rjvt RqcyinvU| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

1863.  ‡gvt kwdKzj Bmjvg, wcZvt †gvt †jvKgvb †nv‡mb,, 

MÖvgt eywbqvcvov, †cvt ˆkjRvbv, _vbvt †PŠnvjx, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

KL 

1864.  ‡iRvDj Kwig, wcZvt BgviZ †nv‡mb,, MÖvgt `qvivgcyi, 

†cvt Ckvb †Mvcvjcyi, _vbvt †KvZqvjx, †Rjvt 

dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 2002 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1865.  ‡gvt Bqvwgb ZvjyK`vi ivRy, wcZvt †gvt Avãyj KzÏym 

ZvjyK`vi, MÖvgt Kvwjqvevox, †cvt eviBfvM, _vbvt 

ivqMÄ, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2012 

M 

1866.  ‡gvt wmivRyj Bmjvg, wcZvt †gvt Avt jwZd miKvi,, 

MÖvgt imyjcyi, †cvt ebMÖvg, _vbvt mvw_qv, †Rjvt cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

M 

1867.  ‡gvmvt †gŠmygx AvKZvi, ¯^vgxt †gvt iwdKzj nvmvb,, 

MÖvgt+‡cvt dzjvicvo, _vbvt gyKmy`cyi, †Rjvt 

†MvcvjMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

1868.  ‡gvt Avwidzj Bmjvg Zzlvi, wcZvt g„Zt ¸jRvi 

†nv‡mb,, MÖvgt eoevox Avïiv, ‡cvt gaycyi, †Rjvt 

UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

KLM 

1869.  ‡gvt Ave`yi iwng ivbv, wcZvt †gvt Ave`yj Lv‡jK 

gvóvi, MÖvgt bexcyi, †cvt iZbcyi, †Rjvt †fvjv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

KL 

1870.  ‡gvt ûgvqyb Kwei, wcZvt g„Zt nvq`vi Avjx,, MÖvgt 

Zv‡jevi cvov KvwjKvcyi, †cvt `~Mvcyi evRvi, _vbvt 

cve©Zxcyi, †Rjvt w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1995 

KL 

1871.  ‡gvt wgRvbyi ingvb, wcZvt †gvt kvnRvnvb Avjx,, evox-

5, †ivW-31, Dckni, e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡iwd«Rv‡ikb GÛ 

GqviKwÛkb, 2004 

K 

1872.  ‡gvt jvfjy wgqv, wcZvt †gvt BmgvBj †nv‡mb,, MÖvgt 

ivN‡e›`ªcyi, †cvt gwnci evRvi, _vbvt mv`yj¨vcyi, †Rjvt 

MvBevÜv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 

LM 

1873.  ‡gvt Avj Avwgb, wcZvt †gvt †Mvjvg †gv Í̄dv,, 

MÖvgt+‡cvt KzPvBcwÆ, _vbvt †MvmvBinvU, †Rjvt 

kixqZcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

KLM 

1874.  G †K Gg m‡ivqvi, wcZvt g„Zt Avãyj ReŸvi, , MÖvgt 

LvbKvnkixd, †cvt+_vbvt+‡Rjvt MvBevÜv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

K 

1875.  ‡gvt †mwjg DÏxb, wcZvt †gvt kwd,, DËi iv½vgvwUqv 

gyjøyK kvn †PŠayix evox, †cvt+_vbvt dwUKQwo, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

K 

1876.  ‡gvt gwbiæ¾vgvb, wcZvt †gvt †gvK‡m` Avjx †gvjøv,, 

21/27/1 †Kv gvnvZvi DwÏb moK, C`Mvn cvo, Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1995 

K 

1877.  ‡gvt ZwiK mvBdzjøvn, wcZvt †gvt †mvjvqgvb Avjx gÛj, 

161/2, nvDwRs G‡óU, Dckni, ivRkvnx K¨v›Ut 

†evqvwjqv, ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

LM 

1878.  Avmv`y¾vgvb, wcZvt Av‡bvqvi †nv‡mb †ecvix,, MÖvgt 

†ecvix cvov cUbv, _vbvt mwLcyi, †Rjvt kixqZcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2011 

KLM 

1879.  ‡gvt Aveyj KvDmvi †PŠayix, wcZvt †gvt Avãyi iv¾vK 

†PŠayix, MÖvgt iwngcyi, †cvt `yMvcyi, _vbvt †KvZqvjx, 

†Rjvt Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

KLM 

1880.  fv¯‹i wek¦vm, wcZvt cÖ‡KŠt cÖ`xc KvwšÍ wek¦vm,, fv¯‹i 

wek¦vm UvIqvi, cÖh‡Zœt cÖ`xc KvwšÍ wek¦vm, †gwWc¨v_ 

WvqvMbwóK †m›Uvi, 2q Zjv, 5 jvjw`Nxi c~e© cvo, 

Av¤^iwKjøv, PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1881.  ‡gvt b~‡i Avjg, wcZvt g„Zt Avãyi iDd,, MÖvgt+‡cvt 

KvDjwZqv, MvZxcyi, m`i, MvRxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1999 

KLM 

1882.  ‡gvt gvneye Avjg, wcZvt †gvt Rvjvj AvKb,, MÖvgt 

¸qvevoxqv, †cvt gwiPeywbqv, _vbvt+‡Rjvt cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

K 

1883.  ‡gvt bvwReyi ingvb, wcZvt †gvt Avãyj gvbœvb,, MÖvgt 

ivavbMi, †cvt †jcywmcvnx †ivW, †cvt+_vbvt+‡Rjvt 

cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

K 

1884.  KvRx gywbiæ¾vgvb, wcZvt KvRx †gvt Bqvwnqv,, MÖvgt 

AvBPMvZx, †cvt †ejdzwjqv, _vbvt iæcmv, †Rjvt Lyjbv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

K 

1885.  Gb Gg RvKvwiqv, wcZvt Avãyj gvbœvb gyÝx,, MÖvgt 

Avjxcyi, †cvt D‡g`cyi, _vbvt wkePi, †Rjvt gv`vixcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

Kw¤úDUvi, 2005 

L 

1886.  kvnRvnvb, wcZvt AvdRvj †nv‡mb,, `vwiqv evRvi, 

beveMÄ, w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

K 

1887.  ‡gvt Avwgbyj Bmjvg, wcZvt g„Zt BmgvBj,, MÖvgt+‡cvt 

B›`ªKzj, _vbvt evDdj, †Rjvt cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

LM 

1888.  ‡gvt Av‡kK Gjvnx, wcZvt †gvnv¤§` w``viæj Avjg †PŠs, 

MÖvgt nvwkgcyi, †cvt nvwkgcyi, P›`bvBk, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

1889.  ‡gvt ivqnvbyj Bmjvg, wcZvt †gvt Avt jwZd,, MÖvgt 

Svov elv©, †cvt WvKevsjv, _vbvt mvNvUv, †Rjvt 

MvBevÜv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2012 

M 

1890.  ‡gvt iæ‡ej †nv‡mb, wcZvt †gvt AvbQvi Avjx, , 

MÖvgt+‡cvt Kweicyi, _vbvt Avkywjqv, mvfvi, †Rjvt 

XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

K 

1891.  ‡gvt gBbywÏb Avjg, wcZvt g„Zt mvgmyj Avjg,, MÖvgt 

†fvMvBj fvMv`x, †cvt evMeywbqv, _vbvt AvjgWv½v, 

†Rjvt PzqvWv½v| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

1892.  ‡gvt nvwdRyi ingvb, wcZvt †gvt dRjyj ingvb,, MÖvgt 

`yo`ywoqv, †cvt †ewijvevox, _vbvt jvjcyi, †Rjvt 

bv‡Uvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

LM 

1893.  AwfwRr `Ë, wcZvt cÖxwZ weKvk `Ë,, MÖvgt ivgvb›`cyi, 

†cvt gvZzf~Tv, _vbvt `vMbf~Tv, †Rjvt †dbx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

1894.  Avb b~i Lvb, wcZvt byiæ DwÏb Lvb,, 4bs gydwZ gvIjvbv 

`xb gyn¤§` †ivW, jvjevM, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

KLM 

1895.  ‡gvt Avãyi ingvb, wcZvt AvbQvi Avjx,, MÖvgt 

kvwšÍcvov, †cvt Dwjqv evRvi, _vbvt Bmjvgcyi, †Rjvt 

Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

L 

1896.  ‡gvt gvndzR ingvb, wcZvt †gv Í̄vK Avn‡¤§`,, Dckni 

bZzb 6bs, evmv-Gd-15, m`i, w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2008 

K 

1897.  ‡gvnv¤§` gvBbyj Bmjvg, wcZvt †gvnv¤§` †evinvb Dj¨v,, 

‡evinvb g¨vbkb, KzÄQvqv Av/G, ev‡qwRZ †iv¯Ígx, 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2005 

K 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1898.  Avjvgxb gRyg`vi, wcZvt Ave`yi iwng gRyg`vi,, 

MÖvgt+‡cvt †eovLjv, _vbvt we-cvov, †Rjvt Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KL 

1899.  ‡gvt Avwgbyj Bmjvg, wcZvt †gvt byiæj Bmjvg,, MÖvgt 

WvDKx, †cvt †WxnvLjv, _vbvt †MŠixcyi, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

K 

1900.  b~iæj Bmjvg, wcZvt AvgRv` †nvmvBb,, MÖvgt 

wmsMvievox, †cvt †ebywUqv `Ëevox, _vbvt gaycyi, †Rjvt 

UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

L 

1901.  ‡gvt †bQvi DwÏb, wcZvt †gvt Bw`ªmyi ingvb,, MÖvgt 

PiKMvwQqv, †cvt cPv‡Kvovjxqv, _vbvt AvgZjx, †Rjvt 

ei¸bv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

1902.  D¾j Kzgvi wek¦vm, wcZvt g„Zt Aiæb Kzgvi wek¦vm,, 

MÖvgt evBkcyi, †cvt gZjeMÄ, _vbvt gZje `wÿb, 

†Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

KLM 

1903.  cÖ`xc Kzgvi `vm, wcZvt g„Zt ïKjvj Kzgvi `vm,, ‡cvt 

cyjnvU (gvwScvov), _vbvt w`bvRcyi m`i, †Rjvt 

w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

1904.  ‡gvt KzZze DwÏb, wcZvt †gvt nvq`vi Avjx wek¦vm,, MÖvgt 

my›`icyi, †cvt cvbœvZjv evRvi, _vbvt KvwjMÄ, †Rjvt 

wSbvB`n| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2002 

LM 

1905.  Avjx AvKei, wcZvt †gvt Avãym mvËvi,, MÖvgt 

†kvjvKzwoqv, †cvt Rjwmb, _vbvt avgivB, †Rjvt XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2012 

M 

1906.  nvmvb Av‡e`yi †iRv, wcZvt †gvt †mKv›`vi Avjx Lvb,, 

nvDR-424, gvwjcyi ¯‹zj evox, bjwQwU, RvjKvwV| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M 

1907.  ‡gvt gwng nvmvb, wcZvt kvn Avjg †ecvix,, MÖvgt 

Wzgvwiqv, †cvt evBkvix, _vbvt evbvixcvov,, ‡Rjvt 

ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

K 

1908.  ‡gvt †iRvDj Kwig, wcZvt †gvt Avãym mvjvg,, MÖvgt 

PvcvBMvwQ, †cvt evwbqvKvw›`, _vbvt KzgviLvjx, †Rjvt 

Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

M 

1909.  ‡gvt mvBdzj Bmjvg, wcZvt †gvt bRiæj Bmjvg,, MÖvgt 

ZzjvZjx, †cvt evwUqvix, _vbvt mxZvKzÛ, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

1910.  f~cvj P›`ª eg©b, wcZvt kir P›`ª eg©b,, MÖvgt Pvu`MvuI, 

†cvt bj‡Svov evRvi, _vbvt bvwjZvevox, †Rjvt †kicyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1999 

M 

1911.  ‡gvt AwbK Avn¤§`, wcZvt †gvt iwdKzj Bmjvg gÛj,, 

MÖvgt j¯‹vicyi, †cvt evebnvwU, _vbvt+‡Rjvt gy¸iv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

1912.  Avey †nv‡mb †gvt GLjvQ, wcZvt †gvt m`iæj Bmjvg,, 

MÖvgt mvZKzwo, †cvt WvsMvcvov, _vbvt nvwKgcyi, †Rjvt 

w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

KLM 

1913.  ‡gvt Rv‡b Avjg, wcZvt †gvt AvKei Avjx †gvjøv,, 

MÖvgt+‡cvt eoaybvBj, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2006 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1914.  ‡gvt ewQiæj Bmjvg, wcZvt †gvt dBg DÏxb,, MÖvgt 

KvwjqvMÄ, †cvt bZzbnvU, _vbvt †ev`v, †Rjvt cÂMo| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2004 

LM 

1915.  ‡gvt Avey mvC` iIkb Mwb, wcZvt †gvt Avt mvjvg 

miKvi, MÖvgt fvZMÖvg, †cvt fvZMÖvg, _vbvt m`yj¨vcyi, 

†Rjvt MvBevÜv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

1916.  ‡gvt BmgvBj †nv‡mb, wcZvt †gvt m`i Avjx gyÝx,, MÖvgt 

fveLvjx, †cvt fveLvjx bZzb evRvi, _vbvt Kz‡Zvqvjx, 

†Rjvt gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M 

1917.  wm›Uz Kzgvi wmsn, wcZvt g„Zt wPšÍv niY wmsn,, MÖvgt 

e›`i, †cvt g_jLvb evRvi, _vbvt KY©dzjx, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

K 

1918.  ‡gvt Avãyj KzÏym Avjx, wcZvt g„Zt †gvt †nKgZ 

cÖvgvwbK, MÖvgt Pi Kzowjqv, †cvt ev‡kiev`v, _vbvt 

Ck¦i`x, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1997 

KLM 

1919.  gxi gkwdKzi ingvb, wcZvt gxi †gvnv‡Ri Avjx,, MÖvgt 

nvwKgcyi, †cvt wgVvcyi, _vbvt e`jMvQx, †Rjvt bIMvu| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1998 

M 

1920.  ‡gvt iæûj †gvi‡k`, wcZvt †gvt †Kvievb Avjx,, Mvgt 

cÖZve, †cvt gnv¯’vbMÄ, wkeMÄ, e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2001 

K 

1921.  Ave`ym mvgv`, wcZvt g„Zt Ave`yi iDd wgqv,, Av‡bvqv 

gwÄj, Ck¦i emy †ivW, ewikvj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2007 

KLM 

1922.  ‡gvnv¤§` iweDj Bmjvg, wcZvt †gvnv¤§` nviæbyi ikx`,, 

MÖvgt kvKcyiv, †cvt kvKcyiv, _vbvt †evqvjgvix, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

1923.  Avn‡g`yj nK, wcZvt gwbiæj nK,, 21, gywÝcvov, 3q 

Mwj, Lyjbv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

LM 

1924.  gynv¤§` g‡bvqvi †nv‡mb gRyg`vi, wcZvt †gvt kvnRvnvb 

gRyg`vi, MÖvgt ag©`x, †cvt cyLywiqv, _vbvt fv½v, †Rjvt 

dwi`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

KLM 

1925.  ‡gvnv¤§` gykwdK Dm mv‡jnxb bI‡ivR, wcZvt Gg G 

nvwjg, 39, mvbwKcvov, gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2006 

LM 

1926.  ‡gvt †Lvi‡k` Avjg, wcZvt †gvt Avt Kv‡`i, , MÖvgt 

gvwjwS Kv›`v, †cvt nvwZ Kv›`v, _vbvt wSbvBMvZx, †Rjvt 

†kicyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2000 

M 

1927.  cÖ‡KŠt †gvt mvBdzj Bmjvg, wcZvt g„Zt eyRyi Avjx 

miKvi, evox-34, †ivW-13, wcwm KvjPvi nvDwRs 

†mvmvBwU, eøK-L, ‡gvnv¤§`cyi, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1977 

KLM 

1928.  ‡gvt Av‡bvqviæj Bmjvg, wcZvt †gvt Avãyj Lv‡jK,, 

eovBj, GBP Gm wU BD †ivW, m`i, w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

K 

1929.  ‡gvt kvnRvjvj miKvi, wcZvt †gvt Avãyj †Mvddvi 

miKvi, MÖvgt cwðg `yM©vcyi, †cvt KzcZjv, _vbvt+‡Rjvt 

MvBevÜv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2012 

LM 

1930.  wgbnvR Avn‡g`, wcZvt Rvjvj DwÏb Avnv‡g`,, MÖvgt 

RMrcyi, †cvt weij, w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1998 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1931.  ‡gvt gwbiæ¾vgvb, wcZvt Avey Zv‡ni,, MÖvt kvLvBwZ, 

†cvt kvLvBwZ, _vbvt mivBj, †Rjvt eªvþYevoxqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

1932.  ‡gvt Avãyj AvwRR, wcZvt †gvt Beªvwng, evmv-b`xcvov, 

MÖvgt Kzwgjøv, †cvt M‡qkcyi, _vbvt cvebv m`i, †Rjvt 

cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 

M 

1933.  Avãyj AvwRR, wcZvt Avãyj nvwg` miKvi, MÖvgt †eZzqv, 

†cvt c~wb©gv MvZx, _vbvt Djøvcvov, †Rjvt wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M 

1934.  ‡gvt kvnxbyi ingvb, wcZvt †gvt gBDbyQ Avjx,, MÖvgt 

avIqv bwkcyi, †cvt gbkvcyi, _vbvt nvwKgcyi, †Rjvt 

w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

1935.  Aiæb Kzgvi fÆvPvh©¨, wcZvt Awk¦bx Kzgvi fÆvPvh©¨,, 

MÖvgt+‡cvt Zvm‡eb`i, †Rjvt jvjgwbinvU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1984 

LM 

1936.  wigb `vk, wcZvt g„`yj KvwšÍ `vk,, MÖvgt Rj`x, †cvt 

Rj`x, _vbvt evkLvjx, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

1937.  ‡gvt AvZvDi ingvb, wcZvt †gvt Qv‡qb DwÏb †gvjøv,, 

MÖvgt `wÿY †hvMvwbqv, †cvt †hvMv, _vbvt Kvwjqv, ‡Rjvt 

bovBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1995 

M 

1938.  ‡gvt Av`bvb Lvb, wcZvt †gvt Avjx †nv‡mb Lvb,, MÖvgt 

bvbycyi, †cvt evNov evRvi, _vbvt+‡Rjvt Pvu`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

1939.  ‡gvt kwn`yj Bmjvg, wcZvt †gvt Avãyj AvwRR,, MÖvgt 

Pv›`Bi, †cvt ˆkjRvbv, _vbvt †PŠnvjx, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 

M 

1940.  cÖmx` Kzgvi `vk, wcZvt mybxj weKvk `vk,, cvbvgv 

†UBjvm, 5bs wRqv Kg‡cø·, jvjw`Nxi `wÿbcvo, †gBb 

†ivW, K·evRvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

1941.  Aiwe›` gÛj, wcZvt Awbj Kzgvi gÛj, , MÖvgt ev_©v, 

†cvt Rwibv K‡jR, _vbvt+‡Rjvt gvwbKMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2008 

L 

1942.  IqvR Kibx wek¦vm iwnR, wcZvt Avkivd Avjx wek¦vm,, 

MÖvgt P›`ªØxc, †cvt mxZvivgcyi, _vbvt Kvwkqvbx, †Rjvt 

†MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

wmwfj, 1995 

K 

1943.  ‡gvt b~ibex, wcZvt †gvt nhiZ Avjx,, ‡iv‡Kqv UvIqvi, 

d¬¨vU-9/wm, 14/5 cwðg evBk‡UwK, Kvdiæj, wgicyi-

13, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M 

1944.  Lvb †gvt gwbiæj Avjg, wcZvt g„Zt BDbyP Lvb,, MÖvgt 

cwðg mwdcyi, †cvt+_vbvt evgbv, †Rjvt ei¸bv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1988 

KLM 

1945.  AvwRR Djøvn, wcZvt Avãyi iwk`,, MÖvgt+‡cvt Lwoqv, 

_vbvt wkecyi, †Rjvt biwms`x| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 

1946.  ‡gvt Kv‡`i wmwÏKx, wcZvt g„Zt †gvt Avãyj KzÏyQ wgqv,, 

MÖvgt miæR ga¨cvov, †cvt †MvmvB‡RvqvBi, 

_vbvt+‡Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

M 

1947.  bvRgyj Av‡iwdb, wcZvt ZvRyj Bmjvg,, 124/3, g‡nk¦i 

cvkv DËi ewbK cvov, Kz‡qU, †`ŠjZcyi, Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

1948.  Lv‡j` Bd‡ZLvi, wcZvt †gvt gwReyi nK,, MÖvgt+‡cvt 

Wzgywiqv, _vbvt KPzqv, †Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2002 

KLM 

1949.  ‡gvnv¤§` †Mvjvg wKewiqv, wcZvt g„Zt †gvnv¤§` dwi` 

DÏxb Avn‡g`, MÖvgt UvKB, †cvt mv‡nevev`, _vbvt 

eªvþY cvov, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

KLM 

1950.  ‡gvt iæûj Avwgb, wcZvt †gvt †gveviK †nv‡mb,, MÖvgt 

†cbœvB, †cvt †MŠixcyi, _vbvt `vD`Kvw›`, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 
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Lv‡j`v Lvbg, evmv-‡gN¤øvb, cwj‡UKwbK †ivW, ewikvj 

m`i, ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1993 

K 

2021.  L›`Kvi b~iæj Avjg, wcZvt L›`Kvi †gv¯ÍvwdRyi ingvb,, 

MÖvgt MvwRiPi, †cvt MvwRiPi, _vbvt evwRZcyi, †Rjvt 

wK‡kviMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2007 

KLM 

2022.  ‡gvt wmnve nvmvb, wcZvt †gvt †ngv‡qZ DÏxb,, emevm- 

KvDwbqv cÖavb moK, ewikvj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

KLM 

2023.  ‡gvt nvweeyi ingvb, wcZvt †gvt dRjyj nK,, MÖvgt 

web¨v`vBo, †cvt evNvevox NvU, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

L 

2024.  myRb Kzgvi gÛj, wcZvt myevsï Kzgvi gÛj,, MÖvgt+‡cvt 

Pvu`KvVx, _vbvt bvwRicyi, †Rjvt wc‡ivRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

‡gKvwbK¨vj,  2000 

KLM 

2025.  ïfv`xc bvM D”Qvm, wcZvt Drcj bvM,, wW/3 KvwPSzwj 

†gnMwb †ivW, gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

K 

2026.  ‡gvt Lv‡j`y¾vgvb, wcZvt g„Zt †gvt Avãyj jwZd,, MÖvgt 

bk¦xcyi, †cvt ˆbqvBi, _vbvt `vD`Kvw›`, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 

M 

2027.  ‡gvnv¤§` gnmxb eveyj, wcZvt †gvnv¤§` AvwRRyj nK,, 

MÖvgt Av‡bnjv, †cvt kvnx Av‡bnjv, _vbvt NvUvBj, 

†Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

M 

2028.  ‡gvt gBbyj Kexi, wcZvt †gvt Avãyi ikx`,, ebjZv 

†óvi, Gm Gm †ivW, wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1999 

K,  

2029.  ‡gvt Gbvgyj †nv‡mb, wcZvt †gvt BmnvK gwjøK,, MÖvgt 

N‡bk¨vgcyi, †cvt Lwjjcyi evRvi, _vbvt dwi`cyi, 

†Rjvt dwi`ci| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 

KLM 

2030.  ‡gvQvt †mwjbv LvZzb, ¯̂vgxt †gvt †mv‡nj ivbv,, 

MÖvgt+‡cvt g_yiv, _vbvt †`ŠjZcyi, †Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

Kw¤úDUvi, 2007 

M 

2031.  Avãyj evwmi, wcZvt ‡gvt AvdRvj †nv‡mb,, MÖvgt 

gKivgcyi, †cvt AvwjbMi, _vbvt †Mvg Í̄vcyi, †Rjvt 

PvucvBbeveMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2002 

M 

2032.  ‡gvt Zvbfxi Avn‡g`, wcZvt g„Zt †gvt mvnve DwÏb,, 

AvgRv` cv‡Uvqvix evox, _vbvt+‡cvt+‡Rjvt jwÿcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

KLM 

2033.  ‡gvt Avãyi ivwKe, wcZvt †gvt iwdKzj Bmjvg,, ‡nvwìs-

23, MÖvgt wm‡ivBj c~e©cvov, †cvt †Nvovgviv, _vbvt 

†evqvwjqv, †Rjvt ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

M 

2034.  ‡gvt Rûiæj Bmjvg, wcZvt †gvt †gvRv‡¤§j †nv‡mb,, 

MÖvgt evBUKvgvix, †cvt ev¸qviPi, _vbvt Pixgvix, †Rjvt 

KzwoMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2035.  ‡gvt Rvwn`yj Bmjvg, wcZvt †gvt mv‡ivqvi †nv‡mb,, 

MÖvgt bvjøv †cvjøv, †cvt ‰bnvUx, _vbvt Avïwjqv, †Rjvt 

XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2005 

M 

2036.  gvngy` Avj nvwg`, wcZvt nvwg`yi ingvb,, MÖvgt `wÿY 

gyK‡m`cyi, †cvt+_vbvt m`i, †Rjvt wK‡kviMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

LM 

2037.  AwfwRr `Ë, wcZvt wewcb wenvix `Ë,, MÖvgt LvgviMÖvg, 

†cvt †ewZj nvU‡Lvjv, _vbvt Gbv‡qZcyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

2038.  ‡gvt gykwdKzi ingvb, wcZvt †gvt gwZDi ingvb,, MÖvgt 

†cjøvWv½v, †cvt eUZjvnvU, ‡Rjvt PvucvBbeveMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

M 

2039.  ‡gvt gvmy` cvi‡fR, wcZvt †gvt wjqvKZ Avjx,, MÖvgt 

c~e© cywVqvcvov, bInvUv †cŠimfv, †ivW-3, †nvwìs-183, 

IqvW©-3, ivRkvnx| 

weGm.wm BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2014 

M 

2040.  ‡gvt Avãyi ingvb Ry‡qj, wcZvt †gvt Avãyi iwk`,, MÖvgt 

wmgvevox, †cvt Pv›`vB‡Kvbv, _vbvt †kicyi, †Rjvt 

e¸ov| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

M 

2041.  ‡gvt kvnveywÏb, wcZvt †gvt Qv‡jn DwÏb Avn‡¤§`,, MÖvgt 

Pi Rsjv, †cvt+_vbvt+‡Rjvt †fvjv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

M 

2042.  ‡gvt d‡qR Avn¤§`, wcZvt †gvt wmKv›`i Avjx,, MÖvgt 

UsMxi cvo, †cvt nvwUjv UsMxi cvo, _vbvt nvRxMÄ, 

†Rjvt Pvu`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

LM 

2043.  Avwid Avn‡g`, wcZvt †gvt Avãyj jwZd,, MÖvgt 

ivgP›`ªcyi, †cvt †cixnvU, _vbvt kvRvnvbcyi, †Rjvt 

e¸ov| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

K 

2044.  ‡gvt nvbœvb Lvb Acy, wcZvt †gvt nvQvb Lvb,, MÖvgt `t 

evMgviv, †cvt †KvUevox, _vbvt m`i `wÿY, †Rjvt 

Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

2045.  ‡gvt Avãyj nvbœvb, wcZvt †gvt Avãyj evix,, MÖvgt+‡cvt 

†e‡oievox, _vbvt aybU, †Rjvt e¸ov| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

M 

2046.  ‡gvt gwkDj Avjg, wcZvt G †K Gg gwZDj Avjg,, 

d¬¨vU-cigv wm-8, 5, wm‡×k¦ix †ivW,  igbv, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

M 

2047.  Gbvgyj nK, wcZvt bvwRg DwÏb, MÖvgt wmsMvi evox, †cvt 

†ejywUqv, _vbvt gaycyi, †Rjvt Uv½vBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

K 

2048.  ‡gvt kvgmy‡Ïvnv, wcZvt †gvt wmivRyj nK AvbQvix, , 

MÖvgt †`I‡Wvev, †cvt gwnl‡LvPv, _vbvt Avw`Zgvix, 

†Rjvt jvjgwbinvU| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

LM 

2049.  ‡gvt gvgyb Ai iwk`, wcZvt †gvt †Mvjvg gÛj,, MÖvgt 

mv`xcyi, †cvt+_vbvt †`ŠjZcyi, †Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

LM 

2050.  ‡gvt bIkv` Avjx, wcZvt †gvt nvwdRyi ingvb,, MÖvgt 

†mvbvZjv, †cvt wPjgvix, _vbvt †`ŠjZcyi, †Rjvt 

Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

LM 

2051.  ‡gvt Avey mvC` Avj gvgyb, wcZvt †gvt nv‡kg Avjx,, 

MÖvgt Kjvevox, †cvt Kjvevox, _vbvt `vgyoû`v, †Rjvt 

PzqvWv½v| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2052.  ‡gvt byi G Avjg, wcZvt Ave`yj Mddvi,, 1033, 

Lyjkx-2, cwj‡UKwbK †nv‡Uj †MBU, cwU‡UKwbK, 

bvwQivev`, PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

2053.  ‡gvt mv‡n`y¾vgvb mygb, wcZvt †gvt Avãyj Lv‡jK,, 

MÖvgt kvwšÍcvov, †cvt+_vbvt+‡Rjvt PzqvWv½v| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2010 

KLM 

2054.  ‡gvt nvmvb Avjx, wcZvt nvRx †gvt iBP DÏxb, ‡gQzqvbx 

ZvjyK `vicvov, †cvt Kj¨vbcyi, _vbvt †ejKzwP, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

KLM 

2055.  ‡gvt gvgybyi iwk`, wcZvt †gvt ˆZqe Avjx,, MÖvgt 

LvKQvov, †cvt PKPvcix, _vbvt †eov, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 

2056.  AZby AwaKvix, wcZvt cÖbe AwaKvix, MÖvgt ev›`v, †cvt 

†NvbvevÜv, _vbvt Wzgywiqv, †Rjvt Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2001 

K 

2057.  ‡gvt Rwni Avjg, wcZvt †gvt Rvgvj DÏxb,, MÖvgt 

ivgbMi, †cvt Kjvevox, _vbvt `vgyoû`v, †Rjvt 

PzqvWv½v| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

2058.  ‡gvt dinv` †nv‡mb, wcZvt †gvt Avãyj gvbœvb,, MÖvgt _yix 

UbKxcvov, †cvt _yix, _vbvt †gjv›`n, †Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2002 

M 

2059.  ‡gvt mvB`y¾vgvb gRyg`vi, wcZvt g„Zt †gvt Ave`ym 

mvgv` gRyg`vi,, eøK-G, †ivW-8/1, evmv-3, wgicyi-1, 

XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

LM 

2060.  gyZvwQg wejøvn, wcZvt Rûiæj nK mv‡eix, , MÖvgt DËi 

wUqvi cvov, †cvt ebIqvwibMi, _vbvt dwi`cyi, †Rjvt 

cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

2061.  mvB`yj Bmjvg, wcZvt ev”Pz wgqv, , MÖvgt Avaviv, †cvt 

bv‡qiMvuI, _vbvt gZje, †Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M 

2062.  ‡gv Í̄vwdRyi ingvb, wcZvt gwZDi ingvb, MÖvgt+‡cvt 

ivZBj, _vbvt Kvwkqvbx, †Rjvt PvucvBbeveMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 2008 

LM 

2063.  byiæbœvnvi wkDjx, wcZvt Gm Gg byiæwÏb Avn‡¤§`,, MÖvgt 

ivgP›`ªcyi, †cvt+_vbvt+‡Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 2002 

M 

2064.  ‡gvt iv‡k ỳj Bmjvg, wcZvt wdiæR Avn‡g`,, 6bs Avjx 

AvKei †WBj cvov, KzZzew`qv, K·evRvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

2065.  ‡gvt Lvqiæj Avjg, wcZvt g„Zt Avãym knx`,, 

MÖvgt+‡cvt mywnjcyi, _vbvt+‡Rjvt eªvþYevoxqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1995 

K 

2066.  ‡gvt Av‡bvqviæj Bmjvg, wcZvt †gvt Avãyj evix, MÖvgt 

wbjKPÛx, †cvt eywoinvU, _vbvt MsMvPov, †Rjvt iscyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1998 

K 

2067.  ‡gvnv¤§` †Lvi‡k` Avjg, wcZvt †gvnv¤§` Rvdi Avjg,, 

MÖvgt `wÿY kÖxgvB, †cvt Pµkvjv, _vbvt cwUqv, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

K 

2068.  ‡gvt Avãyj Kv‡`i, wcZvt g„Zt †gvt jyrdyi ingvb,, `vM-

485, †givw`qv wn›`ycvov, wLjMvI, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

wmwfj,  2011 

KLM 

2069.  ‡gvt Kvgiæj nvmvb, wcZvt †gvt iæûj Avwgb,, evox-

‡iŠkb Avjx gvwS evox, MÖvgt ga¨g dinv` bMi, 

_vbvt+‡Rjvt †dbx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2010 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2070.  Bgivbyj nK, wcZvt Ave`yj gv‡jK, , MÖvgt wmK`vi 

cvov, †cvt gvZvi evox, _vbvt g‡nkLvjx, †Rjvt 

K·evRvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2012 

L 

2071.  ‡gvt Rwniæj Bmjvg, wcZvt †gvt AvjvDwÏb,, MÖvgt 

evukivBj, †cvt ewjØvov, _vbvt ivbx ks‰Kj, †Rjvt 

VvKziMvuI| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2010 

M 

2072.  ‡gvt ivqnvb gvngy` ivRy, wcZvt Gg G iwk`,, MÖvgt 

BmjvgevM, †cvt †ev`v, _vbvt †ev`v, †Rjvt cÂMo| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

L 

2073.  ‡gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb, wcZvt g„Zt nvmvb Avjx cÖvs,, 

MÖvgt †ngv‡qZcyi, †cvt †ngv‡qZcyi, _vbvt+‡Rjvt 

cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2006 

LM 

2074.  ‡gvt Avnmvb nvwee, wcZvt †gvt Av‡Zvqvi ingvb, MÖvgt 

Av‡°jcyi, †cvt+_vbvt Av‡°jcyi, ‡Rjvt RqcyinvU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

KLM 

2075.  ‡gvt Avj Avwgb, wcZvt †gvt iæûj Avwgb,, MÖvgt+‡cvt 

Kzwgiv, _vbvt cvU‡KjNvUv, †Rjvt mvZÿxiv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

LM 

2076.  Gg Gg IevB`yi ingvb, wcZvt †gvt wRjøyi ingvb,, MÖvgt 

cÖavbKzwÛ, †cvt cÖavbKzwÛ, _vbvt ev`jMvQx, †Rjvt 

bIMvu| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

LM 

2077.  ‡iRvDj nvmvb Lvb, wcZvt †gvt AvkÖvd Avjx Lvb,, 247 

c~e© Pvu`cyi c~evjx moK, SvjKvVx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

wmwfj, 2003 

KLM 

2078.  ‡gvt iweDj Bmjvg, wcZvt †gvt Avt nvwKg,, MÖvgt 

Kvjycvov, †cvt Kvjycvov, _vbvt e`iMÄ, †Rjvt iscyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2007 

K 

2079.  ‡gvt wgRvbyi ingvb miKvi, wcZvt †gvt Avãyi iv¾vK 

miKvi, MÖvgt nvwZMvov, †cvt+_vbvt †eov, †Rjvt 

cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

LM 

2080.  ‡gvt †g‡n`x nvmvb, wcZvt †gvt Qvgmyj nK,, ‰KMvox 

cwðg cvov, e¸ov m`i, e¸ov| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

M 

2081.  ‡gvt mvÏvg †nv‡mb gRyg`vi, wcZvt †gvt Qv‡jn 

gRyg`vi, MÖvgt wbRcvbyqv, †cvt wbRcvbyqv, QvMjbvBqv, 

†dbx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

LM 

2082.  Gg G kvwdb iv‡mj, wcZvt g„Zt Cgvb Avjx †gvj¨v,, 

MÖvgt AvRj‡eov, †cvt Pvu`cyi evRvi, _vbvt †evqvjgvix, 

†Rjvt dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

KLM 

2083.  ‡gvt †mvnvBj Bmjvg, wcZvt †gvt AvgRv` †nv‡mb,, 

MÖvgt bvw›`bvc~e© evRvi, †cvt bvw›`bv, _vbvt+‡Rjvt 

Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

2084.  ‡gvt iæ‡ej wKewiqv, wcZvt †gvt bvwmiæj nK,, MÖvgt 

D_jx, †cvt ivw½qvi †cvZv, RxebbMi, †Rjvt PzqvWv½v| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KL 

2085.  ‡gvt wgjb MvRx, wcZvt †gvt nviæb MvRx, MÖvgt SvUviv, 

†cvt AvsMwiqv e›`i, _vbvt `ygKx, †Rjvt cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

KLM 

2086.  ‡gvt ûgvqyb Kwei, wcZvt †gvt Aveyj Kv‡kg †ecvix,, 

MÖvgt+‡cvt nwibv_cyi, _vbvt wnRjv †Rjvt ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡iwd«Rv‡ikb GÛ 

GqviKwÛkb, 2010 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2087.  ‡gvt Rvnv½xi Avjg, wcZvt †gvt Av‡jd DwÏb,, 

MÖvgt+‡cvt fvZkvjv, _vbvt + †Rjvt †kicyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

KLM 

2088.  ‡gvt Avãyjøvn Avj BqvwQb, wcZvt †gvt Avãyj KzÏyQ,, 

cÖh‡Zœt †gvt Ave`yj KzÏyQ, †dvig¨vb, Rb¯̂v ’̄¨ cÖ‡KŠkj 

Awa`ßi, ivsMvgvwU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

2089.  Avãyjøvn Avj gvmy`, wcZvt Avãyj Avjx,, MÖvgt `IMÖvg, 

†cvt Kzgviæjx, _vbvt Ck¦iMÄ, †Rjvt gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

2090.  Aveyj Kv‡mg, wcZvt †gvt gKeyj ZvjyK`vi,, MÖvgt cwðg 

26cvov, †cvt RqbMi, _vbvt RvwRiv, †Rjvt 

kixqZcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2011 

L 

2091.  ‡gvt BqvwQb Lvb, wcZvt †gvt Avkivd DwÏb Lvb,, 

‡mvivwU, †nv‡mbcyi, wK‡kviMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 2006 

K 

2092.  ‡gvt myjvqgvb, wcZvt †gvt †gv¯ÍvK,, 21/8, eøK-wW, 

evDwbqvev`, wgicyi-11, XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

2093.  ‡gvt kwdKzj Bmjvg, wcZvt †gvt Avey e°vi miKvi,, 

MÖvgt †kjewilv, †cvt m¸bv, _vbvt †ejKywP, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

M 

2094.  ‡gvt GKivgyi nK, wcZvt †gvt †mvnive cÖvs,, MÖvgt 

M‡qkevox, †cvt †Zevwoqv, _vbvt AvZvBKzjv, †Rjvt 

cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

M 

2095.  byi †gvnv¤§`, wcZvt †gvt Aveyj nv‡mg,, MÖvgt gvjxcyi, 

†cvt wWwUGg (bZzb ivwcinvU), _vbvt+‡Rjvt †dbx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

2096.  wgRvbyi ingvb, wcZvt †gvnv¤§` dinv` Avjx, , 

MÖvgt+‡cvt kÖxcyi Kzgvwiqv, _vbvt+‡Rjvt Rvgvjcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

K  

2097.  ‡gvt bvwQi DwÏb, wcZvt Avãyj nvwKg †Mvj`vi,, MÖvgt 

†Mvj`vi Kvw›`, _vbvt nvBgPi, †Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

2098.  ‡gvt †mwjg Dj¨vn, wcZvt †gvt Qvqdzjøvn AvbQvix,, MÖvgt 

ivqcyi, †cvt evUiv, _vbvt+‡Rjvt mvZÿxiv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

LM 

2099.  Avãyjøvn Avj gvgyb, wcZvt Gb Gg Kvgvj, , cvVKKvw›`, 

†cvt+_vbvt+‡Rjvt gv`vixcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1998 

KLM 

2100.  ‡gvt wgRvbyi ingvb, wcZvt †gvt wmivRyj Bmjvg,, MÖvgt 

†PsMvov, †cvt Mvsbx, _vbvt Mvsbx, †Rjvt †g‡nicyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

KL 

2101.  DËg Kygvi AwaKvix, wcZvt bxivqb P›`ª AwaKvix,, MÖvgt 

ˆgkvjv, †cvt+_vbvt cvskv, †Rjvt ivRkvnx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

K 

2102.  ‡gvt Avt gvbœvb †gvjøv, wcZvt †gvt AvdvR DwÏb †gvjøv,, 

MÖvgt+‡cvt hv`ecyi, _vbvt avgivB, †Rjvt XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

K 

2103.  b~i  †gvnv¤§`, wcZvt Avjx Avnv¤§`,, MÖvgt evivBcyi, 

†cvt wnivgb evRvi, _vbvt+‡Rjvt jÿxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

K 

2104.  ‡gvt Kvgiæj nvmvb Lvb, wcZvt g„Zt Aveyj †nv‡mb Lvb,, 

nvDR-16, Av`k©evM cÖavb moK, †Kvbvcvov, hvÎvevox, 

XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 

KL 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2105.  ‡gvt iv‡mj g„av, wcZvt Avt gv‡jK g„av,, MÖvgt+‡cvt 

bv‡Micvov, _vbvt †MvmvBi nvU, ‡Rjvt kixqZcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

KLM 

2106.  kwn`yj Bmjvg, wcZvt †gvt †gvK‡jPzi ingvb,, MÖvgt 

†kvjvevoxqv, †cv bviæqv, _vbvt evwjqvKvw›`, †Rjvt 

ivRevox| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

2107.  ‡gvt iweDj †nv‡mb, wcZvt †gvt nvweeyi ingvb,, MÖvgt 

evH‡Lvjv, †cvt MvÜvBj, _vbvt KvwRcyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1996 

L 

2108.  ‡gvt Avãym mvjvg, wcZvt g„Zt Avãyj nvwjg,, 

MÖvgt+‡cvt ewjqvevox, _vbvt wmsov, †Rjvt bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

L 

2109.  ‡mvnvM †nv‡mb, wcZvt dzj wgqv,, MÖvgt gMaiv, †cvt 

DËi gMaiv, _vbvt m›Øxc, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

L 

2110.  ‡gvt mv‡ivqvi Avjg, wcZvt †gvt Avby wgqv,, MÖvgt nKw`, 

†cvt AvdZvi wewei nvU, †dbx m`i, †dbx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

L 

2111.  BKevj Avn‡g` m‡bU, wcZvt †gvt wjqvKZ Avjx,, 

MÖvgt+‡cvt ewjqvevox, _vbvt wmsov, †Rjvt bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

L 

2112.  ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb, wcZvt †gvt AvRgZ Avjx,, MÖvgt 

MvMovLvjx, †cvt+_vbvt mvw_qv, †Rjvt cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

LM 

2113.  ‡gvt AvwRRyj nK, wcZvt †gvt Avkivdzj nK,, MÖvgt 

wPK`vBi, †cvt Abœcbv evox, _vbvt ivDRvb, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

2114.  ‡gvt mv‡jn cvjfx, wcZvt †gvt kwn`yj Bmjvg,, 

KvRxevox, MÖvgt+_vbvt †LvKmv, †cvt Rvwbcyi, †Rjvt 

Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

LM 

2115.  ‡gvt Kvgvj †nv‡mb, wcZvt †gvt Avt Lv‡jK †kL,, MÖvgt 

gv_vfv½v, †cvt wkMBqvW©, _vbvt jebPiv, Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

LM 

2116.  ‡gvnvt kvn‡bIqvR, wcZvt †gvnvt Avãyj jwZd,, KvPvix 

cvov, †fovgviv, Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

‡gKvwbK¨vj,  2000 

KLM 

2117.  gyt †Mvjvg †gv Í̄dv, wcZvt gyt byiæQvdv,, evmv-34, †ivW-

1, eøK-G, cvnvwoKv nvDwRs, P.we, nvURvnvix, PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

2118.  ‡gvnv¤§` †Lvi‡k` Avjg, wcZvt †gvnv¤§` kvnRvnvb 

†gvjøv, MÖvgt ûRvi fv½v, †cvt+_vbvt `vD`Kvw›`, †Rjvt 

Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1993 

LM 

2119.  ‡gvt iv‡k ỳj Bmjvg, wcZvt Aveyj Kv‡kg,, ga¨ MvwRi 

PU, Avkywjqv, mvfvi, XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2011 

M 

2120.  mygb wmK`vi, wcZvt gy‡Ë›`y wmK`vi,, MÖvgt ˆejQox, 

†cvt †K we evRvi, _vbvt evukLvjx, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2011 

M 

2121.  ‡gvt Avwgiæj Bmjvg, wcZvt †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb,, 

MÖvgt nvcvwbqv, †cvt fv½vcvov, _vbvt wmsov, †Rjvt 

bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2002 

KL 

2122.  ‡gvt iweDj Avjg, wcZvt †gvt mviRb wek¦vm,, 

iææ›`ªevbv, AvjdvWv½v, dwi`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2123.  ‡gvt Kvgvj †nv‡mb, wcZvt †gvt A‡iR wkK`vi,, MÖvgt 

AvVviMvwQqv, †cvt †jeyLvjx, _vbvt `ygwK, †Rjvt 

cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

KLM 

2124.  ‡gvt Avãyj AvIqvj g„av, wcZvt †gvt Avwgbyj nK g„av,, 

evox-48, wbD K‡jvbx, mcyiv, ivRkvnx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1999 

KL 

2125.  kÖx K…ò `vk, wcZvt †MŠiv½ cÖmv` `vk, MÖvgt KPzqvB, 

†cvt Pµkvjv, _vbvt cwUqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

LM 

2126.  ‡gvt ivwKeyj Bmjvg, wcZvt g„Zt kvnRvnvb wek¦vm,, 

MÖvgt Av›`vj evoxqv, †cvt SvDw`qv, †`ŠjZcyi, Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

K 

2127.  L›`Kvi Avkivdzj Avjg, wcZvt L›`Kvi dRjyj 

nvwdR,, ¸njÿxcyi, †Nvcvevox moK, †nvwìs-

1/10/13G, dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1968 

KLM 

2128.  ‡gvt meyi Lvb, wcZvt †gvt Aveyj Kvjvg Lvb,, MÖvgt 

†Mvcvjcyi, †cvt KvUvLvjx  †gvjøvinvU), _vbvt bjwQwU, 

†Rjvt SvjKvwV| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

2129.  ‡gvnv¤§` Kvgvj †nv‡mb, wcZvt †gvnv¤§` Avãyj gwR`,, 

MÖvgt RvwMivPvjv, †cvt DLvwiqvevox, _vbvt abevox, 

†Rjvt Uv½vBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2000 

M 

2130.  ‡gvt mv‡qg, wcZvt †gvt Avãyj gvbœvb,, 244, cwðg 

avbgwÛ, †ivW-19-cyivZb, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

wmwfj,  2010 

KLM 

2131.  ‡gvt nvmvby¾vgvb, wcZvt †gvRv‡n` †nv‡mb,, evmv-125, 

IqvW©-01, ÒcvZvnvi wfjvÓ, niMÖvg, gyÝxcvov, 

ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

KLM 

2132.  Avey Avng`, wcZvt wd‡ivR gvng`, , MÖvgt †ejNi, †cvt 

wgqvevRvi, _vbvt †PŠÏMÖvg, †Rjvt Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

2133.  kvB`v web‡Z kvgm, wcZvt †gvt kvgmyj nK, , KzBÝ 

Mv‡W©b †nvgm, d¬¨vU-wm-12, 15 wbD B¯‹vUb †ivW, igbv, 

XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

2134.  ‰mq` †gvt BmgvBj †nv‡mb, wcZvt †gvt Kvgvj DwÏb,, 

MÖvgt gvRnv`, †cvt bxjgwbMÄ, AvjgWv½v, PzqvWv½v| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2006 

KLM 

2135.  ‡gvt †Zvdv¾j †nv‡mb, wcZvt †gvt AvdQvi DwÏb 

miKvi, MÖvgt Avaviv, †cvt PiWzgywiqv, _vbvt+‡Rjvt 

gyÝxMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2007 

KL 

2136.  nvmvbyi ingvb, wcZvt Avãyj gv‡jK nvIjv`vi,, MÖvgt 

c~e© KvwPKvUv, †cvt cjøx Kz‡gicvo, _vbvt wkePi, †Rjvt 

gv`vixcyi| 

G Gg AvB (we`y¨r), 

1999 

KLM 

2137.  ‡gvt wRjøyi ingvb †kL, wcZvt †gvt gRby †kL,, MÖvgt 

Picvov, †cvt Lvbcyi evRvi, †eov, cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2005 

KLM 

2138.  ‡gvt †mwjg †iRv, wcZvt †kL Bmivwdj †nv‡mb,, MÖvgt 

cvš’vcvov, †cvt kk©v, _vbvt kkv©, †Rjvt h‡kvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

2139.  ‡gvnv¤§` mwdDj Bmjvg, wcZvt †gvt Gikv` Djøv,, MÖvgt 

kÖxcyi, †cvt+_vbvt †PŠÏMÖvg, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1995 

LM 

2140.  ‡Mvjvg †gv¯Ídv, wcZvt †gvt Avãyj gwZb,, MÖvgt+‡cvt 

KPzqv, _vbvt KZzqvjx, †Rjvt h‡kvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2141.  ‡mvjvqgvb, wcZvt †gvnv¤§` Avjx, , MÖvgt †WdjvB, †cvt 

ivswUqv, _vbvt wSbvBMvZx, †Rjvt †kicyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

M 

2142.  ‡gvt gwbiæj Bmjvg, wcZvt †gvt bRiæj Bmjvg,, MÖvgt 

fMešÍcyi, ‡cvt+_vbvt †Mv`vMvox, †Rjvt ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

LM 

2143.  ‡gvt bywkKzi Bmjvg, wcZvt †gvt †gvRvnviæj Bmjvg,, 

MÖvgt nwiivgcyi, †cvt †ejvBPwÛ, _vbvt cve©Zxcyi, 

†Rjvt w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

KLM 

2144.  AvBbyj nK, wcZvt Rvjvj DwÏb, MÖvgt LyKwkqv, †cvt 

kl¨gvjv, _vbvt gy³vMvQv, †Rjvt gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KL 

2145.  ‡gvt gvwbK nvmvb, wcZvt g„Zt †gvt b~i Bmjvg,, K-

126/19, `wÿY gnvLvjx, L„óvY© cvov, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

2146.  ‡gvt †g‡n`x nvmvb, wcZvt Gg G Rwjj nvIjv`vi,, 

evmv-71, IqvW©-6, `wÿb c~e© fvÛvwiqv, _vbvt+‡cvt 

fvÛvwiqv, †Rjvt wc‡ivRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

2147.  ‡gvt gvRvnviæj Bmjvg, wcZvt †gvt Lwjjyi ingvb,, 

MÖvgt gxi nvgRvbx, †cvt mjøv, _vbvt KvwjnvZx, †Rjvt 

UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

L 

2148.  Gm Gg bvwn` †nv‡mb, wcZvt †gvt IqvwQg DwÏb,, MÖvgt 

abZjv, †cvt †mZveMÄ, _vbvt †evPvMÄ, †Rjvt 

w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

LM 

2149.  wkcb P›`ª `vm, wcZvt ibwRr P›`ª `vm, MÖvgt bMicyi, 

†cvt ivRdzj evoxqv, _vbvt mvfvi, †Rjvt XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

K 

2150.  ‡gvt mvBd, wcZvt †gvt kvwšÍ wgqv,  ‡ivW-1/G, d¬¨vU-

4/G, nvDwRs-8, †mKkb-13, DËiv, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

wmwfj,  1989 

KLM 

2151.  ‡g‡n`x nvmvb, wcZvt KvÂb Avjx nvIjv`vi,, MÖvgt 

†`Djx, †cvt Mviæwoqv, _vbvt ev‡KiMÄ, †Rjvt ewikvj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

KL 

2152.  ‡gvt byi Bmjvg, wcZvt g„Zt bvwmi DwÏb,, MÖvgt iwnU 

e¨vsK, Dc‡Rjvt KvßvB, _vbvt+‡cvt KvßvB, †Rjvt 

ivsMvgvwU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

K 

2153.  Avãyjøvn Avj nvmvb, wcZvt g„Zt kwn`yj Bmjvg,, 5/2, 

†`vevw`qv †gvjøv cvov, _vbvt DËiLvb, †cvt DËiLvb, 

†Rjvt XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

2154.  ‡gvt Rvgvj †nv‡mb RvwKi, wcZvt g„Zt Qvw`i e·,, MÖvgt 

nhiZcyi, †cvt imyjcyi, _vbvt †`weØvi, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡iwd«Rv‡ikb GÛ 

GqviKwÛkb, 2009 

M 

2155.  ‡gvt gwReyi ingvb, wcZvt †gvt Bw`ªm, MÖvgt eªvþYLvov, 

†cvt †QvUbv, _vbvt †`weØvi, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

KLM 

2156.  kvwKj Avn‡g`, wcZvt Avãyj nvwjg,, MÖvgt †fvjvi 

AvjMx, †cvt †fvjvi AvjMx, _vbvt †MŠixcyi, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

LM 

2157.  ‡gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb, wcZvt g„Zt kwdDj û`v,, MÖvgt 

bZzb cvov, †cvt+_vbvt †eov, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

M 

2158.  ‡gvt R‡qb DwÏb, wcZvt mwd Dj¨v,, MÖvgt `t jwZdcyi, 

†cvt Rwg`vi nvU, _vbvt †eMgMÄ, †Rjvt †bvqvLvjx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2159.  ‡gvt Rvwn`yj Bmjvg, wcZvt †gvt byiæwÏb †kL,, MÖvgt 

Pibwkcyi, †cvt Ckvbcyi, _vbvt dwi`cyi, ‡Rjvt 

dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

2160.  cÖ`xc P›`ª ivq, wcZvt g„Zt w`‡Mb P›`ª ivq,, `wÿY 

gwgbcyi, (evwbqvcvov), iscyi m`i, iscyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M 

2161.  ‡gvt meyR †nv‡mb, wcZvt †gvt gwkqvi ingvb, , MÖvgt 

†`kgyLcvov, †cvt eybvMvZx, _vbvt kvwjLv, gv¸iv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 

M 

2162.  ‰mq` jyrdi ingvb, wcZvt ˆmq` Av‡bvqviæj Avjg,, 

gxi ggZvR fxjv, nvwjkni †ivW, nvRxcvov, AvMÖvev`, 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2009 

K 

2163.  ‡kL dwi`, wcZvt Avey Zv‡ni, MÖvgt †jgyqv  

†Zievoxqv), †cvt †jgyqv evRvi, †Rjvt †dbx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

KLM 

2164.  dviæK Avn‡g`, wcZvt †gvt †gvKv‡¤§j nK,, MÖvgt 

Lvwjmcyi, †cvt iNycvov, _vbvt evMgviv, †Rjvt 

ivRkvnx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2010 

K 

2165.  ‡gvt †g‡n`x nvmvb, wcZvt †gvt BDbyP AvKb,, MÖvgt 

B›`ªKzj, †cvt BbœKzj, _vbvt evDdj, †Rjvt cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

LM 

2166.  ‡gvnv¤§` Rvgvj DwÏb, wcZvt g„Zt †gvnv¤§` Avwgb 

DwÏb, MÖvgt hkcyi, †cvt wkgcyi, _vbvt †KvZqvjx, 

†Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1999 

KL 

2167.  G Gd Gg Avnvmvb DwÏb, wcZvt †gvt gm‡jg DwÏb,, 

MÖvgt evjvbMi, †cvt LoLox, _vbvt †evqvwjqv, †Rjvt 

ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

KLM 

2168.  Avmv`y¾vgvb myRb, wcZvt †gvt Ave`yj ï°zi, , 

135/218, nvRx ˆmq`yi ingv‡bi evox, K‡jvwgqv 

evRvi, evKvwjqv, wRwcI-4000, PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

L 

2169.  ‡gvt kvn Avjg, wcZvt †gvt Aveyj Kvjvg,, MÖvgt 

ivgP›`ªcyi, †cvt nwjavbx, _vbvt+‡Rjvt wSbvB`n| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2003 

K 

2170.  ‡gvt iwn`yj Bmjvg, wcZvt g„Zt b~i †gvnv¤§`,MÖvgt †Ugv, 

†cvt emšÍ‡K`vi, _vbvt †gvnbcyi, †Rjvt ivRkvnx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

KLM 

2171.  KvRx †gvnv¤§` mvnv`Z †nv‡mb, wcZvt KvRx 

Iqvwn`ybœex,, MÖvgt wRwi‡K`x evox, †cvt wRwi, _vbvt 

cwUqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1999 

M 

2172.  ‰mq` Rv‡b Avjg wiqvR, wcZvt ˆmq` KvÂb Avjx,, 

nhiZ †gvt gvI, Gbv‡qZyi ingvb moK, djcwÆ, 

ewikvj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

K 

2173.  ‡gvt nvweeyi ingvb, wcZvt †gvt dRjyj nK,, Gyb‡md 

KvRx evox, wUwe nvmcvZvj, Kvbykvn bMi, Rvdivev`, 

mxZvKzÛ, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2009 

M 

2174.  KvRj KvwšÍ ivq, wcZvt g„Zt cÖg_ iÄb ivq,, MÖvgt 

†ZjcviB, †cvt d‡Zcyi, _vbvt dwUKQwo, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1994 

M 

2175.  ‡gvt wgRvbyi ingvb, wcZvt Avãyi iwng wgqvRx,, MÖvgt 

Pi cv_vwjqv, †cvt wLw`icyi, _vbvt gZje DËi, †Rjvt 

Pvu`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2006 

KLM 

2176.  ‡gvt wmivRyj Av‡e`xb, wcZvt †gvt Rqbvj Av‡e`xb,, 

MÖvgt †KvbMvuI, †cvt Av`gcyi evRvi, _vbvt KgjMÄ, 

†Rjvt †gŠjfxevRvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

K 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2177.  `vivR D‡ÏŠjv, wcZvt gynv¤§` gwnDwÏb,, wmwe-188, 

KPz‡ÿZ, XvKv K¨v›Ut, XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

LM 

2178.  gynvt AvLZvi nvwg` Lvb, wcZvt knx` K¨v‡Þb Avãyj 

nvwg` Lvb, we-134, †jb-22, gmwR` †ivW, wbD wWI 

GBP Gm gvnLvjx, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  , 

1997 

KLM 

2179.  ‡gvt †iRvDj Kwig, wcZvt †gvt LvBiæjøvn,, MÖvgt 

wmwjcbMi, †cvt H, _vbvt †`ŠjZcyi, †Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

L,  

2180.  Avwmdzj Bmjvg, wcZvt gvmyKzj Bmjvg,, eoevox, MÖvgt 

midfvUv, †cvt midfvUv, iv½ywbqv, PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

M 

2181.  ‡gvt †mŠifD¾vgvb, wcZvt †gvt nvqvZ Avjx,, MÖvgt 

Kvwj`vmcyi, †cvt+_vbvt AvjgWv½v, †Rjvt PzqvWv½v| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 

2182.  mvB`yi ingvb, wcZvt †gvt Avt Kwig,, MÖvgt Uvb 

nvmvw`qv, †cvt Aw¤êvMÄ evRvi, _vbvt m`i, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M 

2183.  ‡gvt b~iæb bex, wcZvt g„Zt †Mvjvg bex,, evmv- 231, 

MÖvgt evjyevMvb, †cvt+‡Rjvt PvucvBbeveMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

M 

2184.  kÖx w`bvi cvj ˆmKZ ivbv, wcZvt ¯̂cb cvj,, ga¨g 

gyiv`cyi, gvwjqvBk, wgi¯̂ivB, PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

2185.  ‡gvt Avey bvCg †nv‡mb, wcZvr †gvt †Mvjvg bex 

†RvqvÏv©i, MÖvgt jÿx‡Kvj, †cvt dzjevox, _vbvt+‡Rjvt 

gv¸iv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 

LM 

2186.  ‡gvt Avwgbyj Bmjvg, wcZvt g„Zt Igi Avjx,, `wÿY 

jÿxcyi, cvVxKvUv, gvn‡`ecyi, bIMvu| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

2187.  Rwniæj Bmjvg, wcZvt †gvt wmivRyj Bmjvg,, 

MÖvgt+‡cvt †Mvqvj ev_vb, _vbvt Kvwjqv‰Ki, †Rjvt 

MvRxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 

2188.  ‡gvt wiqv` †nv‡mb, wcZvt †gvt byiæj Avwgb,, MÖvgt 

ev½vLv, †cvt RKwmb evRvi, _vbvt m`i, †Rjvt 

jÿxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2012 

K 

2189.  Avigvb wiqvR AwP, wcZvt †gvt kwdDÏxb Avn‡g`,, 

evox-7, †ivW-2, eøK-Gd, ebkªx, ivgcyiv, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

M 

2190.  Gm G Gg †evinvb DwÏb, wcZvt †gvt Aveyj Kvjvg,, 

MÖvgt+‡cvt cwðg †Mvg`Ûx, _vbvt †evqvjgvix, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

LM 

2191.  ‡gvt bvRgyj nvmvb, wcZvt †gvt kIKZ Avjx,, MÖvgt eo 

wSbvBqv, †cvt ‡QsMviPi evRvi, _vbvt gZje DËi, 

†Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

2192.  G †K Gg AvdQviæ¾vgvb, wcZvt Avey Zv‡ni wmwÏwK,, 

MÖvgt Pvu`cyi, †cvt wmsov, wmsov †cŠimfv,wmsov, bv‡Uvi 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2193.  ‡gvt Avkivd wmwÏKx, wcZvt †gvt wmwÏKzi ingvb,, MÖvgt 

bexqvev`, †cvt Avt bexqvev`, _vbvt gyiv`bMi, †Rjvt 

Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

KLM 

2194.  ‡gvt †gvZvnvi ingvb †PŠayix, wcZvt g„Zt g‡qR DÏxb, , 

MÖvgt mvjyKvb, †cvt KxwZ©cyi, _vvbt †RjvI, †Rjvt 

bIMvu| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1979 

KLM 

2195.  Avnvg` kixd, wcZvt †gvt Beªvwng,, evmv-848, gnjøv-

bZzb cvov, eoe›`i, _vbvt+‡cvt+‡Rjvt w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

2196.  ‡gvt kv‡Ki Av‡bvqvi, wcZvt G we Gg jyrdi ingvb,, 

MÖvgt nwi`vkcyi, †cvt mRBj, _vbvt Kvwkqvbx, †Rjvt 

†MvcvjMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

2197.  nvIjv`vi gÄyi †nv‡mb, wcZvt †gvt kvnRvnvb Avjx 

nvs,, mvZ‰kqv, dwKinvU, ev‡MinvU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2005 

KLM 

2198.  ‡gvt †njvj †nv‡mb, wcZvt †gvt Gjvnx mi`vi,, MÖvgt 

KvgZv, †cvt fvÛviMÖvg, _vbvt ivbxbMi, †Rjvt bIMvu| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

2199.  ‡gvt kwidzj Bmjvg, wcZvt byi‡gvnv¤§`,, MÖvgt KÛv, 

†cvt avg‡mvbv, _vbvt Avïwjqv, †Rjvt XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

2200.  gyt Rniæj Kwei, wcZvt gyt Av‡bvqviæj Kwei,, 

eveyi‡Nvb, inbcyi, †Mvg¯Ívcyi, PvucvBbeveMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

2201.  P›`b Kzgvi gnšÍ, wcZvt b‡ik P›`ª gnšÍ,, MÖvgt 

gvwS‡Kvjv, †cvt cxiMvQv, _vbvt MveZjx, †Rjvt e¸ov| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

K 

2202.  ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb, wcZvt †gvt Avãyj Lv‡jK,, MÖvgt 

bIcvov, †cvt bkwZevRvi, _vbvt CkiMÄ, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

LM 

2203.  Aveyj Kvjvg AvRv`, wcZvt Avãyj Kwig,, BQvgwZ, 

RwKMÄ, wm‡jU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1984 

KLM 

2204.  G Gm Gg wZZvm, wcZvt †gvt †gveviK †nv‡mb,, 

MÖvgt+‡cvt L‡qicyi, _vbvt wgicyi, †Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2013 

KLM 

2205.  fv¯‹i †PŠayix, wcZvt kvwšÍ c` †PŠayix, MÖvgt wgRv©cyi, 

†cvt wgRv©cyi, _vbvt nvUnvRvix, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

LM 

2206.  BwÄt dvixqvbv KvRx, wcZvt BwÄt KvRx gvneyeyi ingvb,, 

220, wbD Gwjd«v›U †ivW, XvKv| 

gvóvm© Bb BwÄwbqvwis 

‡gKvwbK¨vj,  2013 

KLM 

2207.  ‡gvt Gg`v`yj nK f~Bqv, †cvt g„Zt QvB`yj nK f~Bqv,, 

MÖvgt c~e© wn½yjx, †cvt wn½yjx, _vbvt †RviviMÄ, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1999 

LM 

2208.  ‡gvt iv‡k ỳ¾vgvb, wcZvt †gvt †iRvDj Kwig,, 

1866/3, AvKziUvKzicvov, m`i †ivW, UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2011 

M 

2209.  byi Bmjvg, wcZvt Ave`ym mvËvi wmK`vi,, MÖvgt 

kvcjvLvjx, †cvt eMv‡eÛvi, _vbvt evDKj, †Rjvt 

cUzqvLvjx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2007 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2210.  ‡gvt gvneye nvmvb, wcZvt †gvt Avey eKi wmwÏK,, 

evwniPi, †lvj`vM, †fovgvi, Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

2211.  ‡gvt iwdKzj Bmjvg, wcZvt †gvt Avt jwZd nvIjv`vi,, 

MÖvgt djBeywbqv, †cvt †RvjvMvZx, _vbvt KvDLvjx, 

†Rjvt wc‡ivRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

2212.  ‡gvt wgjb wgqv, wcZvt †gvt Rvgvj DwÏb,, ‡ZwjMvZx, 

mi`vi cvov, Kz‡qU †gBb †MU, dzjevox, Lyjbv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

2213.  ‡gvt Avãyi iv¾vK, wcZvt †gvt iIkb Avjx,, MÖvgt 

RMbœv_cyi, †cvt PµPvcox, _vbvt †eov, †Rjvt cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

2214.  Ave`yjøvn Avj gvgyb, wcZvt Rwniæj Avjg,, ‡MvqvLjx, 

†cdzqv, K·evRvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M 

2215.  ‡gvt gwbiæj Bmjvg, wcZvt †gvt †ejøvj †nv‡mb dwKi,, 

MÖvgt †eZKv›`x, †cvt cÂ‡µvkx, _vbvt Djøvcvov, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

LM 

2216.  ‡gvt Ry‡qj ivbv, wcZvt †gvt †`‡jvqvi †nv‡mb,, MÖvgt 

KvsjvKv›`v, †cvt bwibv, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

LM 

2217.  ‡gvt Avj Avwgb †kL, wcZvt †gvt Avãyi ingvb, , MÖvgt 

wbRcvov, †cvt KvDwbqv, _vbvt KvDwbqv, †Rjvt iscyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 

M 

2218.  mvweŸi gvngy`, wcZvt Ave`yi ie nvIjv`vi,, MÖvgt 

PvwjZveywbqv, †cvt eoevBkw`qv, _vbvt MjvwPcv, †Rjvt 

cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1999 

KL 

2219.  ‡gvt kwdKzj Bmjvg, wcZvt g„Zt AvnvZve †nv‡mb,, 

MÖvgt wmsMv DËicvov, ‡cvt+_vbvt cebv m`i,  , cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2011 

K 

2220.  k¨vgj ZvjKz`vi, wcZvt wgjb ZvjyK`vi, , MÖvgt `t 

Rj`x, †cvt Rj`x, _vbvt evkLvjx, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 1992 

L 

2221.  ‡gvt gwZqvi ingvb, wcZvt †gvt gZ‡je gÛj,, 

AvjvDwÏb bMi, †cvt PivB‡Kvj, _vbvt KzgviLvjx, 

†Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2010 

LM 

2222.  ZvwiKzj Bmjvg, wcZvt †gvt Avt iwk`, MÖvgt `yqvRvbx, 

†cvt bMicyi, _vbvt bvMicyi, †Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2011 

M 

2223.  ‡gvt gwnDj Avjg, wcZvt †gvt byiæb bex,, MÖvgt 

†V½vgviv, †cvt †MvKzb, _vbvt+‡Rjvt e¸ov| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

K 

2224.  ‡kL AvdRvj †nv‡mb, wcZvt g„Zt †mL Ave`yj gwR`,, 

KvRx gnjøv, †cvt+_vbvt †`envUv, †Rjvt mvZÿxiv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡iwd«Rv‡iUi GÛ 

GqvKwÛkb, 2012 

LM 

2225.  Avmgv Av³vi, ¯̂vgxt †gvt gwgbyi ingvb,, MÖvgt 

†kvjvKzix, †cvt †kvjvKzix, _vbvt gaycyi, †Rjvt 

UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 2009 

M 

2226.  , ZvR DwÏb Avn¤§`, wcZvt dwRg DwÏb Avn‡¤§`,, 

MÖvgt exignix, †cvt MÛv, 4bs IqvW©, †K›`yqv, 

†bÎ‡Kvbv| 

, weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

, M 

2227.  ‡gvt kwidzj Bmjvg, wcZvt †gvt gwbiæj Bmjvg,, MÖvgt 

wmsnivMx, †cvt Gjvwmb, _vbvt †`j`yqvi, †Rjvt 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

KLM 
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UvsMvBj| 2012 

2228.  bxwZk KvwšÍ gRyg`vi, wcZvt gvnvb›` gRyg`vi,, 

MÖvgt+‡cvt e`yMÖvg, gyKmy`cyi, †MvcvjMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

‡gKvwbK¨vj,  1998 

K 

2229.  gyt mvjvn DÏxb, wcZvt gyt Lwjjyi ingvb,, 41/2, 

nv‡ejx, †Mvcvjcyi, dwi`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1994 

K 

2230.  ‡gvt Kvgvj cvkv, wcZvt †gvt gwZqvi ingvb,, 

MÖvgt+‡cvt KvwjbMi, bovMvZx, bovBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

KL 

2231.  mygb P›`ª `vm, wcZvt †MŠo P›`ª `vm,, MÖvgt avb‡Kvov, 

_vbvt mvUzwiqv, †Rjvt gvwbKMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

2232.  ‡gvt RvwKi †nvmvBb, wcZvt †gvt AvgRv` Avjx †nv‡mb,, 

MÖvgt cwðg †m‡bi wUwKeKvUv, †cvt wUwKKvUv gv`ªvmv, 

_vbvt gVevoxqv, †Rjvt wc‡ivRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

L 

2233.  ‡gvt Beªvwng Ljxj, wcZvt †gvt †gvRv‡¤§j nK g›Uz,, 

MÖvgt Pvu`cvkv wKmgZ, †cvt Pvu`cvkv, _vbvt eveyMÄ, 

†Rjvt ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2007 

M 

2234.  ‡gvt we`y¨r Lvb, wcZvt †gvt Av³vi Lvb, , MÖvgt mvK©Zv, 

†cvt Dqvkx©cvBKcvov, _vbvt wgRv©cyi, †Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

2235.  ‡gvt dqmvj Avn‡g`, wcZvt †gvt Aveyj Kvkg,, 

MÖvgt+‡cvt ivgbMi, _vbvt ivqcyiv, †Rjvt biwms`x| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 

2236.  ‡gvt Avãyj jwZd, wcZvt †gvt gbmyi Avjx,, MÖvgt 

SvjSjx, †cvt wgRv©cyi, _vbvt Av‡Uvqvix, †Rjvt 

cÂMo| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KL 

2237.  ‡gvt Kvgiæj nvmvb, wcZvt g„Zt †`‡jvqvi †nv‡mb,, MÖvgt 

†nvievox, †cvt Kvjv`n, _vbvt dzjevoxqv, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2012 

LM 

2238.  ‡gvt Bgivb †nv‡mb, wcZvt †gvt Avjx †nv‡mb,, MÖvgt 

†jwkqviv, †cvt KzwU, _vbvt Kmev, †Rjvt eªvþYevoxqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

K 

2239.  ‡gvt †mv‡nj ivbv, wcZvt †gvt kvn Rvgvj,, MÖvgt 

MvÜvBj, †cvt Mv›`vBj, _vbvt KvwRcyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

KLM 

2240.  cÖmbœ Kzgvi †Nvl, wcZvt nwic` †Nvl, MÖvgt+‡cvt 

bv‡gvkv KievwU, _vbvt+‡Rjvt PvucvBbeveMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1999 

K 

2241.  ‡gvt ‡kvqv‡qe, wcZvt †gvt BmgvBj,, evmv-16, †ivW-5, 

eøK-G, wgicyi-1, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

2242.  ‡gvnv¤§` Avmv`y¾vgvb, wcZvt †gvnv¤§` kvnRvnvb,, MÖvgt 

kvnRv`cyi, †cvt wmivRcyi, _vbvt †Kv¤úvbxMÄ, †Rjvt 

†bvqvLvjx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

K 

2243.  wgRvbyi ingvb, wcZvt BdvRZzjøv †gvoj, , gvwU‡Kvgiv, 

†cvt Av¯‹vicyi, _vbvt †`envUv, †Rjvt mvZÿxiv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2010 

L 

2244.  ‡gvt †iRvDj Kwig, wcZvt †gvt AvgRv` †nv‡mb,, MÖvgt 

†Mvwcbv_cyi, †cvt ZvjMvwQ, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 
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2245.  ‡gvt dwi` †nv‡mb, wcZvt †gvt gwbi DÏxb,, MÖvgt `wÿY 

ewUbv, †cvt dvivevox, _vbvt+‡Rjvt VvKziMvuI,| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

2246.  ‡gvt gwbiæj Bmjvg, wcZvt †gvt †gvZv‡je †nvmvBb 

†gvjøv, MÖvgt †avKov‡Kvj, †cvt gwnl ev_vb, _vbvt 

‡LvKmv, †Rjvt Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

2247.  ‡gvt BqvwQb †nvQvBb, wcZvt †gvt BQnvK,, MÖvgt 

†`ŠjZcyi, †cvt _vbvt cwUqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2004 

L 

2248.  ‡gvt dviæK †nv‡mb, wcZvt AvjnvR¡ d‡qR Avng`,, 

MÖvgt `~Mv©cyi, †cvt K‰iqv evRvi, _vbvt QvMjbvBqv, 

†Rjvt †dbx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

K 

2249.  Rvwgj Avng` †PŠayix, wcZvt b~i Avng` †PŠayix,, d¬¨vU-

G2, evox-57, †ivW-3G, avbgwÛ, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

wmwfj,  2004 

LM 

2250.  ‡nv‡mb †gvnv¤§` ivqnvb, wcZvt Avãyj AvDqvj,, MÖvgt 

†Ziwkiv, †cvt PKwR_i, _vbvt †MŠixcyi, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2001 

KLM 

2251.  ‡gvt meyR †nv‡mb, wcZvt g„Zt †gvt gwdRyi ingvb 

†gvj¨v, MÖvgt+‡cvt Kjvevoxqv, _vbvt Kvwjqv, †Rjvt 

bovBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

K 

2252.  ‡gvt b~iæbœex †nv‡mb, wcZvt †gvt ev”Qv gvgy`,, MÖvgt 

mywUcvov, †cvt `v‡ivqvbx †U·UvBj , _vbvt+‡Rjvt 

bxjdvgvix| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2004 

M 

2253.  nvw`Dj Bmjvg, wcZvt g„Zt †gvnv¤§` Avjx,, MÖvgt 

bqvcvov, †cvt wLw`icyi, _vbvt g‡bvni`x, †Rjvt 

biwms`x| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

LM 

2254.  ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb, wcZvt †gvt b~iPvb wgqv, MÖvgt 

iƒcmx hvÎv, †cvt wmsMvbMi, _vbvt UvsMvBj, ‡Rjvt 

UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 1998 

KLM 

2255.  ‡mv‡nj ivbv, wcZvt g„Zt Avãyj gwR`,, MÖvgt+‡cvt aibx 

evox, _vbvt Dwjcyi, , †Rjvt KzwoMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

K 

2256.  ‡`evkxl `Ë, wcZvt Aiæb `Ë, , MÖvgt c~e© kÖxg½j  

(†`eevox), †cvt+_vbvt kÖxg½j, †Rjvt †gŠjfxevRvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1991 

KLM 

2257.  gvneyeyi ingvb, wcZvt †gvt Avãyi iv¾vK,, MÖvgt+‡cvt 

Lwjkv Kzwo, _vbvt+‡Rjvt VvKziMvuI| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

K 

2258.  Avãyjøv †nj Kvwd, wcZvt gKeyj †nv‡mb, , MÖvgt Pi 

nwicyi, †cvt fvUviv, _vbt mwilvevox, †Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

2259.  BKivgyj nK †`Iqvb, wcZvt †gvt nvq`vi †`Iqvb,, MÖvgt 

ˆeVvLvjx, †cvt †Kvgicyi, _vbvt dwi`cyi m`i, †Rjvt 

dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

LM 

2260.  Av‡bvqviæj Bmjvg, wcZvt †gvt wmivRyj Bmjvg,, MÖvgt 

†Mv`vwkgjv, †cvt kÖxivgcyi, _vbvt+‡Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 

LM 

2261.  ‡PŠayix mvwR` †bIqvR, wcZvt g„Zt BKevj Avnmvb 

†PŠayix, 424/7, gvwjevM, ¸jevM †ivW, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

2262.  ‡gvt Rvnv½xi Avjg, wcZvt †gvt †gvZvnvi Avjx,, 

MÖvgt+‡cvt evRbvnvi, _vbvt weij, †Rjvt w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

KLM 
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2014 

2263.  Gm Gg Bgivb Avjx, wcZvt †gvt Avey `vD`,, 

MÖvgt+‡cvt PvuPov, _vbvt †KvZqvjx, †Rjvt h‡kvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

L 

2264.  ‡gvt Iqvwn`yi ingvb, wcZvt †gvt gwkDi ingvb,, MÖvgt 

†mvbvKzo, †cvt cybyg, _vbvt kvwjLv, †Rjvt gv¸iv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

M 

2265.  kÖx K…ò `vk, wcZvt †MŠiv½ cÖmv` `vk,, MÖvgt KPzqvB, 

†cvt Pµkvjv, IqvW©-02, _vbvt cwUqv, †Rjvt PUªªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

K 

2266.  bRiæj Bmjvg, wcZvt Avãyj gybœvd, MÖvgt cqjv c~e© 

cvov, †cvt †Zikªx, _vbvt wNIi, †Rjvt gvwbKMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 

KLM 

2267.  ‡gvt AvwZKzi ingvb, wcZvt †gvt kwdKzi ingvb,, 9/5, 

Rvnvbviv wfjv, K¨v‡WU K‡jR †ivW, `t evMgviv, 

†KvU©evox, Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

LM 

2268.  ‡gvt Beªvwng Ljxj, wcZvt †gvt †gvRv‡¤§j nK,, 

Pvu`cvkv, wKmgZ, Pvu`cvkv, eveyMÄ, ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2007 

KL 

2269.  ‡gvt †mwjg †iRv, wcZvt †gvt gwdRyi ingvb,, MÖvgt 

†QvUPKP¤úK, †cvt PKDjx, _vbvt gv›`v, †Rjvt bIMvu| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

2270.  ‡gvt Avãyj gwZb, wcZvt Avãym mvËvi, MÖvgt 

†LvÏ©bvivqbcyi, †cvt mi¯̂Zxcyi, _vbvt gnv‡`ecyi, 

†Rjvt bIMvu| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

M 

2271.  ‡gvt kixdzi ingvb, wcZvt †gvt byi Kwig,, MÖvgt ¸bK, 

†cvt KzwVinvU, _vbvt †mvbvMvRx, †Rjvt †dbx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt) I 

†UwjKwgDwb‡Kkb 

2014 

K 

2272.  ‡gvt gvmy`yj Avjg, wcZvt g„Zt Kwjg Djøvn,, MÖvgt+‡cvt 

Avkivdcyi, _vbvt KPzqv, †Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2007 

KLM 

2273.  wek¦wRr kgv©, wcZvt eªR †Mvcvj kgv©,, gwjøKv-54 Av/G, 

gwjøKcyi, mybvgMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

LM 

2274.  ‡gvt †mvjvqgvb Avnmvb, wcZvt †gvt †Mvjvg Avnmvb,, 

357, d«x ¯‹zi óªxU, nvwZicyj, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

M 

2275.  ‡K Gg dqmvj Avj gvgyb, wcZvt wbqvgZ Avjx Lvb,, 

220/GBP, 5g Zjv, `wÿY cx‡iievM, wgicyi, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2007 

KLM 

2276.  AUj eovj, wcZvt Ag~j¨ iÄb eovj, , MÖvgt 

†`we`vmKvVx, †cvt evUbvZjv, _vbvt †bQvivev`, †Rjvt 

wc‡ivRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

2277.  ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb, wcZvt †gvt nvweeyi ingvb,, MÖvgt 

†UKzqvcvov, †cvt Pibexcyi, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

KLM 

2278.  ‡gvt bvwidzi ingvb, wcZvt Gm Gg mwn`yi ingvb,, 

MÖvgt gvwbKcUj, †cvt †gNvB, _vbvt KvwRcyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

L 



ক্রমিক 
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2279.  ‡gvt iwdKzj Bmjvg, wcZvt †gvt Avkv©` wgqv,, MÖvgt 

wc‡ivRcyi, †cvt P¤úKbMi, _vbvt †nvgbv, †Rjvt 

Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M 

2280.  ‡gvt Avãyjøvn Avj gvgyb, wcZvt †gvt gwnDwÏb,, 

MÖvgt+‡cvt+_vbvt evinvÆv, †Rjvt †bÎ‡Kvbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 1998 

K 

2281.  Gm Gg †iRvDj Kwig, wcZvt g„Zt Wvt †`‡jvqvi 

†nv‡mb, MÖvgt evwjRyix, †cvt evwjRyix, _vbvt gv`viMÄ, 

†Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1984 

LM 

2282.  ‡gvt kvnvRvnvb wgqv, wcZvt †gvt Pvub wgqv,, MÖvgt Lvgvi 

gvgy`cyi, †cvt nvwjgbMi, _vbvt cjvkevox, †Rjvt 

MvBevÜv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

2283.  ‰mq` †gv Í̄vK Avn¤§`, wcZvt ‰mq` †m‡K›`vi Avjx,, 

evox-175, DËi †PŠwKocvo, bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1998 

K 

2284.  ‡gvt wd‡ivR †nv‡mb, wcZvt †gvt Gjvnx e·,, MÖvgt PK 

myÎvcyi cwðgcvov, †cvt+_vbvt e¸ov m`i, †Rjvt 

e¸ov| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

M 

2285.  G ‡K Gg Rmxg DwÏb, wcZvt G †K Gg kwd Djøvn,, 

MÖvgt `wÿY jwZdcyi, †cvt Rwg`vinvU, _vbvt †eMgMÄ, 

†bvqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

wmwfj, 1989 

KLM 

2286.  ‡gvt gvnvgy`yj nvmvb, wcZvt †gvt Avie Avjx,, MÖvgt 

Bmjvgcyi, †cvt †MvjvcbMi, _vbvt †fovgviv, †Rjvt 

Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M 

2287.  ‡gvt ïKzi †kL, wcZvt †gvt nvwjg †kL,, MÖvgt nvwejx 

`qvivgcyi, †cvt Lv‡jK †Pqvig¨‡bi evRvi, dwi`cyi 

m`i, dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡iwd«Rv‡ikb GÛ 

GqviKwÛkb, 2011 

M 

2288.  ‡gvt bvwmi DwÏb, wcZvt †gvt AvwRRyj nK,, MÖvgt 

AvKzqv `wÿYcvov, †cvt gqgbwmsn m`i, gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

M 

2289.  ‡gvt Rvnv½xi †nv‡mb, wcZvt g„Zt †gvt gKeyj †nv‡mb 

nvIjv`vi, 120, gywÝ Rvnv½xi moK, SvjKvVx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2000 

KLM 

2290.  B›`ªwRr Kzgvi b›`x, wcZvt i‡gk P›`ª b›`x,, Av‡ivM¨ 

wb‡KZb, K‡jR †gvo, bv‡Mk¦ix, KzwoMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

KL 

2291.  gwdRyj Bmjvg, wcZvt Avwgi †nv‡mb,, MÖvgt 

gvnb›`vev`, †cvt Avey †Zvive, _vbvt gxi¯̂ivB, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2003 

KLM 

2292.  ‡gvnv¤§` mwdDj Bmjvg, wcZvt †gvt Gikv` Djøv,, MÖvgt 

kÖxcyi, †cvt+_vbvt †PŠÏMÖvg, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1995 

K 

2293.  ‡gvt wgRvbyi ingvb, wcZvt †gvt byiæj Bmjvg,, MÖvgt 

PifvUvivKv›`v, †cvt `wÿY wK Í̄vKvVx, _vbvt+‡Rjvt 

SvjKvVx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2012 

M 

2294.  ‡gvt Kvgiæj nvmvb, wcZvt wd‡ivR Avn‡¤§`,, 

MÖvgt+‡cvt †gvnbcyi, _vbvt gZje, †Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

2295.  ‡gvt gviæd Bmjvg †ecvix, wcZvt Avt KyÏym †ecvix,, 

MÖvgt cwðg Lvevmcyi, †cvt+_vbvt+‡Rjvt dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2296.  ‡gvt RvwKiæj Bmjvg, wcZvt †gvt cÖZve Avjx,, MÖvgt 

nwibvevox, †cvt nvwjgbMi, _vbvt cjvkevox, †Rjvt 

MvBevÜv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

L 

2297.  mygb †nvmvBb, wcZvt Avt Rwjj,, MÖvgt †PŠKv, nvw`iv, 

†cvt nvw`evi evRvi, †Mvcvjcyi, UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2016 

KLM 

2298.  ‡gvt wjUb †mK, wcZvt †gvt nv‡mg †mK,, MÖvgt+‡cvt 

wkeivgcyi, _vbvt dwi`cyi m`i, †Rjvt dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

LM 

2299.  Gm Gg wmivRyj nK, wcZvt Avn¤§` Avjx,, MÖvgt 

ajRvb, ‡cvt †`I‡fvM, _vbvt ivqMÄ, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

A‡Uv‡gvevBj, 1998 

KLM 

2300.  ‡gvt gvneyeyj Bmjvg, wcZvt †gvt bRiæj Bmjvg,, 

gnjøv-Øvwiqvcyi, †cvt kvnRv`cyi , _vbvt kvnRv`cyi, 

†Rjvt wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

LM 

2301.  ‡gvt Avãyj nvbœvb, wcZvt g„Zt dRjyi ingvb,, 

MÖvgt+‡cvt w`Nywjqv, _vbvt dwi`cyi, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2001 

LM 

2302.  ‡gvt Avãyj Avwjg, wcZvt †gvt Avey QvB` †mL,, MÖvgt 

iNybv_cyi, †cvt wkqvj‡Kvj, _vbvt+‡Rjvt wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

LM 

2303.  KvRx †gvt BqvwQb Djøvn, wcZvt †K Gg kwiqZ Dj¨vn,, 

iv¯Ív-nvRx †ejv‡qZ Avjx †ivW, †cvt cvnvoZjx, _vbvt 

cvnvoZjx, PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

2304.  ‡gvt kwidzj  Bmjvg, wcZvt †gvt Bev`Z Avjx gÛj,, 

MÖvgt wejKzjv, †cvt gvngy`cyi gv`ªvmv, _vbvt+†Rjvt 

cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt) I 

†UwjKwgDwb‡Kkb 

2013 

L 

2305.  ‡gvt †Lvi‡k` Avjg, wcZvt †gvt iwdK Avn‡g`,, MÖvgt 

†gvnv¤§`cyi, †cvt ˆeivM, _vbvt Av‡bvqviv, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2001 

KLM 

2306.  ‡gvt †g‡n`x nvmvb, wcZvt Gg G Rwjj nvIjv`vi,, 

evmv-71, IqvW©-6, `wÿY c~e© fvÛvwiqv, _vbvt+‡cvt 

fvÛvwiqv, †Rjvt wc‡ivRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KL 

2307.  ‡gvt Avãyjøvwnj Kvwd, wcZvt Gm Gg B`ªxm Avjx,, 189, 

DËicvov, ga¨fv½v, †`ŠjZcyi, Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2006 

M 

2308.  ‡gvt AvwRRyj Bmjvg, wcZvt g„Zt Avt nvwKg †gvj¨v,, 

MÖvgt bx‡jicvov, MvRxcyi, †Rjvt MvRxcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

2309.  ‡gvt Avwidzj nK, wcZvt †gvt Avmv`yj nK,, MÖvgt weij, 

kvncvov, †cvt+_vbvt weij, †Rjvt w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

2310.  wd‡ivR Avn‡g`, wcZvt †gvt Aveyj †nv‡mb,, 186, 

n‡ivMÖvg c~e©cvov, ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

2311.  ‡gvt Avãyi ingvb, wcZvt AvbQvi Avjx,, MÖvgt 

kvwšÍcvov, †cvt Dwjqv evRvi, _vbvt Bmjvgcyi, †Rjvt 

Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

K 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2312.  gwbi †nv‡mb, wcZvt †QivRyj nK cv‡Uvqvix,, MÖvgt 

†mvbvcyi, †cvt mwjgevM, _vbvt+‡Rjvt jÿxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

2313.  ‡gvt nvwdRyi ingvb, wcZvt †gvt dRjyi ingvb, MÖvgt 

`yo`ywoqv, †cvt †ewijvevox, _vbvt jvjcyi, bv‡Uvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

wmwfj,  2010 

K 

2314.  ‡gvt meyR †nv‡mb, wcZvt †gvt gwkqvi ingvb, MÖvgt 

†`kgyL cvov, †cvt eybvMvZx, _vbvt kvwjLv, gv¸iv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 

L 

2315.  DËg Kzgvi gRyg`vi, wcZvt g„Zt cigvb›` gRyg`vi,, 

MÖvgt lvUZjv, †cvt lvUZjv, _vbvt dwKinvU, †Rjvt 

ev‡MinvU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1994 

LM 

2316.  ‡gvt Rwniæj nK, wcZvt †gvt Ievq`yj nK,, MÖvgt `wÿY 

gvwQgcyi, †cvt w`bgwbinvU, _vbvt m`i, †Rjvt 

†bvqvLvjx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

2317.  mwdK  DwÏb Avn‡¤§`, wcZvt g„Zt AvjZvd DwÏb 

Avn‡¤§`, nhiZ Kvjykv moK, Av‡jKv›`v, ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

wmwfj, 1983 

M 

2318.  kwn`yj Bmjvg, wcZvt cvbœy cÖvgvwbK,  MÖvgt hgybvev`, 

†cvt kvKivBj, _vbvt wkevjq, †Rjvt gvwbKMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

K 

2319.  ‡gvt cvi‡fR †gvkvid ivpx, wcZvt †gvt Rwni DwÏb 

ivpx, MÖvgt DËi gvnvKvjx, †cvt †KIqvi, _vbvt+‡Rjvt 

gwÝMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2012 

L 

2320.  ‡gvnv¤§` bRiæj Bmjvg, wcZvt g„Zt iwdKzj Bmjvg,, 

Mªvgt+‡cvt †ZjxMÖvg, _vbvt dzjevoxqv, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

M 

2321.  M‡bk P›`ª ivq, wcZvt P›`ª †gvnb ivq,, MÖvgt evmy‡`ecyi, 

†cvt †MvcvjMÄ, _vbvt exiMÄ, †Rjvt w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

cvIqvi,  2013 

K 

2322.  dvnvb †givR, wcZvt †gvt gnmxb,, gvóvi wfjv, fv`vBj, 

wWBwc‡RW, mvfvi, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

LM 

2323.  ‡gvt mvBdzj Av‡iwdb, wcZvt †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb,, 

MÖvgt Lvb †gvnv¤§`cyi, †cvt `~R©bxgnj, _vbvt iæcmv, 

†Rjvt Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 

2324.  ‡gvt Avey mvC` iIkb Mwb, wcZvt †gvt Avt mvjvg 

miKvi, MÖvgt fvZMÖvg, †cvt fvZMÖvg, _vbvt mv`yj¨vcyi, 

†Rjvt MvBevÜv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

L 

2325.  ‡gvt †iRvDj Kwig, wcZvt †gvt kvRvnvb miKvi,, 

MÖvgt+‡cvt eMvocvo, _vbvt mwilvevox, †Rjvt 

Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

2326.  ‡gvt gwbi †nv‡mb, wcZvt †gvt Rvjvj DÏxb miKvi,, 

MÖvgt+‡cvt QqMvuI, _vbvt †f`iMÄ, †Rjvt kixqZcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

2327.  ‡gvt Avãym mvËvi †nv‡mb, wcZvt Avãyj Lv‡jK 

nvIjv`vi, MÖvgt nvwRi nvIjv, †cvt+_vbvt+‡Rjvt 

gv`vixcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

K 

2328.  wbcyj K…ò gv‡jv, wcZvt g„Zt gyKz›` gv‡jv,, MÖvgt+‡cvt 

avbyKv, kwiqZcyi m`i,kwiqZcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1991 

KL 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2329.  ‡gvt Avey mywdqvb, wcZvt wbRvg DÏxb,, MÖvgt c`yqv, 

†cvt gxi¯^ivB, _vbvt gxi¯̂ivB, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2012 

L 

2330.  ‡gvt †Mvjvg wKewiqv, wcZvt †gvt bRiæj Bmjvg,, MÖvgt 

cvKox ¯‹zjcvov, †cvt cvKox, _vbvt †Mv`vMvox, †Rjvt 

ivRkvnx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 

LM 

2331.  Gg Gg IevB`yi ingvb, wcZvt †gvt wRjøyi ingvb,, MÖvgt 

cÖavbKzwo, †cvt cÖavbKzwo, _vbvt ev`jMvQx, †Rjvt 

bIMvu| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

K 

2332.  ‡gvjøvn †gvnv¤§` b~iæ¾vgvb, wcZvt †gvnv¤§` ggZvRyi 

ingvb, MÖvgt AvjvBcyi, †cvt ˆgbg, _vbvt+‡Rjvt 

bIMvu| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

wmwfj  2002 

LM 

2333.  ‡gvt bvRgyj nvPvb, wcZvt †gvt bvwmi gyÝx,, MÖvgt 

†MvwK`cyi, †cvt dzjvicvov, _vbvt myKmy`cyi, †Rjvt 

†MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 

M 

2334.  AwfwRr `Ë, wcZvt wewcb wenvix `Ë,, MÖvgt LvgviMÖvg, 

†cvt †ewZj nvU‡Lvjv, _vbvt Gbv‡qZcyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KL 

2335.  ‡gvt mvnve DwÏb, wcZvt †gvt Avãyj gwZb,, MÖvgt 

evbœMi, †cvt gµecyi evRvi, _vbvt bv½j‡KvU©, †Rjvt 

Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

LM 

2336.  kvgxg Avn‡g`, wcZvt †gvt miIqvi Avjg,, 2, KvRx 

bRiæj Bmjvg †ivW, †KvU©cvov, Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

KLM 

2337.  KvRx Avãyi iwng, wcZvt g„Zt KvRx Avãyi jwZd,, MÖvgt 

mvnRx evRvi, †cvt mvnRx evRvi, gvaecyi, nweMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

wmwfj, 1985 

KLM 

2338.  ‡gvt Kvgvj †nv‡mb, wcZvt g„Zt Avãyj Lv‡jK †kL,, 

MÖvgt gv_vfv½v, †cvt wkcBqvW©, _vbvt jebPiv, †Rjvt 

Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 

K 

2339.  iwdKzj Bmjvg, wcZvt mvËvi †gvjøv,, MÖvgt AvoKv›`x, 

†cvt eo evwnievM, _vbvt Kvwkqvbx, †Rjvt †MvcvjMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2010 

M 

2340.  ‡gvnv¤§` mvjvn DwÏb, wcZvt †gvnv¤§` Ave`yj gybvd,, 

MÖvgt+‡cvt fvwUqvix, mxZvKzÛ, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 1997 

LM 

2341.  ‡gvt Kvgvj Avn‡g`, wcZvt ev`kv wgqv,, MÖvgt 

D`bvcvov, †cvt Pvcvi †Kvbv, _vbvt mwilvevox, †Rjvt 

Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KLM 

2342.  ‡gvt Avwkd †bIqvR, wcZvt †gvt †Lvi‡k` Avjg,, 

Lyiwk`v g¨vbkb, nvDR-63, eøK-we, gy›`xcvov K‡jvbx, 

e¸ov| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

2343.  gynv¤§` †ZŠwn` Dj Avjg †PŠayix, wcZvt g„Zt dwQDj 

Avjg †PŠayix, 29, †ng‡mb †jBb, RvgvjLvb, PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2004 

KL 

2344.  ‡gvt †ejv‡qZ †nv‡mb Lvb, wcZvt AvBqyeyi ingvb Lvb,, 

MÖvgt †`jx, †cvt †`jx evRvi, _vbvt Kmev, †Rjvt we. 

evoxqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2005 

KLM 

2345.  ‡gvt mvBdzj Bmjvg iwb, wcZvt Avãyj Lv‡jK wmK`vi,, 

200, mvBdzj g¨vbkb, `wÿb Av‡jKv›`v, KvwRcvov, 

ewikvj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2346.  myiwRr wek¦vm, wcZvt mÂqb wek¦vm,, 90/G, AvkvKzÄ, 

isnvUv, PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2016 

M 

2347.  ‡gvt gvbmyiæjøvn, wcZvt †gvt †Qvjvqgvb †nv‡mb,, Mvgt 

Kvwjqv, †cvt Kvwjqv nwicyi, _vbvt+‡Rjvt wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt) I 

†UwjKwgDwb‡Kkb,, 

2014 

KL 

2348.  ‡gvt Avwidzj Bmjvg, wcZvt †gvnv¤§` wgqv,, MÖvgt 

gQwRÏv, †cvt gQwRÏv, _vbvt mxZvKzÛ, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2010 

M 

2349.  ‡gvnv¤§` wicb wgqv, wcZvt †gvt Avt Kvw`i,, MÖvgt+‡cvt 

weiæbxqv, _vbvt fvjyKv, †Rjvt gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 2002 

K 

2350.  ‡gvt gvBbyj Bmjvg, wcZvt †mvnive wmK`vi,, ‡nvwìs-

120, MÖvgt ˆKeZ©Lvjx, †cvt ˆKeZ©Lvjx, _vbvt ivRvcyi, 

†Rjvt SvjKvVx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

2351.  ‡gvt AvwbQzi ingvb, wcZvt †gvt eRjyi ingvb cvBK,, 

MÖvgt gy`vdi, †cvt †gvnbcyi, gZje Dt, Pvu`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1991 

KLM 

2352.  Avjx AvKei, wcZvt †gvr Avãym mvËvi,, MÖvgt 

†kvjvKzwoqv, †cvt Rjmxb, _vbvt avgivB, XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2012 

L 

2353.  ‡gvnv¤§` †nv‡mb, wcZvt †gvt Avwgi DÏxb,, MÖvgt cwðg 

Gjvnev`, iwk` ZvjyK`vi evox, †cvt KvÂb bMi, _vbvt 

P›`bvBk, ‡Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

2354.  ‡gvt Gbvgyj nK, wcZvt †gvt Rvnv½xi Avjg,, 

MÖvgt+‡cvt Pijÿxcyi, _vbvt gyjv`x, †Rjvt ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

M 

2355.  ‡`evkxl `vk, wcZvt Aby‡Zvl `vk,, MÖvgt+‡cvt †Rvqviv, 

_vbvt P›`bvBk, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1999 

K 

2356.  ‡gvt mv‡ivqvi Avjg, wcZvt †gvt Avby wgqv,, MÖvgt nKw`, 

†cvt AvcZve wewei nvU, _vbvt+‡Rjvt †dbx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

K 

2357.  ‡gvt Avwidzj Bmjvg, wcZvt †gvt Avãyi iwdK,, MÖvgt 

AvgivBj, †cvt hv`ecyi, _vbvt avgivB, †Rjvt XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

L 

2358.  ‡gvt LvBiæj evkvi, wcZvt †gvt g‡qR DÏxb,, MÖvgt 

nwicyi wgqvcvov, †cvt PvucvB `~Mv©cyi, _vbvt beveMÄ, 

m`i, †Rjvt PvucvBbeveMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

KL 

2359.  ‡gvt kvnve DwÏb, wcZvt †gvt Aveyj nv‡mg,, MÖvgt+‡cvt 

KvBZjv, _vbvt bexbMi, †Rjvt we-evoxqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

M 

2360.  ‡gvt BDmyd Avjx, wcZvt †gvt †gv³vi †nv‡mb,, Mvgt 

web¨v`vBo, †cvt evNvevoxNvU, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

2361.  bvwn` Avj gvngy`, wcZvt †gvt gwKg DwÏb, Mªvgt 

cvuPwUKix, †cvt cvUevoxqv, _vbvt KvjyLvjx, †Rjvt 

ivRevox| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

K 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2362.  ‡gvnv¤§` Gg`v`yj nK, wcZvt †gvt dRjyj nK,, evox-

408/3, QvqvevM, wkgyjZjx, MvRxcyi m`i, MvRxcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

M 

2363.  ‡gvnv¤§` kwidzj Avjg, wcZvt †gvnv¤§` Igi dviæK,, 

MÖvgt AvjgbMi, †cvt bexbMi, _vbvt bexbMi, †Rjvt 

we-evoxqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2006 

LM 

2364.  mvbwR`v mvewib gwbKv, wcZvt dviæK Avn‡g`,, 

Aviwe‡K †ivW, †ej‡MU, †ZZzjZjv, h‡kvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 

M 

2365.  ‡gvnv¤§` RvKvwiqv, wcZvt g„Zt nvRx b~i †gvnv¤§`,, 

gvnvjygv, DËi gv`ªvkv, nvUnvRvix, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

2366.  ‡gvt kwidzj Bmjvg, wcZvt †gvt Avey Zv‡ni,, MÖvgt 

D`Mvox, †cvt D`Mvox, _vbvt KvwRcyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

K 

2367.  ‡gvt Avwmd gyRZev, wcZvt Gm Gg gyRZev Avjx,, 20 

we we †jb, KvwjksKicyi, Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

2368.  ‡gvnv¤§` gywbiæj Avjg, wcZvt †gvnv¤§` b~iæj Avjg,, 

MÖvgt myRvcyi, †cvt+_vbvt †mvbvMvRx, †Rjvt †dbx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

2369.  wgbnvR Lvb, wcZvt †gvt byiDÏxb Lvb,, evox-2, †ivW-

2, †jb-4, eøK-wR, nvwjkni nvDwRs †óU, PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2004 

KLM 

2370.  ‡gvt gyiv` †nv‡mb, wcZvt †gvt †ZvZv wgqv,, Mvgt 

ZckxWv½v, †cvt PvuPov, _vbvt m`i, †Rjvt h‡kvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

LM 

2371.  ‡gvt mvBdzi ingvb, wcZvt †gvt gwZDi ingvb,, ‡ókb 

cvov, AvjgWv½v, †cvt AvjgWv½v, PzqvWv½v| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2016 

KLM 

2372.  ‡gvt AvmdvKzi ingvb, wcZvt g„Zt ZvBdzi ingvb,, 

Mvgt Øvwiqvcyi, †cvt †PŠnÏx‡Uvjv, _vbvt+‡Rjvt 

PvucvBbeveMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2001 

M 

2373.  gwkDi ingvb, wcZvt Avãyj gwR` dwKi,, MÖvgt †cbœvB, 

†cvt †MŠixcyi, _vbvt `vD`Kvw›`, †Rjvt Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

2374.  ‡gvt Avey bvCg, wcZvt †gvt AvmgZ Avjx nvIjv`vi,, 

MÖvgt †eZKv, †cvt †nvMjv †eZKv, _vbvt KvDLvjx, 

†Rjvt wc‡ivRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

2375.  ‡gvt Iqvwn`yj Avjg, wcZvt †gvt Rvnv½xi Avjg,, 

MÖvgt+‡cvt Mo`yqviv, _vbvt nvUnvRvix, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

L 

2376.  ‡gvt †iRvDj Kwig, wcZvt †gvt LvBiæjøvn,, MÖvgt+‡cvt 

wdwjcbMi, _vbvt †`ŠjZcyi, †Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

K 

2377.  ‡gvt Rwni Avnv¤§` f~Tv, wcZvt g„Zt Rvjvj Avnv¤§` 

f~Tv, MÖvgt Rvcvb›`x, †cvt gbœviv evRvi, _vbvt 

bv½j‡KvU©, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1993 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2378.  ‡gvt nviæb Ai ikx`, wcZvt †gvt Avãyj ev‡m`,, 145, 

†gvjøvcvov, ivRkvnx †KvU©, ivRcvov, ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

‡gKvwbK¨vj  2012 

KLM 

2379.  ‡`‡jvqvi †nv‡mb, wcZvt †gvt Rvgvj DwÏb,, Mvgt 

ivqkªx, †cvt DbwKjv, _vbvt kvnivw Í̄, †Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

L 

2380.  ‡gvt AvKZviæ¾vgvb, wcZvt g„Zt Avãyj Avjxg,, 
MÖvgt+‡cvt Kvj‡gNv, _vbvt mwLcyi, †Rjvt UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2006 

LM 

2381.  ‡gvt bvRgyj Avjg Lvb, wcZvt `xj †gvnv¤§` Lvb,, MÖvgt 

nvZ‡Kvcv, †cvt+_vbvt †mvbviMvu, †Rjvt bvivqbMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

M 

2382.  gynv¤§` Avj gvgyb, wcZvt gynv¤§` Lwei DwÏb,, MÖvgt 

Bmjvgcyi, †cvt wRqbcyi, _vbvt ‡`ŠjZcyi, †Rjvt 

gvwbKMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2000 

KLM 

2383.  AvKxe Lvb, wcZvt dRjyi nK Lvb,, 267, webvcvbx 

Mvjm© ¯‹zj †ivW, †MvcvjMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

LM 

2384.  ‡gvt Aveyj Kvjvg, wcZvt †gvt b~iæj Avwgb,, MÖvgt 

KvULvj, †cvt KvULvj evRvi, _vbvt wgUvgBb, †Rjvt 

wK‡kviMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

KLM 

2385.  ‡gvt Bwjqvm †nv‡mb wc›Uz, wcZvt G †K Gg Avãyj 

AvwRR, MÖvgt+‡cvt fv‡qjveywbqv, _vbvt KvVvwjqv, 

SvjKvwV| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2004 

LM 

2386.  wgRv© Avey mvKxe, wcZvt wgRv© nvweeyi ingvb,, gwb 

gwÄj, evmv-5, eøK-we, wf‡±vwiqv †ivW, UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2007 

LM 

2387.  fv¯‹i †PŠayix, wcZvt kvwšÍc` †PŠayix,, MÖvgt wgRv©cyi, 

†cvt wgRv©cyi, _vbvt nvUnvRvix, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

K 

2388.  ‡kvfb gRyg`vi, wcZvt g‡bvwRr gRyg`vi,, 20bs 

MxZvÄwj moK, wSbvB`n| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

LM 

2389.  gbRyi Avnv‡g` mygb, wcZvt †gvt knx` Djøvn,, MÖvgt eo 

giv‡`vb, †cvt ‡QsMviPi evRvi, _vbvt gZje Dt, †Rjvt 

Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

K 

2390.  Zvbfxi Avn¤§` †PŠayix, wcZvt G †K Gg †bQvi DwÏb 

†PŠayix, MÖvgt †P½vKvw›`, †cvt `vD`Kvw›`, _vbvt 

`vD`Kvw›`, †Rjvt Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

KLM 

2391.  ‡gvt †di‡`Šm Avn‡g` evey, wcZvt g„Zt †gvt †gvZvnvi 

Avjx, wm GÛ we †ivW, KvRxcvov, gywÝevox, cwðg 

e¸ov, ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1992 

K 

2392.  wecyj Kzgvi wmsn, wcZvt PvDev wmsn,, MÖvgt QbMvuI, 

†cvt Av`gcyi evRvi,, _vbvt KgjMÄ, †Rjvt 

†gŠjfxevRvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1992 

M 

2393.  ‡gvt †LvKb wgqv, wcZvt †gvt GšÍvR Avjx †gvjøv,, MÖvgt 

DËi †gvnbcyi, †cvt KzwPqvgviv, _vbvt Djøvcvov, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2394.  ‡gvt nvQbvBb, wcZvt †gvt kvnRvb nvIjv`vi,, MÖvgt 

PK‡Wvl, †cvt Kz‡oinvU, _vbvt †evinvbDwÏb, †Rjvt 

†fvjv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

KLM 

2395.  wek¦wRr ivq, wcZvt b‡ik P›`ª ivq,, MÖvgt `~Mv©cyi, †cvt 

`~Mv©cyi evRvi, _vbvt cve©Zxcyi, †Rjvt w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2011 

KLM 

2396.  Avkivd DwÏb †gvt Kvqmvi, wcZvt g„Zt G †K Gg 

Aveyj Kv‡kg, 10K/1, K‡jR †ivW, gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

LM 

2397.  ‡gvt †mvjvBgvb, wcZvt †gvt Aveyj gbQzi, MÖvgt 

†osMvicvo, †cvt kÖxivgcyi, _vbvt+‡Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

2398.  kvgmyj û`v, wcZvt Aveyj Kvjvg,, MÖvgt AvqbvZjx, †cvt 

AvqbvZjx evRvi, _vbvt kvnivw Í̄, †Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

L 

2399.  ‡gv Í̄vwdRyi ingvb Lvb, wcZvt Wvt Gg Avi Lvb,, wmivR 

D` †`Šjøv †ivW, †Mvcvjcyi, cvebv m`i, cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

KLM 

2400.  ‡gvt †gvRvwn` nvmvb, wcZvt Gg G Gg Beªvwng miKvi,, 

MÖvgt K‡jRcvov, †cvt k¨vgcyi, _vbvt m`i, †Rjvt 

iscyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

2401.  ‡gvt iv‡k` web Iqv‡n`, wcZvt †gvt Avãyj Iqv‡n` 

miKvi, MÖvgt ev¸woqv, †cvt fevbxMÄ, _vbvt+‡Rjvt 

MvBevÜv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2001 

LM 

2402.  ‡gvt †gvK‡jQzi ingvb, wcZvt †gvt Kwdj DwÏb,, MÖvgt 

evQU, _vbvt mvUzwiqv, †Rjvt gvwbKMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 

M 

2403.  ‡gvt Avwgiæj Bmjvg wek¦vm, wcZvt †gvt †Zvdv¾j 

†nv‡mb wek¦vm, MÖvgt bMievox, †cvt+_vbvt Av‰MjSvov, 

ewikvj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

LM 

2404.  ‡gvt gnwmb Avjx, wcZvt †gvt Awn`yj Bmjvg,, MÖvgt 

KzLvcvov, †cvt+_vbvt+‡Rjvt bxjdvgvix| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2014 

LM 

2405.  ‡gvt AvLZviæ¾vgvb, wcZvt †gvt Avãyj Lv‡jK,, MÖvgt 

c~e© LyUvgviv, †cvt LyUvgviv, _vbvt RjXvKv, †Rjvt 

bxjdvgvix| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

LM 

2406.  ‡gvt Avj Avwgb, wcZvt †gvt Avey e°i wmwÏK,, MÖvgt 

†Mvwe›`cyi, †cvt gvwUKvUv, _vbvt kÖxei`x, †Rjvt 

†kicyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

LM 

2407.  ‡gvt Kvgiæj nvmvb, wcZvt g„Zt †`‡jvqvi †nv‡mb,, MÖvgt 

†nvievox, †cvt Kvjv`n, _vbvt dzjevoxqv, †Rjvt 

gqgbwmsn|  

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2012 

K 

2408.  ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb, wcZvt †gvt Avãyj Kv‡`i,, MÖvgt 

Kywóqv cvov, †cvt Kk`n, _vbvt beveMÄ, †Rjvt 

w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2006 

KL 

2409.  ‡gvt gwkDi ingvb, wcZvt †gvt Avt Avnv`,, gnjøv-

Pvubcvov, †cvt fevbxMÄ, _vbvt evMgviv, †Rjvt 

ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

2410.  ‡gvt wjUb wgqv, wcZvt †gvt nvweeyi ingvb,, MÖvgt Pi 

eRiv, †cvt Kvwkg evRvi, _vbvt Dwjcyi, †Rjvt 

KzwoMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2411.  ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb, wcZvt †gvt Avt Lv‡jK,, MÖvgt 

bIcvov, †cvt bkwZevRvi, Ck¦iMÄ, gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

K 

2412.  gbmyi Avjg, wcZvt †gvnv¤§` BmnvK,, MÖvgt bvBKsw`qv, 

†cvt C`MvI evRvi, _vbvt+‡Rjvt K·evRvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

KLM 

2413.  AwmZ eib †`, wcZvt g„Zt nwik P›`ª †`,, MÖvgt `wÿb 

f~wg, †cvt †Kwjkni, _vbvt cwUqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1984 

LM 

2414.  ‡gvt Bgivb †nv‡mb, wcZvt g„Zt gKeyj †nv‡mb,, 

kvjMvoxqv, wUwc‡ivW, cvebv m`i, cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2011 

KLM 

2415.  cøveb Kzgvi kxj, wcZvt cÖfvZ Kzgvi kxj, MÖvgt ayKzwiqv, 

†cvt f`ªNvU, _vbvt+‡Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡iwd«Rv‡ikb GÛ 

GqviKwÛkb, 2010 

LM 

2416.  ‡gvt Rvb B Avjg wmwÏK, wcZvt †gvt †di‡ÏŠm mi`vi,, 

KvjxMÄ evRvi, wmsov, bv‡Uvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

LM 

2417.  gvnZve DwÏb, wcZvt g„Zt †gvt iwgR DwÏb wek¦vm,, 

80/1, KvKivBj, 2q Zjv, wWAvBwc †ivW, XvKv 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1983 

KLM 

2418.  ‡gvnv¤§` †nv‡mb, wcZvt g„Zt †gvnv¤§` †Mvjvg †gv¯Ídv,, 

MÖvgt †NvPcv cvov †gI½x, †cvt weRiv evRvi, _vbvt 

eiæov, †Rjvt Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

LM 

2419.  ‡gvt †mvnvM †nv‡mb, wcZvt †gvt bRiæj Bmjvg,, MÖvgt 

gnv‡`ecyi, †cvt AvjgbMi, _vbvt †KvZqvjx, iscyi 

m`i, †Rjvt iscyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

K 

2420.  KvRx Avey mv‡qg, wcZvt KvRx Gikv` †nv‡mb,, 

MÖvgt+‡cvt Kzkwjqv, _vbvt KvwjMÄ, †Rjvt mvZÿxiv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

2421.  wW Gg kwn`yj Avjg, wcZvt g„Zt gybQyi Avjx †`Iqvb,, 

948/wW, c~e© †kIovcvov, Kvdiæj, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1989 

KLM 

2422.  ‡gvt ZvBKzi ingvb, wcZvt †gvt Gidvb Avjx,, MÖvgt 

ZvuwZnvwU, †cvt Av‡jvKQÎ, _vbvt Zv‡bvi, †Rjvt 

ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

2423.  wMqvm DwÏb Avng`, wcZvt AvdvR DwÏb Avng`,, MÖvgt 

cywUqvRvwb, †cvt cywUqvRvwb evRvi, _vbvt †`j`yqvi, 

†Rjvt UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

‡gKvwbK¨vj,  1995 

LM 

2424.  gynvt Ave`yjøvn Lvb, wcZvt g„Zt AvwRRyj nK Lvb,, 

‡Mvjvc Lvb evox, MÖvgt cwðg KvwRiwLj, †cvt+_vbvt 

ivgMÄ, †Rjvt jÿxcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

M 

2425.  ‡gvt gvRnviæj Bmjvg ZvjyK`vi, wcZvt g„Zt bI‡Rk 

Avjx ZvjyK`vi, MÖvgt gv`vwiqv, †cvt ejivgcyi, _vbvt 

f~Tvcyi, †Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 1988 

K 

2426.  wR Gg gywReyi ingvb, wcZvt g„Zt Rqbvj Av‡e`xb,, 

Mvgt nyiMvZx, †cvt PvjwKWv½v, _vbvt gwbivgcyi, †Rjvt 

h‡kvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1990 

L 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2427.  ‡gvt ibRy¾vgvb, wcZvt †gvt Avãyi iv¾vK,, Mvgt eo 

LvUgvix, †cvt RqgwbinvU, _vbvt f~iæ½vgvix, †Rjvt 

KzwoMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

KLM 

2428.  ‡gvt kwdDj Avhg, wcZvt †gvt Avey Bqvwnqv,, MÖvgt 

¸jkvbbMi bZzb evRvi, _vbvt+‡cvt cve©Zxcyi, †Rjvt 

w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

2429.  Gg G gvmy` Lvb, wcZvt Gg G gbQzi Avjx Lvb,, 

MÖvgt+‡cvt ‡bnvjcyi, _vbvt gwbivgcyi, †Rjvt h‡kvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

2430.  ‡gvt mvBdzjøvn gvngy`, wcZvt †gvt gwReyi ingvb,, Mvgt 

ag©cyi, †cvt jvjgvB evRvi, _vbvt m`i `wÿY, †Rjvt 

Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2007 

KLM 

2431.  ‡gvt wgRvbyi ingvb, wcZvt kvnRvnvb Kwei,, MÖvgt ga¨g 

Kwigcyi, †cvt †mvbvcyi, †bvqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

2432.  wd‡ivR kvn Avjg, wcZvt g„Zt Gg G nvB,, 151/0/K, 

†givw`qv ga¨cvov, wLjMvuI, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2006 

KLM 

2433.  Avkivd mviIqvi Lvb, wcZvt Avãyi iwng Lvb,, MÖvgt 

bvgvKvZjv‡mb, ‡cvt bvgvKvZjv‡mb, _vbvt †KvZzqvjx, 

†Rjvt gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

2434.  ‡gvt †mv‡nj ivbv, wcZvt g„Zt ZvnvwQb Avjx,, MÖvgt 

gyRvebx, †cvt LwjkvKzwo, _vbvt+‡Rjvt VvKziMvuI| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

2435.  Bgivb Avjx gvgyb, wcZvt nvq`vi Avjx,, MÖvgt 

kÖxKvšÍcyi, †cvt †`eIi, _vbvt AvUNwiqv, †Rjvt cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

LM 

2436.  ‡gvt Avwgbyj Bmjvg gÛj, wcZvt †gvt Avãyj Kv‡`i 

gÛj, MÖvgt+‡cvt ¯í̂ Qvwcjv, _vbvt MdiMvuI, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

2437.  Gm Gg Avwmd DR Rvgvb, wcZvt †gvt Avmv`y¾vgvb, , 

evmv-32, †ivW-7, †m±i-3, †cvt DËiv, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

KLM 

2438.  Avey gwnDwÏb †gvnv¤§` gwbiæj †nvQvBb, wcZvt 

†gvRvddi Avng`, evmv-393, IqvW©-7, mvZKvwbqv 

†cŠimfv, mvZKvwbqv, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

K 

2439.  ‡gvt gybQzi Avjx, wcZvt g„Zt nvRx Bqvi Avjx,, MÖvgt 

eoMvQv, †cvt wejK„òcyi, _vbvt ivbxbMi, †Rjvt bIMvu| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1999 

KL 

2440.  ‡gvt gnwmb Avjx, wcZvt †gvt nvq`vi Avjx,, MÖvgt 

gvScvov, †cvt avZxqvcvov, _vbvt+‡Rjvt †kicyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 

LM 

2441.  ‡gvt †jvKgvb †nv‡mb, wcZvt g„Zt nv‡eR DwÏb,, MÖvgt 

eo Meov, †cvt Kvgvicvov, wgRv©cyi, UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1993 

LM 

2442.  wgRvbyi ingvb, wcZvt BdvRZzjøv †gvoj,, MÖvgt 

gvwU‡Kvgiv, †cvt Av¯‹vicyi, _vbvt †`envUv, †Rjvt 

mvZÿxiv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

K 

2443.  ‡gvt Kvgiæ¾vgvb cÖavb, wcZvt †gvt Avãyj Iqv‡n` 

cÖavb, MÖvgt DËi dwi`cyi, †cvt †NMvi evRvi, _vbvt 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

mv`yj¨vcyi, †Rjvt MvBevÜv| 

2444.  ‡gvt †mwjg Avj gvgyb, wcZvt †gvt ev”Pz wgqv,, Mvgt 

d‡Zcyi, †cvt Pvgvix d‡Zcyi, _vbvt wgRv©cyi, †Rjvt 

UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

2445.  ‡gvt Avnmvb DwÏb, wcZvt †gvt wMqvm DwÏb,, wMqvm 

‡g‡jUvix evox, cwðg PiD‡g`, MvRvwiqv, jvj‡gvnb, 

†fvjv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2016 

M 

2446.  cÖ‡KŠt cÖ`xc Kzgvi ivq, wcZvt g„Zt Wvt m~h© KvšÍ ivq,, 

RR‡KvU© msjMœ, nvRiv, bv‡Uvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

K 

2447.  myibwRZ `vk, wcZvt wef~wZ f~lb `vk,, MÖvgt cwðg 

KPzLvBb, †cvt ¸Riv †bvqvcvov, _vbvt ivDRvb, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

L 

2448.  mvBdzj Bmjvg †PŠayix, wcZvt gvndzRyj nK †PŠayix,, 

17/11, Mv‡W©b †ivW, cwðg KvIivb evRvi, †ZRMvuI, 

XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

KLM 

2449.  myRb Kzgvi †Nvl, wcZvt wbwai Kzgvi †Nvl,, MÖvgt+‡cvt 

iZbKvw›`, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

LM 

2450.  Zvbfxi kvnixqvi, wcZvt gvneyeyi ingvb,, d¬¨vU-we-4, 

evox-10, †ivW-20, †m±i-11, DËiv, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

KLM 

2451.  gvmy`yi ingvb Lvb, wcZvt †gvnv¤§` †gvL‡jQzi ingvb 

Lvb, 82, wm‡×k¦ix †ivW, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1998 

KLM 

2452.  ‡gvt Rûiæj Bmjvg, wcZvt †gvt b~i Bmjvg,, MÖvgt 

KvQvix cvqivWv½v, †cvt cvqivWv½v, _vbvt bv‡Mk¦ix, 

†Rjvt KzwoMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

2453.  AvjgMxi Kwei, wcZvt †ebRxi Avn‡g`, , MÖvgt 

Avw`qvev`, wc, we bMi, †cvt iwngvev`, _vbvt ivqcyiv, 

†Rjvt biwms`x| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2007 

KLM 

2454.  ‡gvt Rv‡n`yj Avjg, wcZvt †gvt BmgvCj †PŠayix,, 

msMxZ, nvgRvievM, cvuPjvBk, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

2455.  bvivqb †`e bv_, wcZvt †Mvcvj P›`ª †`e bv_,, MÖvgt 

AvjxKv‡gvov, †cvt e`icyi evRvi, Pvw›`bv, Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

2456.  ‡gvt Avwgbyj Bmjvg, wcZvt †gvt BmgvBj,, MÖvgt+‡cvt 

B›`ªKzj, _vbvt evDdj, †Rjvt cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

K 

2457.  ‡gvt ZvbwRgyj nK, wcZvt †gvt Avãym QvËvi,, MÖvgt 

gy½wjqv, †cvt iæNybv_cyi, _vbvt avgBinvU, †Rjvt 

bIMvu| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

KLM 

2458.  G †K Gg †gRevDj nK, wcZvt g„Zt †gvwgbyj nK,, 

evmv-14(3wm), †ivW-4, eøK-we, Kv‡`ivev` nvDwRs, 

KvUvmyi, †gvnv¤§`cyi, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

M 

2459.  ‡gvt AvdRvj †nv‡mb, wcZvt †gvt Z‡Qi DwÏb wgqv,, 

MÖvgt eo †ejZv, †cvt †cvovevox, _vbvt+‡Rjvt 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1992 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

UvsMvBj| 

2460.  mwn`yi ingvb wQwÏKx, wcZvt mvgQ DwÏb wQwÏKx,, MÖvgt 

Pvbcyi, †cvt †MvovB, _vbvt wgRv©cyi, †Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

M 

2461.  Avwmdzj Bmjvg, wcZvt gvmyKzj Bmjvg,, evmv-eoevox, 

MÖvgt midfvUv, †cvt midfvUv, _vbvt iv½ywbqv, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KL 

2462.  ‡gvnv¤§` Avwgbyj nK, wcZvt †gvnv¤§` iæmgZ Avjx,, 

MÖvgt+‡cvt+_vbvt cvKzw›`qv, †Rjvt wK‡kviMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

2463.  ‡gvQvt dv‡Zgv mv‡qiv, ¯̂vgxt †K Gg Ggivb,, MÖvgt 

byKvjx, †cvt evNvevox NvU, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2006 

KLM 

2464.  ‡K Gg Kvgiæj Bmjvg, wcZvt †gvt Avwgiæj Bmjvg,, 

MÖvgt `woRMbœv_cyi, †cvt †kvjvevoxqv, _vbvt mv_xqv, 

†Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

LM 

2465.  BmgZ Aviv †ivKmvb, wcZvt Rvwn`yj Bmjvg,, 125/10, 

†ZRKzwbcvov, †ZRMvuI, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

2466.  cybg P›`ª ivq, wcZvt w`jxc Kzgvi `vk,, MÖvgt 

†gvnv¤§`cyi, _vbvt †mbevM, †cvt Kj¨vw›`, †Rjvt 

†bvqvLvjx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

L 

2467.  ‡gvt Av‡bvqviæj Bmjvg, wcZvt Ave`yj Kwig wgqv,, 

MÖvgt `ivbx cvov, †cvt LvwjqvRvbx, _vbvt wgRv©cyi, 

†Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

2468.  Avãyj KvBqyg, wcZvt Avãyj Kv‡`i,, Mvgt Mvjv, †cvt 

eonvZ‡Kvov, _vbvt †`ŠjZcyi, †Rjvt gvwbKMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

2469.  Avey Qv‡jn †gvt evnvi DwÏb, wcZvt †gvt dwi` DwÏb 

Avn‡¤§`, Mvgt Pvbcyi avbwwmwo AvewmK, †cvt m`i, 

_vbvt †KvZqvjx, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2004 

M 

2470.  ‡gvt ûgvDb Kwei, wcZvt †gvt kwidzj Bmjvg miKvi,, 

MÖvgt †Mvwe›`cyi, †cvt gbœ_cyi, _vbvt cveZ©¨cyi, †Rjvt 

w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

wmwfj, 1999 

M 

2471.  ‡gvt cvBjU Avjg, wcZvt g„Zt Avg‡Qi Avjx cÖvs,, MÖvgt 

fvoBgvix, †cvt ev‡ki ev`v, _vbvt Ck¦i`x, †Rjvt 

cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

LM 

2472.  kvnRvjvj Lvb, wcZvt †gvt kv‡n` Avjx Lvb,, evox-6, 

†ivW-3, KzmygevM, KzZzecyi, dZzjøv, bvivqbMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡iwd«Rv‡ikb GÛ 

GqviKwÛkb, 2009 

M 

2473.  my‡lb PµevËx©, wcZvt my‡eva PµeËx©,, MÖvgt+‡cvt 

eiæÛx, _vbvt+‡Rjvt gwbKMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

KLM 

2474.  ‡gvt myjZvb gvngy`, wcZvt g„Zt †gvi‡k`yj Avjg,, MÖvgt 

PKevgywbqv wek¦bv_cyi, †cvt Imgvbcyi, _vbvt †NvovNvm, 

†Rjvt w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

‡gKvwbK¨vj  2011 

KLM 

2475.  ‡gvt iv‡k ỳj Bmjvg, wcZvt wdiæR Avn‡g`,, Avjx 

AvKei †WBj, cywZbœ¨vi evox, KzZyew`qv, K·evRvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

L 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2476.  ‡gvt kwdKzj Bmjvg, wcZvt †kL Avãym Qvjvg,, MÖvgt 

nwibLvbv, ‡cvt wc wm K‡jR, ‡Rjvt ev‡MinvU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

KLM 

2477.  Gb Gg RvKwiqv, wcZvt Avãyj gvbœvb gyÝx,, MÖvgt 

Avwjcyi, †cvt D‡g`cyi, _vbvt wkePi, †Rjvt gv`vixcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

Kw¤úUvi, 2005 

K 

2478.  ‡kL Avj Bgivb, wcZvt †kL Bev`Z †nv‡mb,, Mvgt 

wk‡ivgwb, †cvt wk‡ivgwb, _vbvt LvbRvnvb Avjx, †Rjvt 

Lyjbv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M 

2479.  ‡gvt BKivg †nv‡mb, wcZvt †gvt Avãyj Inve †kL,, 

MÖvgt †mbcyi, †cvt evnv`yicyi, _vbvt Zvjv, †Rjvt 

mvZÿxiv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2014 

KLM 

2480.  ‡gvt gvgyb Ai ikx`, wcZvt †gvt †Mvjvg gÛj,, MÖvgt 

mv`xcyi, †cvt+_vbvt †`ŠjZcyi, †Rjvt Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

K 

2481.  ‡gvnv¤§` †gvkvid, wcZvt g„Zt eRjyi ingvb,, 114, 

gbywgqvw¾ †jBb, P›`bcyiv, PKevRvi, PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

‡gKvwbK¨vj  1999 

M 

2482.  ‡gvt mvBdzj Bmjvg, wcZvt g„Zt ZwgR DwÏb Avn‡¤§`,, 

MÖvgt cvic„Mx, †cvt wkeMÄ, _vbvt+‡Rjvt VvKziMvuI| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1995 

M 

2483.  ‡gvt Ry‡qj wmK`vi, wcZvt g„Zt Rmxg DÏxb,, MÖvgt 

cvKzw›`qv, †cv+_vbvt cvKzw›`qv, †Rjvt wK‡kviMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1997 

LM 

2484.  Lvb †gvt iweDi ingvb, wcZvt †gvt †nv‡mb Avjx Lvb,, 

MÖvgt AvivB‡eKx, †cvt cv`ªx wkecyi, _vbvt ev‡KiMÄ, 

†Rjvt ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2012 

LM 

2485.  Kvgiæj nvmvb Lvb, wcZvt myjZvb Avn‡¤§` Lvb,, MÖvgt 

ev‡`kmvwiqvevox, †cvt †`IqvbMÄ, ‡Rjvt Rvgvjcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

K 

2486.  gynv¤§` mv¾v`yj Bmjvg, wcZvt gwbi Avng`,, 

‡gvevi‡Nvbv, †Mvj‡KinvU, wgik¦ivB, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

K 

2487.  ‡gvt gybœv wgqv, wcZvt †gvt Gg`v`yj nK,, MÖvgt evmWv½v 

†PŠayixcvov, †cvt Av‡iKw`wn, _vbvt wPwiie›`i, †Rjvt 

w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

2488.  ‡gvt †gvwgbyj Bmjvg, wcZvt †gvt Avt nvwKg,, MÖvgt 

ev‡ik¦i, ‡cvt ev‡ik¦i, _vbvt eywoPs, †Rjvt Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

2489.  ‡gvt wMqvm DwÏb cvUIqvix, wcZvt †gvt IqvwR Djøvn 

cvUIqvix, MÖvgt+‡cvt mywe`cyi, _vbvt dwi`MÄ, †Rjvt 

Pvu`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

LM 

2490.  KvRx byiæ¾vgvb, wcZvt KvRx gwbi †nv‡mb,, MÖvgt `t 

w`Nj`x, IqvW©-9, †cvt gywÝinvU, _vbvt gZje, †Rjvt 

Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

LM 

2491.  ‡gvt ZvInx` web gyËzRv, wcZvt †gvt gyËzRv †iRv,, MÖvgt 

cyivZb evRvi, †cvt cZœZjv, bwRcyi †cŠimfv, bIMvu| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2011 

KLM 

2492.  ‡gvt mvB`y¾vgvb kvgxg, wcZvt Gg G †iRvDj evix,, 

106, †k‡i evsjv †ivW, ga¨ AvwiPcyi, UsMx, MvRxcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2013 

2493.  ‡gvt byi Bmjvg, wcZvt †gvt KzÏyQ †ecvix,, MÖvgt cwðg 

Lvevmcyi, †cvt dwi`cyi, _vbvt dwi`cyi, †Rjvt 

dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 

KLM 

2494.  ûmvBb gynv¤§` Avikv ỳj nK, wcZvt †gŠjfx gynv¤§` 

gvneyeyj nK, MÖvgt+‡cvt Rj`x, _vbvt evkLvjx, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

2495.  cÖbwe›`y cvj, wcZvt `y‡hv©ab cvj,, MÖvgt 69 cvov, †cvt 

H, _vbvt ivDRvb, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

2496.  ‡gvt Avj Avwgb, wcZvt †gvt AvKZvi †nv‡mb,, MÖvgt 

`wiPi jÿxcyi, †cvt+_vbvt KvjwKwb, †Rjvt gv`vixcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

2497.  wÎw`e ZvjyK`vi, wcZvt g‡bviÄb ZvjyK`vi,, MÖvgt 

†PPzwiqv, †cvt †K we evRvi, _vbvt evukLvjx, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

LM 

2498.  ‡gvt Avwgiæj Bmjvg, wcZvt †gvt nvweeyi ingvb 

cÖvgvwbK, Mvgt Pi cvov, †cvt Lvbcyiv, _vbvt Avwgbcyi, 

Dct †eov, †Rjvt cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2005 

KLM 

2499.  ‡gvt iwdKzj Bmjvg, wcZvt †gvt wRbvZzj Bmjvg,, 

233, `wÿY MvIqvBi, Avk‡Kvbv, nvRx K¨v¤ú 

`wÿYLvb, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

wmwfj  2011 

K 

2500.  ‡gvt gwbiæ¾vgvb, wcZvt kwdDwÏb Avn‡g`,, MÖvgt 

wkKvicyi, †cvt+_vbvt+‡Rjvt wSbvB`n| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1995 

M 

2501.  ‡gvnv¤§` †kL Rvgvj, wcZvt †gvnv¤§` †kL Bmjvg,, 

192, gvwSiNvU †ivW, c~e© gv`vievox, m`iNvU, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2014 

LM 

2502.  ‡gvt Kvgiæ¾vgvb wgTv, wcZvt †gvt gnwmb wgTv,, MÖvgt 

gvaecyi, †cvt nvwmi`x, _vbvt fvsMv, †Rjvt dwi`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

2503.  ‡MŠZg Kzgvi cvj, wcZvt fviZ P›`ª cvj,, MÖvgt 

BjvBcyi, †cvt wZjK, _vbvt iƒcmv, †Rjvt Lyjbv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1990 

KLM 

2504.  ‡gvt nvmveyj nvwme, wcZvt †gvt Avt †mvenvb kvn,, MÖvgt 

evjvw`qvo, †cvt wbgcvov, _vbvt PviNvU, †Rjvt 

ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2016 

LM 

2505.  ‡gvt AvZvDi ingvb, wcZvt †gvt Qv‡qb DwÏb †gvj¨v,, 

MÖvgt `wÿY †hvMvwbhv, †cvt †hvMvwbhv, _vbvt Kvwjqv, 

†Rjvt bovBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1995 

L 

2506.  ‡gvt GjvwnZ †nv‡mb, wcZvt †gvt Avãyj jwZd,, MÖvgt 

`g`gv, †cvt †MvMÖvg, _vbvt †Mv`vMvox, †Rjvt ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M 

2507.  ‡gvt wgjb †nvmvBb, wcZvt g„Zt AvZvDi ingvb,, MÖvgt 

Avw›`cyi, †cvt eoMvQx nvU, _vbvt †fvjvnvU, †Rjvt 

PvucvBbeveMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2508.  ‡gvt mvwgDj Avnmvb, wcZvt G Gg mvBdzj Avnmvb,, 

29, †eRcvov, †gBb †ivW, h‡kvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2016 

LM 

2509.  ‡gvt Avwgbyj Bmjvg, wcZvt †gvt Avãyi ingvb,, MÖvgt 

w`NjKvw›`, †cvt †es¸wjqv, _vbvt cjvk evox, †Rjvt 

MvBevÜv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2016 

M 

2510.  ‡gvt gv‡R`yi ingvb gv‡R`, wcZvt †gvt †gvsjv †kL,, 

MÖvgt fv½vevox, †cvt Avbynjv, m`i, UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

2511.  ‡gvnv¤§` †bRvg, wcZvt Aveyj Kv‡kg,, ‡di‡`Šm gwSi 

bZzb evox, 5bs eiægPox, Av‡bvqviv, PUªªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

LM 

2512.  ‡gvt Avkivdzj Bmjvg, wcZvt g„Zt †gvt Avãyi iwk`,, 

wewkb`yi, _vbvt PvUwLj, †Rjvt †bvqLvjx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

Kw¤úDUvi I 

KwgDwb‡Kkb,  2007 

M 

2513.  ‡gvt kvn Rvnvb, wcZvt †gvt Avãyj gwqb,, 17, cywjk 

jvBb Bó †jb, Lyjbv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

wmwfj,   1982 

KLM 

2514.  d‡qR Avn‡g` Lvb, wcZvt g„Zt †K Gg †Zvive Avjx,, 

MÖvgt jvPKzj, †cvt gvjxMÖvg, _vbvt fv½v, ‡Rjvt 

dwi`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

2515.  dviæK †nv‡mb, wcZvt †gvt Avãyj ev‡iK,, MÖvgt †iŠnv, 

†cvt †`Icvov, _vbvt KvwjnvwZ, †Rjvt UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

LM 

2516.  wmivR wgbnvR, wcZvt Ave`ym kvKzi,, evox-27, †ivW-

6we, †m±i-12, DËiv, XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1997 

KLM 

2517.  ‡gvt †Zxwn`yj Bmjvg, wcZvt †gvt †mvnive Avjx Lvb,, 

MÖvgt iv¾vKcyi, †cvt iv‡qinvU, _vbvt evbvixcvov, 

†Rjvt ewikvj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

2518.  ‡gvt Avey nvwbdv, wcZvt g„Zt †gvK‡Q` Avjx,, MÖvgt 

wc‡ivRcyi, _vbvt+‡Rjvt bIMvu| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2007 

L 

2519.  gvngy`yj nK dqmvj, wcZvt Avãyj gvbœvb,, MÖvgt Pi 

ZvivKv›`v, †cvt exi gwRw`qv, _vbvt †gvnv¤§`x, †Rjvt 

biwms`x| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

2520.  ‡gvt †Mvjvg wKewiqv, wcZvt †gvt GRvnviæj Bmjvg,, 

MÖvgt myjZvbcyi, †cvt Avb›`evRvi, _vbvt cveZ©xcyi, 

†Rjvt w`bvRcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1995 

K 

2521.  ‡gvt eyjeyj B evM`v`, wcZvt g„Zt Iqv‡R` Avjx,, jvKx 

g¨vbkb, evmv-233. †ivW-1, wWAvBwc †ivW, Avb›`bMi, 

Lvgvicvov, iscyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

Kw¤úDUvi, 2010 

LM 

2522.  ‡gvt †mwjg DÏxb, wcZvt †gvt kwdDj Avjg,, kwdbyi 

gwÄj, cøU-57, †ivW-2, Wªxgj¨vÛ Av/G, ev‡qRx` 

†ev Í̄vgx, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

LM 

2523.  ‡gvt †i`Iqvbyj Bmjvg, wcZvt Avãyj Lv‡jK, MÖvgt Pi 

nvRvix, †cvt Pi nvRvix, _vbvt †Kv¤úvbxMÄ, †Rjvt 

†bvqvLvjx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2524.  ‡gvt Bd‡ZLvi web †nvmvBb †PŠayix, wcZvt g„Zt †e`vi 

†nvmvBb †PŠayix, MÖvgt+‡cvt DËi cyKzwiqv, _vbvt 

evukLvjx, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2016 

K 

2525.  gxi gynv¤§` Rqbyj Av‡e`xb, wcZvt †gvt RwQg DwÏb 

gxi, MÖvgt `wÿY †Ucv‡Lvjv, _vbvt †KvZqvjx, †Rjvt 

dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1993 

LM 

2526.  cÖdzjø P›`ª m~Îai, wcZvt llx P›`ª m~Îai,, MÖvgt 

Rg‡micyi, _vbvt abevox, †Rjvt UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

KLM 

2527.  ‡gvt Avj gvndzR, wcZvt †gvt Rv‡ni DwÏb,, MÖvgt Gm 

Gg cvov, †cvt+_vbvt+‡Rjvt K·evRvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

L 

2528.  ‡gvt Igi dviæK, wcZvt mwn`yj Bmjvg,, wbjLx, †cvt 

P¤úKbMi, _vbvt †nvgbv, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

2529.  ‡gvt iweDj Bmjvg, wcZvt g„Zt ïKzi gvngy`,, MÖvgt 

eqov, †cvt †cvMjw`qv, _vbvt mwilvevox, †Rjvt 

Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2001 

KL 

2530.  ‡gvt RvwKi †nvmvBb, wcZvt †gvt AvgRv` Avjx †nv‡mb,, 

MÖvgt cwðg †m‡bi wUwKKvU, †cvt wUwKKvUv gv ª̀vmv, 

_vbvt gVevoxqv, †Rjvt wc‡ivRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

K 

2531.  ‡gvt †gvKvÏvi nvmvb, wcZvt †gvt Avãyj gvbœvb,, MÖvgt 

`yamiv, †cvt+_vbvt †KvUPvu`cyi, †Rjvt wSbvB`n| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

KLM 

2532.  ‡gvt wmivRyR Rvgvb Lvb, wcZvt g„Zt Ave`yj Kv‡`i 

Lvb, wmbmv wUwc moK, kvjMvoxqv, cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1994 

KLM 

2533.  ‡gvt wmwÏKzi ingvb, wcZvt †gvt †ngv‡qZ DwÏb,, MÖvgt 

†KIoveywbqv, †cvt AvkvLvjx, _vbvt+‡Rjvt ei¸bv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

2534.  ‡gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb, wcZvt †gvt wjqvKZ Avjx,, 

MÖvgt †cviRbv, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2000 

K 

2535.  mš‘ Kzgvi, wcZvt ¯̂cb Kzgvi,, MÖvgt `wÿY †Ucv‡Lvjv, 

†cvt †Ucv‡Lvjv, _vbvt †KvZqvjx, †Rjvt dwi`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

K 

2536.  ‡gvt †mv‡nj ivbv, †gvt nvwbdzi ingvb,, MÖvgt bnj, 

_vbvt+‡cvt gyiv`bMi, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2010 

M 

2537.  ‡gvt bvRgyj nvmvb, wcZvt Avãyj ReŸvi,, MÖvgt cwðg 

†Mvcvjcyi, †cvt Kvg‡`ecyi, _vbvt bjwmwU, †Rjvt 

SvjKvVx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

KLM 

2538.  gvneye Avjx, wcZvt †gvnv¤§` kvn Avjg,, Gj gwÄj 

evox, MÖvgt c~e© eo †Nvbv, †cvt eo‡Nvbv, _vbvt evkLvjx, 

†Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

M 

2539.  ‡gvt Aveyj AvIqvj, wcZvt †gvt ewQi DwÏb `yjvj, MÖvgt 

bqvcvov, †cvt †evKvBbMi, _vbvt †MŠixcyi, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

LM 

2540.  Avmv`y¾vgvb, wcZvt ‡gvt Aveyj Kvjvg f~Tv, , 23/wm, 

gvKi nvRx †jb, b›`xevox, bIgnj, gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2541.  Gm Gm Zzlvi Avn‡g`, wcZvt †gvt Aveyj Kvjvg AvRv`, 

MÖvgt iNybv_cyi, †cvt cvskv, Dct cvskv, †Rjvt 

ivRevox| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M 

2542.  ‡gvt kwn`yj Bmjvg, wcZvt †gvt Kv‡kg Avjx gÛj,, 

Mªvgt ei_v, †cvt ingvbcyi, _vbvt avgyBinvU, †Rjvt 

bIMvu| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

1994 

KLM 

2543.  ‡gvnv¤§` Aveyj d‡qR, wcZvt †gvt Ave`ym QvËvi,, MÖvgt 

gvBRevwoqv, †cvt Kvwj`n, _vbvt+‡Rjvt †dbx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1998 

KLM 

2544.  bwgZ †`Iqvb, wcZvt k¨vgj †`Iqvb,, MÖvgt Avmgew Í̄, 

†cvt+_vbvt+‡Rjvt ivsMvgvwU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 

M 

2545.  ‡gvt byi Avjg, wcZvt †gvt dRjyj nK,, MÖvgt cvovMªvg, 

†cvt †Uv‡cievwo, _vbvt avgivB, †Rjvt XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 1997 

M 

2546.  ‡gvt Avãyj ReŸvi, wcZvt †gvt nvq`vi Avjx,, MÖvgt 

Kzgiæj, †cvt Avn‡g`cyi, _vbvt eovBMÖvg, †Rjvt 

bv‡Uvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

2547.  ‡gvt mvBdzj Bmjvg, wcZvt †gvt bRiæj Bmjvg,, MÖvgt 

ZzjvZzjx, †cvt fvwUqvix, _vbvt mxZvKzÛ, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

L 

2548.  ‡gvt gwbiæj nK, wcZvt †gvt kvgmyj nK,, Mvgt evi 

cvwLqv, _vbvt †`j`yqvi, †Rjvt UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

M 

2549.  ‡gvnv¤§` kv‡n` †nv‡mb, wcZvt †gvnv¤§` kvgxg †nv‡mb,, 

MÖvgt †eiæwjqv, ‡cvt Rvbvjx nvU, myjZvbcyi, _vbvt 

ivDRvb, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

LM 

2550.  ‡gvt mvB`yi ingvb, wcZvt †gvt myiZ Avjx,, MÖvgt 

dzjevoxqv, †cvt+_vbvt wgicyi, †Rjvt Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2003 

KLM 

2551.  ‡gvt Kvgiæj û`v †mwjg, wcZvt iwdK Avng`,, MÖvgt 

ZvjMvuI, †cvt ZzjvZjx, _vbvt mvZKvwbqv, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

L 

2552.  gvngy` Dj Kwig, wcZvt †gvnv¤§` Avãyj nvwg`,, MÖvgt 

RvwUqv, †cvt RvwUqv, _vbvt Ck¦iMÄ, †Rjvt gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

K 

2553.  kvdv‡qZ Avwmd †nv‡mb, wcZvt †gvt BmgvBj †nv‡mb,, 

‡cvt bqv‡MvjvnvU, ‡nvwìs-117, IqvW©-1, bqv‡Mvjv, 

PvucvBbeveMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

LM 

2554.  gwjøK gvndzRyi ingvb, wcZvt g„Zt Av‡jK gwjøK,, 

MÖvgt+‡cvt g~jkÖx, _vbvt bovMvZx, ‡Rjvt bovBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

K 

2555.  Ave`ym mvjvg, wcZvt Ave`yj †gvZv‡je,, Mvgt 

wejvKzwo, †cvt WvgyW¨v, _vbvt WvgyW¨v, †Rjvt kixqZcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

KLM 

2556.  Avey kvnv`vZ gynv¤§` bv‡qg, wcZvt gynv¤§` AvwRRyj 

nK, †nvwìs-3191, Wvt Avnmvb Djøvn evoxi †gvo, Wvt 

Avwgi Djøvn evox, cwðg MvuI, wgqvcvov, jvKmvg, 

Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2557.  ‡gvt bRiæj Bmjvg, wcZvt g„Zt †mivRyj Bmjvg,, MÖvgt 

†mbMuvZx, †cvt MqnvÆv evRvi, _vbvt Djøvcvov, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2007 

KLM 

2558.  iRbx KvšÍ miKvi, wcZvt ivav ejøf miKvi,, MÖvgt 

†PŠMvQv, KvwjZjv, †cvt †PŠMvQv, _vbvt †PŠMvQv, †Rjvt 

h‡kvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

M 

2559.  ‡gvt wjLb wgqv, wcZvt †gvt †mwjg †nv‡mb,, MÖvgt 

KvUvLvwj, †cvt ivgP›`ªcyi, _vbvt mwiqvKvw›`, †Rjvt 

e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2010 

KLM 

2560.  ‡gvt Avey Zv‡iK, wcZvt Avey Zv‡ni,, 2/2, nvRx nvwg` 

wfjv, 4_© Zjv, †c‡i‡Wi c~e© KYv©i, PKevRvi, PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

M 

2561.  mvMi KvwšÍ `vm, wcZvt n‡iK…ò `vm,, MÖvgt gywÝi KvwšÍ, 

†cvt jevBi Kvw›`, †cvt gZje Dt, †Rjvt Pvu`cyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

LM 

2562.  ‡`evkxl ivq, wcZvt `yjvj ivq,, MÖvgt †bjZjv, †cvt 

wmK`vi gwjøK, _vbvt bvwRicyi, †Rjvt wc‡ivRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

2563.  ‡gvt Avwgbyj Bmjvg, wcZvt †gvt nviæb Ai iwk`,, MÖvgt 

mwiKj, †cvt mwiKj, _vbvt †MŠib`x, †Rjvt ewikvj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM 

2564.  ‡gvnv¤§` nvweeyi ingvb, wcZvt †gvt dwi`yj nK,, 

MÖvgt+‡cvt †RŠôcyiv, _vbvt †evqvjLvjx, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

L 

2565.  ‡gvt Beªvwng Lwjj, wcZvt †gvt AvwZqvi ingvb,, MÖvgt 

nvbyqvi, †cvt ivRMÄ, _vbvt gwbivgcyi, †Rjvt h‡kvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 

K 

2566.  ‡gvt Avj gvgyb, wcZvt †gvt GiKvb Avjx,, Mvªgt 

mvZeyKzwiqv, †cvt ewoqv, _vbvt wmsov, †Rjvt bv‡Uvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

KLM 

2567.  ‡ejvj †nv‡mb, wcZvt gwZDi ingvb,, MÖvgt gywÝKvw›`, 

†cvt wW Gg Lvjx, _vbvt mwLcyi, †Rjvt kixqZcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

KLM 

2568.  ‡gvt †jvKgvb †nv‡mb, wcZvt †gvt Rvnv½xi Avjg,, MÖvgt 

†evqvwjqviPi, †cvt †evqvwjqviPi, _vbvt mjsMv, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

L 

2569.  gbRyiæj Bmjvg, wcZvt †gv BqvwQb, , MÖvgt eonjw`qv, 

†cvt divRxKvw›`, _vbvt gZje, †Rjvt Pvu`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 2003 

M 

2570.  ‡gvt KvBDg Lvb, wcZvt †gvt kvnRvnvb Lvb,, MÖvgt 

ivRvcyi, †cvt mvZjv, _vbvt DwRicyi, †Rjvt ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

2571.  Aviwe›`y gÛj, wcZvt Awbj Kzgvi gÛj,, MÖvgt ev_v, 

†cvt Rwibv K‡jR, _vbvt+‡Rjvt gvwbKMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

K 

2572.  ‡gvt ZvRyj Bmjvg, wcZvt †gvt bRiæj Bmjvg,, Pvub 

wgqv nvRx evox, MÖvgt iZbcyi, †cvt ev‡VinvU, _vbvt 

myavivg, †Rjvt †bvqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

2573.  ‡gvt Avkivdzj Bmjvg, wcZvt †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb,, 

MÖvgt eo gvnivRcyi, †cvt †cviRbv, _vbvt kvnRv`cyi, 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2005 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

†Rjvt wmivRMÄ| 

2574.  wgbnvRyj Av‡e`xb wg_yb, wcZvt Rqbvj Av‡e`xb,, MÖvgt 

QqdzjøvKvw›`, †cvt Rvnvcyi, _vbvt gyiv`bMi, †Rjvt 

Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

M 

2575.  ‡gvt kv‡n`yj Bmjvg kv‡n`, wcZvt myjZvb gynv¤§` 

bvwmi DwÏb, MÖvgt †WŠnvZjx, †cvt LwjqvRvbx, _vbvt 

wgRv©cyi, †Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

LM 

2576.  ‡gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb, wcZvt g„Zt dinv` Avjx,, 

wRbwRi Zjv IqvW© bs-7, aybU †cŠimfv, Dct a ybU, 

†Rjvt e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

‡gKvwbK¨vj, 1992 

K 

2577.  ‡gvt †mvnive †nv‡mb, wcZvt †gvt Avãym mvgv`,, 

MÖvgt+‡cvt †ivwnZv, _vbvt gwbivgcyi, †Rjvt h‡kvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

B‡jKUªt I 

†UwjKDwb‡Kkb  

2008 

K 

2578.  ‰mq` bexDi ingvb, wcZvt ˆmq` AvwRRyi ingvb,, 

‡WvKjvnvwU, wgRv©cyi, UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1991 

KLM 

2579.  ‡gvt gvnvgy`yj nvmvb Avj Avwgb, wcZvt †gvt nvRx 

myjZvb Avn‡¤§`,, MÖvgt KzwVevox, †cvt †gv‡ojMÄ, _vbvt 

†gv‡ojMÄ, †Rjvt ev‡MinvU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

M 

2580.  ‡gvnv¤§` mvC` †nv‡mb, wcZvt †gvnv¤§` Gikv` †nv‡mb,, 

‡nvwìs-56, nvRx Av‡°j Avjx †ivW, AvDPcvov, IqvW©-

54, †Rvb-1, MvwmK MvRxcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2002 

M 

2581.  mvBdzÏxb †gvt iv‡m` †PŠayix, wcZvt †gvt Beªvwng,, MÖvgt 

`t †cvgiv, †cvt †cvgiv, _vbvt iv½ybxqv, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

LM 

2582.  gvQz`yi ingvb, wcZvt gyb‡Qi Avjx,, MÖvgt+‡cvt 

†evnvBj, _vbvt kvRvnvbcyi, †Rjvt e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

L 

2583.  gvB‡Kj we‡Mj, wcZvt Rb we‡Mj,, MÖvgt wgRv©cyi, †cvt 

wcgvicyi, †Rjvt Rvgvjcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M 

2584.  ‡gvt mv‡qg †nv‡mb gvwjK, wcZvt mvB`yj †nv‡mb 

gwjøK,, evox-20, moK-1, Avivgcvov, PzqvWv½v| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

KLM 

2585.  ‡gvt †mv‡nj ivbv, wcZvt †gvt byiæj Bmjvg,, cwðg 

cvUzqv cvov, (wjPz evMvb), m`i, w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

KLM 

2586.  ‡gvt mv‡jn cvjfx, wcZvt †gvt kwn`yj Bmjvg,, MÖvgt 

†LvKmv, †cvt Rvwbcyi, _vbvt †LvKmv, †Rjvt Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

K 

2587.  mykvšÍ cvj, wcZvt my‡eva Kzgvi cvj, , MÖvgt+‡cvt 

nqnvÆv, _vbvt bvMicyi, ‡Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

2588.  ‡gvnv¤§` Rv‡e`, wcZvt Avãyj Inve,, MÖvgt c~e© 

†gvnv¤§cyi, †cvt nvUnvRvix, _vbvt nvURvnvix, †Rjvt 

PUªªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2589.  ‡gvnv¤§` Avjx, wcZvt ‡gvt Avãyi ingvb,, MÖvgt 

Kzqvicyj, †cvt evjyPov, _vbvt KjgvKv›`v, †Rjvt 

†bÎ‡Kvbv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

KLM 

2590.  ‡gvt Zvwniæj Bmjvg, wcZvt †gvt †nv‡mb Avjx, MÖvgt 

Bw`jcyi, †cvt avbyqvNvUv, _vbvt PvU‡gvni, cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2008 

LM 

2591.  ‡gvt iwdKzj Bmjvg, wcZvt †gvt Rg‡m` Avjx,, MÖvgt 

ivggK…òcyi, _vbvt jvjcyi, †Rjvt bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

wmwfj, 2009 

M 

2592.  ‡gvt Bw`ªm Avjx, wcZvt QBiwÏb, MÖvgt †hv‡M›`ª bMi, 

‡cvt mveMvox, _vbvt ¸iæ`vmcyi, †Rjvt bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

KL 

2593.  ‡gvt †iRvDj Kwig, wcZvt g„Zt Inve Avjx nvIjv`vi,, 

MÖvgt+‡cvt KY©KvVx, _vbvt †KvZqvjx, †Rjvt ewikvj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

LM 

2594.  ‡gvt iv‡k` wgqv, wcZvt †gvt ewki Avn‡¤§`,, MÖvgt 

RvgvjgvSx, †cvt †gŠWzex, _vbvt iv½vevjx, †Rjvt 

cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

L 

2595.  ‡gvt mvwRiæj Bmjvg meyR, wcZvt †gvt Avt gvbœvb,, 

MÖvgt wmj›`v, †cvt wkqvj‡Kvj, _vbvt+‡Rjvt wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKU ªt)  

2015 

LM 

2596.  Gm Gg Avmv`y¾vgvb, wcZvt †gvt Avãyj Lv‡jK miKvi, 

MÖvgt hkiv, †cvt wkeMÄ, _vbvt MdiMvuI, †Rjvt 

gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

2597.  m‡š‘vl Kzgvi wmK`vi, wcZvt f~eb P›`ª wmK`vi,, MÖvgt 

Kjvib, †cvt PwÛcyinvU, _vbvt B›`yiKvbx, †Rjvt 

wc‡ivRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

LM 

2598.  ‡gvt Avwidz¾vgvb mygb, wcZvt †gvt Aveyj Kvjvg 

Avhv`, MÖvgt nwicyi, †cvt+_vbvt wmsov, †Rjvt bv‡Uvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

M 

2599.  ‡gvt Avãyj KzÏym,  wcZvt †gvt †ejv‡qZ †nvmvBb,, 

MÖvgt+‡cvt †nv‡mbcyi, †Rjvt †bvqvLvjx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

KLM 

2600.  eveyj P›`ª `vm, wcZvt KvwË©K P›`ª `vm,, Mvgt nvjyqvNvU 

evRvi c~e©, †cvt+_vbvt nvjyqvNvU, †Rjvt gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2016 

M 

2601.  DËg Kzgvi ivq, wcZvt mykxj Kzgvi ivq,, MÖvgt+‡cvt 

†ivwnZcyi, _vbvt †KivbxMÄ g‡Wj, †Rjvt XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

2602.  ‡gvt mvC` Avn‡g`, wcZvt g„Zt Avãyi ingvb,, MÖvgt 

†UiKx, †cvt †UiKx, _vbvt KvwjnvwZ, †Rjvt UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1988 

K 

2603.  nvweeyi ingvb, wcZvt gwReyi ingvb,, MÖvgt n‡Zqv 

†Kivbxcvov, †cvt n‡Zqv ivRvevox, _vbvt mwLcyi, †Rjvt 

UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

2604.  ‡gvt nvwbd wgqv, wcZvt †gvt nvwdRvi ingvb,, MÖvgt 

cvwZj¨vKzov, †cvt eo Rvgvjcyi, _vbvt mv`yj¨vcyi, 

†Rjvt MvBevÜv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

LM 

2605.  ‡gvt Avãyj †gvZv‡je, wcZvt g„Zt iæ¯Íg Avjx,, 13/we, 

†mvjvUvIqvi,3, wbD B¯‹vUb †ivW, igbv, XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1973 

K 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2606.  ‡gvt iweDj Bmjvg, wcZvt g„Zt Iqv‡n` Avjx,, MÖvgt 

gwncyi, †cvr gwncyi evRvi, _vbvt mv`yj¨vci, †Rjvt 

MvBevÜv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

KLM 

2607.  ‡gvt Avj Avwgb, wcZvt †gvt Rwniæj Bmjvg,, 

MÖvgt+‡cvt Ziæqv, _vbvt AvïMÄ, †Rjvt eªvþYevoxqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

2608.  ‡gvt AvwkK †ecvix, wcZvt †gvt nvwbd †ecvix,, MÖvgt 

wejgvgy`cyi, †cvt evqZzj Avgvb, _vbvt dwi`cyi, †Rjvt 

dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2009 

M 

2609.  ‡gvt Rvjvj DÏxb, wcZvt g„Zt Ig`v wgTv,, MÖvgt DËi 

iv½vgvwUqv, †cvt dwUKQwo, _vbvt dwUKQwo, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1984 

LM 

2610.  ‡gvt Avãyjøvn, wcZvt †gvt Aveyj Kv‡kg dwKi,, 

MÖvgt+‡cvt Kvw`i`x, _vbvt †evqvjgvix, †Rjvt dwi`cyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2005 

KL 

2611.  ‡gvnv¤§` mvBdzj Bmjvg, wcZvt †gvnv¤§` Avãyj 

AvDqvj, MÖvgt c~e© e·bMi, †cvt mviæwjqv, _vbvt 

†Wgiv, †Rjvt XvKv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

LM 

2612.  bebxZ fÆvPvh©¨, wcZvt g„Zt wbg©j fÆvPvh©¨,, MÖvgt ga¨g 

gvqvbx, †cvt Ave †Zvive, _vbvt wgimivB, †Rjvt 

PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

L 

2613.  ‡gvt GKivgyj nK, wcZvt †gvt †mvnive cÖvs,, MÖvgt 

M‡qkevox, †cvt †Zevwoqv, _vbvt AvZvBKzjv, †Rjvt 

cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2016 

L 

2614.  ‡gvt wRqvDi ingvb Ry‡qj, wcZvt †gvt jyrdi ingvb,, 

MÖvgt evM`yqvi cvov, †cvt inbcyi, _vbvt †Mvg Í̄vcyi, 

†Rjvt PvucvBbeveMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M 

2615.  ‡gvt BDbyP, wcZvt Ave`yj gybvd,, MÖvgt GIqvRcyi, 

†cvt kkxf~lb, _vbvt Pid¨vkb, †Rjvt †fvjv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

2616.  ‡gvt meyR †nv‡mb, wcZvt †gvt mvgv` miKvi,, MÖvgt 

evukevoxqv, †cvt †Mvc‡mbv, _vbvt †Kkecyi, †Rjvt 

h‡kvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 

LM 

2617.  we`y¨r Kzgvi mvnv, wcZvt Rxeb K…ò mvnv, , ‡R wm †ivW, 

avbevwÜ, wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1999 

KLM 

2618.  bxjv`ªx †mLi mvnv, wcZvt be‡MŠi mvnv,, MÖvgt+‡cvt 

we‡bv`cyi, _vbvt gn¤§cyi, †Rjvt gv¸iv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

K 

2619.  kixd †gvt Avãyjøvn Avj gvgyb, wcZvt †gvt kvgmyj nK 

kixd, kixd evox, kixd wdm n¨vPvix, iƒcvZjx, †cvt 

nvDwRs †óU, ewikvj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2005 

LM 

2620.  ‡gvt AvjvDwÏb, wcZvt †gvt evnv`yi Avjx,, ‡Wªmg¨vb 

Mv‡g›Um wjt, P›`ª, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM 

2621.  ‡gvt †g‡n`x nvmvb, wcZvt †gvt Bgvb Avjx miKvi,, 

MÖvgt Pi ebevoxqv, †cvt ebevoxqv, _vbvt+‡Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2622.  ‡gvt Avãyj Lv‡jK wgqv, wcZvt †gvt gybQzi Avjx,, MÖvgt 

kvnvcvov, †cvt gwnlKvw›`, _vbvt mv`yj¨vcyi, †Rjvt 

MvBevÜv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2016 

M 

2623.  ‡gvt ivwk ỳj nvmvb, wcZvt ‡gvt mvgmyj nK, , MÖvgt 

weVvB, †cvt ej`xNvU, _vbvt kÖxcyi, †Rjvt MvRxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 

M 

2624.  ‡gvt AvwbQzi ingvb, wcZvt †gvt gM‡ii Avjx,, MÖvgt 

gwnlv †Lvjv, †cvt Kqov evRvi, _vbvt Djøvcvov, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

2625.  ‡gvt Ggivb †nv‡mb, wcZvt †gvt †gvkvid †nv‡mb,, MÖvgt 

g‡bvnicyi, †cvt ˆe`¨cyi, _vbvt gv›`v, †Rjvt bIMvu| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

KLM 

2626.  ‡gvt ZvRyj Bmjvg †mvnvM, wcZvt †gvt mni Avjx 

miKvi, MÖvgt fvwUqv cvov, †cvt wemKv, _vbvt 

ZvivKv›`v, †Rjvt gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M 

2627.  ‡gvt †mv‡neyj Avjg, wcZvt †gvt mvgmyj Avjg,, MÖvgt 

†jvnvMov, _vbvt †jvnvMov, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

2628.  ‡gvt gvmy` cvi‡fR, wcZvt †gvt Avãym mvËvi,, gvóvi 

feb, myBnvix †gvo, m`i, w`bvRcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2016 

LM 

2629.  AwgZ Kzgvi ivq, wcZvt AwRZ P›`ª ivq,, MÖvgt 

QqNwoqv, †cvt Rvwgievoxqv, _vbvt MveZjx, †Rjvt 

e¸ov| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

2630.  ‡gvnv¤§` nviæb Ai ikx`, wcZvt g„Zt Ave`yj †gvZ‡je,, 

MÖvgt †KMb, †cvt cvuQevoxqv, †mvbvBgyox, †bvqvLvjx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

LM 

2631.  ‡gvt bRiæj Bmjvg, wcZvt g„Zt Pvu` Avjx cÖvs,, MÖvgt 

evNBj, †cvt cvKkx, _vbvt Ck¦i`x, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2001 

K 

2632.  ‡gvt gvngy`yj nvmvb, wcZvt †gvt Aveyi Lv‡qi, , 264/5, 

†mv‡nj g¨vbkb, ga¨cvov, eªvþbevoxqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M 

2633.   †gvnv¤§` Avjx, wcZvt †gvnv¤§` Av‡bvqvi †nv‡mb,, 

BDmy‡di evox, njw`qv, ivDRvb, †cvt dwKiwUjv, 

PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2014 

LM 

2634.  ‡gvt wgRvbyi ingvb miKvi, wcZvt †gvt Avãyi iv¾vK 

miKvi, nvwZMvov, †eov, cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

K 

2635.  iæ‡ej eo–qv, wcZvt fvby eo –qv, MÖvgt bvbycyi, †cvt 

bvbycyi, _vbvt dwUKQwo, †Rjvt PUªMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

LM 

2636.  Aveyj Kv‡kg, wcZvt †gvt gKeyj ZvjyK`vi,, MÖvgt cwðg 

26 cvov, †cvt RqbMi, _vbvt RvwRiv, †Rjvt 

kixqZcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

K 

2637.  Avey ‡gvt AvivdvZ †nv‡mb †Rvqv`v©i, wcZvt †gvt 

Ave`vi †nv‡mb †Rvqv`v©i, gyw³cvov, PzqvWv½v| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2005 

LM 

2638.  ‡gvnv¤§` Avg`v`yjøvn GRvnvi, wcZvt wQwÏK Avng`,, 

MÖvgt jÿxcyi, †cvt j¯‹invU, _vbvt †dbx m`i, †Rjvt 

†dbx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2639.  ibRy Avn‡g`, wcZvt †gvt kIKZ Avjx,, MÖvgt 

ejivgcyi, †cvt mvayMÄ, _vbvt Bmjvgx wek¦we`¨vjq, 

†Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

KL 

2640.  w`‡cb Kzgvi miKvi, wcZvt g„Zt B›`ª f~lb miKvi,, 

MÖvgt+‡cvt KvwZjv, _vbvt evMgviv, †Rjvt ivRkvnx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1995 

L 

2641.  gynv¤§` `vD`yj Bmjvg, wcZvt gynv¤§` Avwgbyj Bmjvg,, 

MÖvgt Rvnvbcyi, †cvt d‡Zcyi, _vbvt+‡Rjvt †dbx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

KL 

2642.  ‡gvt gwnbyi Bmjvg, wcZvt †gvt Avt gv‡jK Xvjx,, MÖvgt 

nRov, †cvt nRov, _vbvt Kqiv, †Rjvt Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 

M 

2643.  ‡gvt AvjvDwÏb gRyg`vi, wcZvt †gvt kvnRvnvb 

gRyg`vi, MÖvgt †ejvk¦i, †cvt+_vbvt Pvw›`bv, †Rjvt 

Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

M 

2644.  ‡gvt †iRv gÛj, wcZvt †gvt Avt Mdzi gÛj,, nwicyi 

fwiqv cvov, †gKvgZjv, wkeMÄ, e¸ov| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

LM 

2645.  Ag„Z evBb, wcZvt gCj P›`ª evBb, , MÖvgt c‡jvUvbv, 

†cvt bvwi‡Kj evox, †KvUvjxcvov, †MvcvjMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2016 

M 

2646.  w`jxc Kzgvi †mb, wcZvt ý`q iÄb †mb,, MÖvgt+‡cvt 

Kvbb †Mvgcvov, _vbvt †evqvjLvjx, †Rjvt PUªMÖvg| 

weGm.wm  Bb 

BwÄwbqvwis 

‡gKvwbK¨vj,  1979 

KLM 

2647.  †gvt AvIjv` †nv‡mb, †gvt byiæj Bmjvg, MÖvgt byicyi, 

†cvt RqcvieZxcyi, _vbv + †Rjv RqcyinvU ,   

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014   

L 

2648.  gvmyg Avjg wcZvt †Lvi‡k` Avjg, MÖvgt KvjyqvB, †cvt 

b`bv evRvi, _vbvt †mvbvBgyox, †Rjvt †bvqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2002 

L 

2649.  †gvt BmnvK †ecvix, wcZvt †gvt myjvBgvb †ecvix, MÖvgt 

AvwoMuvI, †cvt ivRMÄ, _vbvt cvjs, †Rjv kixqZcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

LM 

2650.  †mvnvM †nv‡mb, wcZvt dzj wgqv, Avãyj gv‡jK 

nvRxeevox, MÖvg t gMaiv †cvt DËi gMaiv, _vbv t 

m›Øxc, PÆMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

K 

2651.  Aveyj Kvjvg, wcZvt gyQv wgqv, MÖvgt `wÿY cvov, †cvt + 

_vbv t AvovBnvRvi, †Rjvt bvivqYMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

2652.  KvRx †gvnv¤§` mvnv`Z †nv‡mb, wcZvt KvRx Iqvwn`ybœex, 

MÖvgt wRwi †cvt wRwi _vbvt evwUqv, PÆMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014   

KL 

2653.  AwPšÍ¨ Kzgvi †fŠwgK wcZvt K…ò P›`ª †fŠwgK, MÖvgt 

bvivw›`qv, †cvt bMievox, _vbvt KvwjnvZx, †Rjvt 

UvsMvBj|  

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

M 

2654.  †gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb, wcZvt †gvt gwbiæ¾vgvb, MÖvgt 

†`ebMi, †cvt †`ebMi, _vbvt mvZÿxiv, m`i, †Rjvt 

mvZÿxiv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2013 

LM 

2655.  †gvt wbRvgyj nK, wcZvt †gvt AvRxRyj nK, MÖvgt + †cvt 

binwicyi, _vbvt g‡bvniMÄ, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2000 

LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2656.  †gvt iægvb Avjx, wcZvt †gvt AvdZve DÏxb †gvjøv, MÖvg 

+ †cvt jÿxKzÛv, _vbvt Ck¦i`x, †Rjvt cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2006 

K 

2657.  †gvt dwi` D¾vgvb, wcZvt †gvt Bw`ªm Avjx, KvÂb, 

KuvUvevox, cZœxZjv, bIMuv|  

wW‡cøvgv Bb BwÄwbqvwis 

B‡jKwUªK¨vj 2013 

M 

2658.  myiwÄZ Kzgvi †Nvl, wcZvt ivRwenvix †Nvl, 337 

KvwRnvUv, ivR‡cvov, wR,wcI-6000, ivRkvnx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2001 

LM 

2659.  †gvt Avãyjøvn&&-Avj-gy‡bg, wcZvt †gvt Avãyj gwR`, 

Gg.wm miKvi †ivW, †ivW bs 2/1, evmv bs 138 `wÿY 

KvgvjKvQbv  †eivMxcvov) iscyi|  

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M 

2660.  †gvt mvBdzj Bmjvg, wcZvt †gvt gvwRg DÏxb, MÖvgt 

†Mvwe›`ycyi, †cvt †Mvwe›`cyi, _vbvt †nv‡mbcyi, †Rjvt 

wK‡kviMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2010 

KLM 

2661.  mi`vi wmivRyg gywbiv, wcZvt mi`vi Rûiæj Av‡bvqvi, 

MÖvgt †mvbvBKzwÛ, †cvt Avjøvni `iMv, †`ŠjZcyi, 

Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2002 

K 

2662.  †gvt Lv‡j` gvngy` kvIb, wcZvt †gvt nvw`myi ingvb, 

wcZvt †gvt nvw`myi ingvb, MÖvgt MvojMvZx, †cvt 

Djøvcvov, Avi. Gm. †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2011 

LM 

2663.  †gvt Avwgbyj Bmjvg, wcZvt g„Z Igi Avjx, `wÿY 

jÿxcyi, cvVvKvUv, gnv‡`ecyi bIMuv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  , 

2014 

KL 

2664.  †gvt ivwk ỳj Bmjvg, wcZvt †gvt kvnRvnvb Avjx, MÖvgt 

†hv‡M›`ª bMi, †cvt mveMvox, _vbvt ¸iæ`vmcyi, †Rjvt 

 bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

KLM 

2665.  †gvt Ry‡qj ivbv, wcZvt †gvt †`‡jvqvi †nv‡mb, MÖvgt 

KvsjvKv›`v, ‡cvt bwibv, _vbvt kvnRv`cyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

K 

2666.  BddvZ Avdmvbv, wcZvt Gg. G Avwjg, MÖvgt 

¸iæ`vmcyi _vbvt + †cvt ¸iæ`vmcyi, †Rjvt bv‡Uvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis   

(B‡jKt I B‡jKUªt) 

2014 

KLM 

2667.  wRqv DwÏb, wcZvt nvRx †cqvi Avng`, MÖvgt wkKjevnv 

2bs IqvW© _vbvt KY©dzjx, PÆMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

LM 

2668.  wcÖZg wgÎ, wcZvt Kvby Kzgvi wgÎ, MÖvgt c~e© kvKcyiv, 

_vbvt †evqvjLvjx, PÆMÖvg-4367| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(Zwor cÖ‡KŠkj)  

2012 Gg. we. G 

(wdb¨vÝ) 2014 

M 

2669.  Avj-Avwgb †nvmvBb, wcZvt igRvb mi`vi, MÖvgt 

evnv`yi cvov, †cvt wkKvicyi, _vbvt ¸iæ`vmcyi, †Rjvt 

bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

L 

2670.  †gvt gvngy`yj nvmvb, wcZvt †kL Av‡bvqvi †nv‡mb, MÖvgt 

kÖxdjZjv, †cvt ‰gkvNybx, _vbvt iƒcmv, †Rjvt Lyjbv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 

M 

2671.  †gvt Kexi DwÏb Lvb, wcZvt †gvt Avãyj jwZd Lvb, 

evox-Gg-103, MÖvg wkjvmx (Bgvbevox) †cvt MdiMuvI 

†cŠimfv, gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv Bb-

BwÄwbqvwis, cvIqvi, 

1993 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2672.  †gvt Zzwnb miKvi, wcZvt †gvt Puvbwgqv miKvi, MÖvgt 

AvZzix, †cvt Kzgyb, _vbvt Rq‡`ecyi, †Rjvt MvRxcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2006 

K 

2673.  †gvt Ievq`yi ingvb meyR, wcZvt g„Zt †gvt Rvnv½xi 

†nv‡mb †gvjøv, 75, †MvgZx Av/G, MÖvg+ †cvt + _vbvt 

†`weØvi, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv Bb 

BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj) 2008 

LM 

2674.  kvnxb gvngy` Avãyjøvn AwbK, wcZvt †gvt Aveyj Lv‡qi, 

†m±it 1, †ivW : 04, evmv: 06, †`Ijv, UvsMvBj| 

weGm.wm  Bb 

BwÄwbqvwis 

B‡jKwUªK¨vj  2012 

M 

2675.  †gvt Avwgb Djøvn gRyg`vi, wcZvt †gvt Aveyj dvivn, 

249/G, `wÿY RyivBb, kvnv`vZ †ivW k¨vgcyi, XvKv-

1204| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

2676.  nvwee Avng` nvwjg, wcZvt G. †R. Gg. Avãyj nvwjg 

†gvjøv, 20/we DËi gv`vi‡UK, evmv‡ev, XvKv-1214| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(cyi‡KŠkj)  1998 

KLM 

2677.  Kvgiæj Bmjvg, wcZvt Qv‡jn&& Avn‡g`, MÖvgt 

c~e©evRbMi, †cvt dvwRjcyi, _vbvt †dbxm`i, †Rjvt 

†dbx| 

wW‡cøvgv Bb 

BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2011 

M 

2678.  †gvt mvB`y¾vgvb gRyg`vi, wcZvt g„Z †gvt Ave`ym 

mvgv` gRyg`vi, eøK-G, †ivW bs 8/1, evmv bs-3, 

wgicyi-1, XvKv-1216| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

K 

2679.  Zvcm P›`ª ivq, wcZvt hZx›`ªbv_ ivq, MÖvgt ivg‡`ecyi, 

†cvt †KvlvivbxMÄ, _vbvt cxiMÄ, †Rjvt VvKziMuvI| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2014 

KLM 

2680.  cjvk P›`ª gRyg`vi, wcZvt ibwRZ jvj gRyg`vi, cwðg 

c~e© P›`ªcyi, ˆeivMxinvU, `vMbf~Äv, †dbx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

M 

2681.  †gvt Avj-Avwgb, wcZvt †gvt iæûj Avwgb, MÖvg + †cvt 

Kzwgiv, _vbvt cvU‡KjNvUv, Dc‡Rjv-Zvjv, †Rjvt 

mvZÿxiv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 

K 

2682.  †kL †gvt mvjvDwÏb, wcZvt †kL †gvt KvqKvDm, MÖvg 

weqvbv, †cvt Av‡°jcyi, †Rjvt PuvcvBbeveMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj) 2007 

M 

2683.  †gvt †iRvDj nK wcZvt g„Z Zwei DwÏb gÛj, MÖvg t 

envjvevox, †cvt QÎvwRrcyi, _vbv, wkeMÄ, †Rjv t 

PuvcvBbeveMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj) 1972 

KLM 

2684.  †gvt †iRvDj Kwig, wcZvt †gvt Avãym mvjvg, MÖvgt 

PvcvBMvwQ, †cvt evwbqv Kvw›`, _vbvt KzgviLvjv, †Rjvt 

Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 

KL 

2685.  †gvt Avey Qwdqvb, wcZvt †gvt mwdDjøvn, ˆeUvicvo, 

c~e©P›`ªcyi, MRvwiqv evRvi, `vMbf~Äv, †dbx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

2686.  †gvt Kwei †nv‡mb, wcZvt †gvt Avidvb Avjx, MÖvgt 

Kvgvi Pvjv, †cvt Qb‡Lvjv, _vbvt NvUvBj, †Rjvt 

Uv½vBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 

K 

2687.  †jt KgvÛvi G Gg Avãyjøvn&& (Aet) wcZvt g„Z gyÝx 

†gvqv¾g †nv‡mb, _vbvt †cŠimfv, Dc‡Rjv-‡jvnvMov, 

†Rjvt bovBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(ey‡qU) GgweG  2002 

KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2688.  gynvBwgbyj Bmjvg, wcZvt †gvt Aveyj Kv‡kg Lvb, 84 

gbcyiv (Rvwgjv gbwRj), gbcyiv, KPzqv, Puv`cyi-3630| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2008 

L 

2689.  †gvt mvBdyj Bmjvg, wcZvt †gvt AvdvR DwÏb, MÖvg+ 

†cvt PiKvIbv, _vbvt cvKzw›`qv, †Rjvt wK‡kviMÄ| 

wW‡cøvgv Bb 

BwÄwbqvwis, 2010 

LM 

2690.  †gvnv¤§` Rvwn` †nv‡mb †PŠayix, wcZvt g„Z †gvt Av‡bvqvi 

†nv‡mb †PŠayix MÖvgt `: ejøecyi, QvMjbvBqv, †dbx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(Kw¤úDUvi mvBÝ)  

2008 

KLM 

2691.  wicb Kzgvi †`, wcZvt ksKi cÖmv` †`, MÖvgt + WvK 

PzbwZ, _vbvt †jvnvMvov, PÆMÖvg|  

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

B‡jKwUªK¨vj  2010 

K 

2692.  gwbi Avn‡g`, wcZvt †gvt AvjvDwÏb, MÖvgt e`icyi, 

†cvt eRiv _vbvt †mvbvBgyox, †Rjvt †bvqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2006 

LM 

2693.  GBP, Gg, bIqveyi ingvb, wcZvt Av, m, g, AvKei 

†nv‡mb, Òbeve, KzwUiÓ cvBjU D”P we`¨vjq †ivW _vbv+ 

†cvt evwjqvWvsMx, †Rjvt VvKziMuvI  

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

LM 

2694.  †gvt gvmy`yi invgb wcZvt †gvt nviæb Ai-iwk` f~uBqv 

MÖvgt kvKZjv(eoevox) _vbvt m`I `wÿY †cvt ivggvjv, 

†Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb· 2008 

KLM 

2695.  †gvt gviæd †nv‡mb, wcZvt †gvt †Rej nK wgqv †cŠi 

4bs IqvW© evmv bs 99 _vbv- †evinvb DwÏb †Rjvt 

†fvjv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

Kw¤úDUvi, 2011 

LM 

2696.  †gvt mvBdzj Bmjvg, wcZvt †gvt gwRei ingvb MÖvgt 

†PŠwejv PKcvov, †cvt †PŠwejv evRvi _vbvt Djøvcvov, 

†Rjvt wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

2697.  †gvt Avãym mvjvg, wcZvt g„Z: Avãyj nvwjg, MÖvg + 

†cvt ewjqvevox, _vbvt wmsov, †Rjvt bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2008 
K 

2698.  Av‡cj gvngy`, wcZvt †gvt bRiæj Bmjvg, MÖvg t 

Dcmni/we-392 †cvt mcyiv, _vbvt †evqvwjqv, †Rjvt 

ivRkvnx/6203| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

(B‡jKwUªK¨vj), 1999 

KL 

2699.  †gvnv¤§` Av‡`Kzj Bmjvg f~uBqv, wcZvt †gvnv¤§` bRiæj 

Bmjvg f~uBqv Nvmgnj, `wÿY ivRvkb, IqvW©-8 mvfvi, 

XvKv|  

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

LM 

2700.  †gvt mv‡R`yj Bmjvg, wcZvt †gvt Pzby wgqv, MÖvgt 

Bmjvgcyi, †cvt †MvjvcbMi, _vbvt †fovgviv, †Rjvt 

Kzwóqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

L 

2701.  †gvnv¤§` jyrdi ingvb wcZvt †gvnv¤§` AveŸvm Avjx, 

MÖvgt †KvRMo, †cvt KvPvmov, _vbvt Rvgvjcyi m`i, 

†Rjv: Rvgvjcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

KL 

2702.  †gvt kvnwiqvi ingvb wcZvt †gvt Lwjjyi ingvb, 75/7 

G, DËi gvwbK`x, XvKv K¨v›U:, XvKv-1206| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

KLM 

2703.  †gvt mygb wgqv, wcZvt †gvt †gvRv‡¤§j nK MÖvgt 

w`McvBW, ‡cvt †QvbwUqv evRvi, _vbvt Rvgvjcyi m`i, 

†Rjvt Rvgvjcyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 
LM 

2704.  †gvt AvdRvjyi ingvb, wcZvt g„Z gKeyj †nv‡mb MÖvg+ 

†cvt Kvjv`n, _vbvt dzjevoxqv, gqgbwmsn| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 
LM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2705.  †gvt Avwgbyj Bmjvg, wcZvt †gvt AvbQvi Avjx, mvivB, 

bZzbevRvi (Kvgvicvov) nvivMvQ, iscyi-5441| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

LM  

2706.  †gvt jvejy wgqv, wcZvt †gvt kIKZ Avjx, MÖvgt 

KvÂbcyi bvwjZv cvov, †cvt+ _vbv+ †Rjv t wSbvB`n 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

K 

2707.  eiKZ Djøvn wcZvt Aveyj †nvmvBb, , MÖvg+ †cvt jvgbv, 

_vbvt MjvwPcv, †Rjvt cUzqvLvjx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2011 
M  

2708.  Rv‡q` Avn‡g` wcZvt Avãyj ReŸvi gv÷vi, ejvivmcyi 

(B›Uvdz‡Wi cv‡k), ‡cvt+_vbvt+‡Rjvt evjivgcyi, 

cvebv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2009 

LM 

2709.  †gvt Avmv`y¾vgvb Avwid, wcZvt †gvt gyQv wgqv, MÖvgt 

ZvjyKnwi`vm †cvt †LvÏ©v‡Kvgicyi, _vbvt mv`yj¨vcyi, 

†Rjvt MvBevÜv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

M  

2710.  †gvnv¤§` eiKZ Djøvn, wcZv Aveyj nvwkg †gvnv¤§` 

QvBdzjøvn, , evox bs 139, †ivW bs 02, MÖvg ˆeivPx †cvt 

axZcyi(2223) _vbvt Ck¦iMÄ, gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2011 

L 

2711.  Aiƒc cÖmv` †fŠwgK, wcZvt bbx †Mvcvj †fŠwgK, MÖvgt 

Awfivgcyi, †cvt + _vbvt `vMYf~Tv, †Rjvt †dbx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2006 
LM  

2712.  †gvt BDbyQ wgqv, wcZvt †gvt bvwRi †nv‡mb, , MÖvg 

Avnjv †kL †PŠs cvov, †cvt Awdm, mv‡ivqvZjx _vbvt 

†evqvjLvjx, †Rjvt PÆMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2005 
LM  

2713.  †gvt gnmxb eveyj, wcZvt †gvt AvwRRyj nK, , MÖvgt 

Av‡bnjv †cvt kvnx Av‡bnjv, _vbvt NvUvBj, †Rjvt 

Uv½vBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1998 
KL 

2714.  †gvt †mwjg Dj¨vn, wcZvt †gvt Qvqdzj¨vn AvbQvix, MÖvgt 

ivqcyi, †cvt KuvUiv, _vbvt mvZÿxiv, †Rjvt mvZÿxiv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 
K 

2715.  †gvt byiæj Avjg, g„Z gwReyi ingvb, MÖvgt Nwoqv, †cvt 

cvwjgv, _vbvt KvwjnvZx, †Rjvt UvsMvBj| 

cÖ‡KŠkj wW‡cøvgv 

(we`y¨r) 1995 
KL 

2716.  †gvt BKevj †nv‡mb, wcZvt g„Z Aveyj †nv‡mb, MÖvgt c: 

MwUqv, †cvt Kqv _vbvt KzgviLvjx, †Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1992 
K  

2717.  †gvt gvgybyi iwk` (iv‡kj) wcZvt †gvt †Mvjvg †gv Í̄dv 

MÖvgt wW½v‡Wvev †cvt wRwcI-6000 _vbvt ivRcvov, 

†Rjvt ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

M 

2718.  †gvt †mvnvBj Bmjvg wcZvt †gvt AvgRv` †nv‡mb MÖvgt 

bvw›`bv c~e© evRvi, †cvt bvw›`bv _vbv I †Rjv-Rvgvjcyi 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 
K 

2719.  †gvnv¤§` †Lvi‡k` Avwjg wcZvt †gvnv¤§` kvnRvb †gvjøv 

MÖvgt ZzRvifvOv (KvRx evox) †cvt I _vbv `vD`Kvw›`, 

Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1993 
K 

2720.  kvgxg †gvt Imgvb, wcZvt †gvt Imgvb MwY †PŠayix 140, 

myMÜv Av/G, cuvPjvBk, PÆMÖvg| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013  

K 

2721.  †gvt gnmxb nvIjv`vi wcZvt g„Zt GLjvm DÏxb 

nvIjv`vi evox bs-5, IqvW© bs-9, Ave`yjøvnevM, 

mvZviKzj †ivW, XvKv-1212| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

wmwfj, 1984 
KLM 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2722.  byiæbœvnvi wkDwj, wcZvt Gd. Gg, byi DwÏb Avn‡¤§` 

MÖvgt ivgP›`ªcyi, †cvt cvebv, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

†gKvwbK¨vj 2002 
KL 

2723.  KvwR †gvt ûmvBb Kwei, wcZvt KvwR †gvt ûgvqyb Kwei 

evwo bs-167, †n‡Zg Luv mewRcvov, †cvt wRwcG-

6000, †evqvwjqv, ivRkvnx|  

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

KL 

2724.  †gvt kwn`yj Bmjvg, wcZvt †gvt Avãyj AvwRR, MÖvgt 

Pv›`vBi, †cvt ˆkjRvbv, _vbvt †PŠnvjx, †Rjvt wmivRMÄ 

cÖ‡KŠkj, wW‡cøvgv , 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 
L 

2725.  †gvt †g‡n`x nvmvb, wcZvt †gvt Avjg, †mKkb-6 eøK-

wW, †ivW-15, evmv-6, wgicyi, XvKv-1216| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

(†iwd«Rv‡ikb) 2011 
L 

2726.  †gvt gvneyeye ingvb, wcZvt †gvt Avãyj nvwg` miKvi, 

MÖvgt wWµx‡`viZv †cvt wbwðËcyi, _vbvt KvwRcyi, †Rjvt 

wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2005 
M 

2727.  †gvt Rv‡b Avjg, wcZvt †gvt  AvKei Avjx †gvjøv, †gvt 

Rv‡b Avjg, wcZvt AvKei Avjx †gvjøv, MÖvg+ †cvt eo 

aybvBj, kvnRv`cyi, wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2006 
L 

2728.  Zb¥q miKvi, wcZvt iZb Kzgvi miKvi, MÖvgt LvjKzjv, 

†cvt DRvbx-8140 gyKmy`cyi, †MvcviMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

LM  

2729.  †gv: Av`bvb †iRIqvbyj Avjg, wcZvt Wvt †gv: gbvwRi 

Avjg evmv bs-05, IqvW© bs-10, DËi evjyqvWv½v, 

w`bvRcyi, †Kqvix †ivR evW© GcvU©‡g›U| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KL 

2730.  Q›`v ivq,wcZvt iwÄZ Kzgvi ivq, MÖvgt Avovev›`v †Lvjv, 

†cvt bvMix _vbvt KvjxMÄ, †Rjvt MvRxcyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2012 

KLM  

2731.  eiæY P›`ª miKvi, wcZvt g„Z †hv‡M›`ª bv_ miKvi, MÖvgt 

eivwj `nv, †cvt ivavbMi, _vbvt kÖxcyi, †Rjvt gv¸iv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 1969 
K 

2732.  mygb Avn‡g` wcZvt ev`kv †gvjøv, MÖvgt †gvwgbcyi, †cvt 

wgR©vcyi`xNv, _vbvt bjWv½v, †Rjvt bv‡Uvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 
M  

2733.  AvjgMxi †nv‡mb, wcZvt iwdKzj Bmjvg,MÖvgt Kwb©cvov, 

†cvt evMgviv, _vbvt evMgviv, †Rjvt ivRkvnx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi), 2012 
M 

2734.  ‡gvt gvwbKzj Bmjvg, wcZvt †gvt bvwmi DwÏb, MÖvgt 

mevnb, †cvt cuvP MvwQqv, _vbvt `vD`Kvw›`, †Rjvt 

Kzwgjøv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M  

2735.  ‡gvt Avj gvgyb‡kL wcZvt †gvt Avãvi ingvb, MÖvgt 

wbRcvov, †cvt + _vbvt evDwbqv, †Rjvt iscyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 
KL 

2736.  ‡gvnv¤§` †gvL‡jQzi ingvb, wcZvt Ave`yj †gvËv‡je 

wgqv, K‡jR cvov, evmv bs-866, we-evwoqv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2016 

L 

2737.  ‡gvt kvnRvnvb ivweŸ, wcZvt †gvt Rwmg DÏxb, MÖvgt + 

†cvt GKWvjv, _vbvt evMgviv, †Rjvt ivRkvnx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

LM 

2738.  RqwRr wek¦vm, wcZvt axjb Kzgvi wek¦vm, 249/G 

weªKwdj †ivW, cv_i NvUv, (2qZjv) †Kv‡Zvqvjx _vbv, 

PÆMÖvg-4000| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2004 
L 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2739.  †gvt Avãyj ev‡Zb, wcZvt †gvt iRe Avjx, MÖvgt `v`cyi 

†cvt NyoKv _vbvt mjsMv †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2007 
KLM  

2740.  †gvt ivBmyj Bmjvg wcZvt †gvt dRjyi ingvb Lvb, 

wewmK wkíbMix ZvivwUqv, UvsMvBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

M 

2741.  ‡gvt bvwQg DwÏb, wcZvt g„Z Ave`ym QvËvi, MÖvgt 

im~jcyi, †cvt ebMÖvg, _vbvt mvw_qv, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

†gKvwbK¨vj 1998 
L  

2742.  ‡gv Í̄dv BKevj, wcZvt g„Z nvweeyi ingvb, MÖvgt †cijv, 

†cvt †gŠjfxi nvU, _vbvt cwUqv, †Rjvt PÆMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1983 
KL 

2743.  ‡kL Avkivdzj nK wcZvt g„Z AvjnvR †kL jvj 

†gvnv¤§`, MÖvgt + †cvt g~jNi _vbvt dwKinvU, †Rjvt 

ev‡Mi nvU| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1982 
LM  

2744.  mgi `Ë, wcZvt Aiæb KvwšÍ `Ë, , MÖvgt nvwejvmØxc, 

†cvt kvKcyiv, Dc‡Rjvt cwUqv, †Rjvt PÆMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 
L 

2745.  cxi †gvnv¤§` wkK`vi wcZvt g„Z: KwdjDwÏb wkK`vi, 

MÖvgt ejB, †cvt ejB, _vbvt UsMxevox †Rjvt gywÝMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1988 
KLM  

2746.  ‡ZvwiKzj Bmjvg, wcZvt eveyj †nv‡mb, MÖvgt + †cvt 

†`ŠjZ Lvjx, _vbvt †`ŠjZcyi ‡Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 
M 

2747.  ‡gvt Kv‡qg DÏxb cv‡Uvqvix, wcZvt †gvt Kv‡kg 

cv‡Uvqvix, MÖvgt fevbxcyi, †cvt Iqvwjqv(6430) _vbvt 

eovBMÖvg, †Rjvt bv‡Uvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

LM  

2748.  gynv¤§` bRiæj Bmjvg Lvb, wcZvt g„Zt gynv¤§` gwZDi 

ingvb Lvb MÖvgt wQwjgcyi, _vbvt + †cvt †K›`yqv, †Rjvt 

†bÎ‡KvYv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

KLM  

2749.  †gvt bqb DwÏb wcZvt Rwgi DwÏb, KvwšÍbMi †evqvj`n, 

nvUknwicyi, Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 
M  

2750.  †gvt dzqv` gyiv` †nv‡mb, wcZvt †gvt AvdRvj †nv‡mb, 

evmv # 31; †ivW # 06; wbm‡eZMÄ †ivW, †Kivwbcvov, 

iscyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2010 

LM  

2751.  ‡gvt Avjvwgb wgqv, wcZvt †gvt AvBb DwÏb wgqv, MÖvgt 

†eZivBj, †cvt PK‰Zj, _vbvt †`j`yqvi, †Rjvt 

UvsMvBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2014 
KLM  

2752.  mvLvIqvZzj Bmjvg  gRyg`vi, wcZvt Aveyj nv‡mg 

gRyg`vi †Kvbvcy¯‹ibx, AvgRv`nvU, dzjMvRx, †dbx| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 1994 
M  

2753.  ‡gvt wgRvbyi ingvb wcZvt †gvt dviæK wgqv, MÖvgt 

RvjkyKv, †cvt cvBLvifvIov, _vbvt wgR©vcyi, UvsMvBj 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 
LM  

2754.  †K. Gg. †mv‡nj ivbv, wcZvt †gvt †KivgZ Avjx Lvb 

MÖvgt cvVvbcvK cvov, †cvt wmgvLvjx evRvi, _vbvt evNvi 

cvov, †Rjvt h‡kvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2011 
LM  

2755.  †gvt wgjb wgR©v, wcZvt ew`D¾vgvb MÖvgt Lvmcvov †cvt 

†fIqv gviv _vbvt KvwRcyi, †Rjvt wmivRMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2012 
LM  

2756.  †gvt gwbiæ¾vgvb wcZvt †gvt Zv‡Rgyj †nv‡mb, MÖvgt 

eyoeywoqv, †cvt †ewojvevwo, _vbvt jvjcyi †Rjvt 

bv‡Uvi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2014 

LM  



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2757.  GBP,Gg. kixdzjøvn&& wcZvt †gvt †`‡jvqvi †nvmvBb 

mvC`x, MÖvgt SbSwbqv, †cvt dj`v, _vbv f~Tvcyi, 

†Rjvt Uv½vBj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2013 

M  

2758.  †gvt †gvL‡jQzi ingvb, wcZvt †gvt Avãyj  AvDqvj MÖvgt 

Piæqv cvov †cvt KzwoMÖvg, _vbvt + †Rjvt KzwoMÖvg| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKUªwb·, 2011 
KLM  

2759.  †gvt †iRvDj Bmjvg, wcZvt †gvt nviæb Ai iwk`, evmvt 

†kL evox, MÖvgt avwZqvcvov †cvt avwZqv cvov-2100, 

†kicyi m`i, †kicyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

KLM  

2760.   †gvt mvBdzj Bmjvg wcZvt †gvt Avi‡k` Avjx MÖvgt 

†`ŠjZcyi, †cvt AvjgbMi, _vbv †Mvcvjcyi †Rjvt 

Uv½vBj| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2014 
KLM  

2761.  wbwZk P›`ª miKvi wcZvt wR‡Z›`ª P›`ª miKvi, MÖvgt 

SbSwbqv, †cvt †kvjøv, _vbvt beveMÄ, †Rjvt XvKv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2014 
M  

2762.  kv‡Ki Avnv¤§` wcZvt g„Z Rwni DwÏb dwKi, KvIqvjwU 

iv¯Ív bs-bvgvcvov †cvt `vcywbqv-2200, gqgbwmsn 

m`i, gqgbwmsn| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

M  

2763.  †gvt Avqbvj Av‡e`xb, wcZvt AveyZv‡je †kL, MÖvgt 

†evKvBj, †cvt evLyÛv, _vbvt †KvZqvjx, dwi`cyi|  
wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi) 2010 
KLM  

2764.  ‡gvnv¤§` Avãyj nvbœvb, wcZvt †gvnv¤§` gvnveye Djøvn, 

MÖvgt `wÿY a~iæs, †cvt a~ms(4720), _vbv, KzZzew`qv, 

†Rjvt K·evRvi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2013 
LM  

2765.  †gvt gwReyi ingvb, wcZvt †gvt Avãym †mvenvb, MÖvg + 

†cvt  Povbj, _vbvt eywoPs †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

we`y¨r †KŠkj, 1986 
KLM  

2766.  †gvt Avãym mvjvg, wcZvt †gvt KzZze DÏxb, MÖvg + †cvt 

wikLvjx, _vbvt nwibvKyÛz, †Rjvt wSbvB`n| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2007 
LM  

2767.  †gvt gwRei ingvb wcZvt †gvnv¤§` Avjx, MÖvgt 

MoRwicv, †cvt MoRwicv, _vbvt kÖxei`x, ‡kicyi| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2006 
KLM  

2768.  †gvt †gvRvnviæj Bmjvg, wcZvt †gvt gIjv e· MÖvgt 

MRgwZ KzÛv, †cvt gvjÂx, _vbvt + †Rjv t cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2007 
M  

2769.  †gvt Igi dviæK, wcZvt †gvt ewki Djøvn, MÖvgt †bvnvUv, 

†cvt ivavbMi, _vbvt kÖxcyi, †Rjvt gv¸iv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKwUªK¨vj, 2003 
M  

2770.  wgivRyj Bmjvg, wcZvt kwid DwÏb, MÖvgt nviæwiqv, †cvt 

cvwUKvevox, _vbvt Kzwóqv m`i, †Rjvt Kzwóqv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

B‡jKU ªwb· 2012 
M  

2771.  †gvt BqvwQb Avjx, †gvt bexDi ingvb, evmv, KweivR 

evox, MÖvgt cvVvKvUv g‡a¨, †cvt PKcvVvKvUv-2150, 

_vbvt bKjv, †Rjvt †kicyi| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2015 

KLM  

2772.  †gvt AvwRRyj nK, wcZvt †gvt Avãyj ReŸvi, MÖvgt + 

†cvt †RvoMvQv, _vbvt muvw_qv, †Rjvt cvebv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi) 2011 
KLM  

2773.  †gvt iwb wgqv, wcZvt †gvt †Mvjvc wgqv, MÖvgt ZzjvKvw›`, 

†cvt wkgyjKvw›`, _vbvt ˆfie, †Rjvt wK‡kviMÄ| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

(cvIqvi) 2009 
KLM  



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2774.  KvRx nvmvb kixd, wcZvt g„Zt AvjnvR¡ KvRx Avjx 

nvmvb, 37, `wÿb †m›Uªvj †ivW, Lyjbv| 

‡gwib BwÄwbqvwis, 

1993 
LM  

2775.  ‡gvt ZvR DwÏb, wcZvt ˆmq` AvZvnvi DwÏb,, evmv-

0508/1, Av`k©cvov, †cŠiKvVvjx, †fvjv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

wmwfj, 2010 
KLM  

2776.  dqmvj nvmvb D`q, wcZvt BgvR DwÏb,, MÖvgt wg‡ii 

†`Djgyiv, †cvt cv½vgx, _vbvt ivqMÄ, †Rjvt wmivRMÄ| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2016 

KLM  

2777.  ‡gvt gwnDwÏb, wcZvt †gvt gnwmb DwÏb wmK`vi,, MÖvgt 

†ZiPi, †cvt gyjv`x, _vbvt gyjv`x, †Rjvt ewikvj| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

(B‡jKt I B‡jKUªt)  

2016 

LM  

2778.  ‡gvt †g‡nw`, wcZvt Avey eKi wmwÏK,, MÖvgt Av‡gv`cyi, 

†cvt nvwjgvbMi, _vbvt †KvZqvjx, †Rjvt Kzwgjøv| 

wW‡cøvgv BwÄwbqvwis, 

cvIqvi, 2012 
KLM  

2779.  ‡gvt Lv‡j` mvBdzj¨vn, wcZvt †gvt Avwgb Dj¨vn,, 

MÖvgt+‡cvt nvRxcyi, †eMgMÄ, †bvqvLvjx| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

g¨vKvUªwb·,  2012 
KLM  

2780.  ‡gvt gvmy` ivbv, wcZvt Avjx Avnv‡¤§` †ecvox,, MÖvgt 

bvqvw›`qv, †cvt wniYcyi, _vbvt c~e©ajv, †Rjvt 

†bÎ‡Kvbv| 

weGm.wm  BwÄwbqvwis 

g¨vKvUªwb·,  2012 
M  

2781.  

সুব্রত পাল, বপতাাঃ বগৌরাঙ্গ পাল, গ্রামাঃ সাদিরবাড়ী, বপাাঃ 

পারুবলয়া, থািাাঃ পলাশ, বজলাাঃ িরবসাংেী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

গ 

2782.  

বমাাঃ বমাস্তো কামাল, বপতাাঃ বমাাঃ বজয়াউল ইসলাম, 

বড়ইয়া, কাবজরচর, মুলােী, ববরশাল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

কখগ 

2783.  
বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ হাদতম আলী, গ্রামাঃ 

িাওভাঙ্গা, বপাাঃ বরৌহা, থািাাঃ+দজলাাঃ বশরপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৪ 

খ 

2784.  
বমাাঃ আকাশ, বপতাাঃ বমাাঃ কববর হাওলাোর, গ্রামাঃ লামিা, 

উপাঃ গলাবচপা, বজলাাঃ পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৪ 

কখগ 

2785.  

এস এম তবরকুল ইসলাম, বপতাাঃ মৃতাঃ শওকত আলী, গ্রামাঃ 

ইসলামপুর, ববজয়িগর, ব্রাহ্মিবাড়ীয়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

কখগ 

2786.  

বমাাঃ আলহাজ বমজডা, বপতাাঃ মৃতাঃ বশর আলী বমজডা, গ্রমাাঃ 

বালুদকাল, বপাাঃ শহীেিগর, উপাঃ কামারখন্দ, বজলাাঃ 

বসরাজগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

2787.  

বমাাঃ জাবকরুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ বতাোজ্জল বহাদসি, 

গ্রামাঃ উত্তর তাজপুর, বপাাঃ হুলাশুগি, থািাাঃ বমঠাপুকুর, 

বজলাাঃ রাংপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

2788.  

বমাাঃ আব্দুল কুদ্দুস, বপতাাঃ বমাাঃ তসবলম উদ্দীি, গ্রামাঃ 

রামপুর, বপাাঃ মুরারীপুর, থািাাঃ ববাচাগি, বজলাাঃ 

বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১২ 

কখগ 

2789.  

মুাঃ বমাতাহার বহাদসি, বপতাাঃ মুাঃ বমায়াদজ্জম বহাদসি, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ বড় োেপুর, থািাাঃ বগামস্তাপুর, বজলাাঃ 

চাঁপাইিবাবগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

গ 

2790.  

বমাাঃ কুতুব উবদ্দি বচৌধুরী, বপতাাঃ বমাাঃ ইছাহাক বময়া 

বচৌধুরী, গ্রামাঃ পাইকপাড়া, বপাাঃ+থািাাঃ পটিয়া, বজলাাঃ 

চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

কবম্পউটার ২০০৮ 

খগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2791.  

বমাাঃ আব্দুস বসবলম, বপতাাঃ বমাাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামাঃ 

আগপাড়া বশরদকাল, বপাাঃ বশরদকাল, উপাঃ বসাংড়া, বজলাাঃ 

িাদটার। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

১৯৯৮ 

কখগ 

2792.  

তন্ময় সরকার, বপতাাঃ রতি কুমার সরকার, , গ্রামাঃ 

খালকুলা, বপাাঃ উজািী, থািাাঃ মুকসুেপুর, বজলাাঃ 

বগাপালগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

ক 

2793.  
আবু োরো, বপতাাঃ আব্দুল মবমি, , বাসা-৭, বরার্-৯, ববছলা 

মদর্ল টাউি, ববছলা, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

বমকাবিকুাল  ১৯৯৭ 

খগ 

2794.  

আবিছুর রহমাি, বপতাাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামাঃ পচাবহলা, 

বপাাঃ পচাবহলা বাজার, উপাঃ ইসলামপুর, বজলাাঃ 

জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

গ 

2795.  

আবু সাঈে, বপতাাঃ বজাবাদয়র বহাদসি, গ্রামাঃ+দপাাঃ 

বেগোিা, থািাাঃ বিকরগি, বজলাাঃ র্দশার। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

গ 

2796.  

বমাাঃ মহারম আলী, বপতাাঃ বমাাঃ বগালাম বমাস্তো মন্ডল, 

গ্রামাঃ লক্ষীপুর, বপাাঃ সড়াততল, থািাাঃ ববলকুবচ, বজলাাঃ 

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৮ 

ক 

2797.  

বমাাঃ কামরুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আজহারুল ইসলাম, 

কালীবাড়ী বরার্, ঈশ্বরগি, ময়মিবসাংহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

গ 

2798.  

বমাাঃ মাবিকুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ িাবসর উবদ্দি, গামাঃ 

সবাহি, বপাাঃ পাঁচ গাবছয়া, উপাঃ োউেকাবন্দ, বজলাাঃ 

কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

ক 

2799.  

সিয় কুমার সুমি, বপতাাঃ উদপি চন্দ্র শীল, গ্রামাঃ 

রিদগাপালেী, থািাাঃ েশবমিা, বজলাাঃ পটুয়াখালী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

খগ 

2800.  

বমাাঃ খাজা িাবজম উবদ্দি, বপতাাঃ বমাাঃ লুহাই ববশ্বাস, , 

গ্রামাঃ ববন্দরামচর, বপাাঃ বগৌরীগ্রাম, উপাঃ সাবথয়া, বজলাাঃ 

পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

কখগ 

2801.  

বমাাঃ খাবলে আমাি, বপতাাঃ বমাাঃ তবরকুল ইসলাম, গ্রামাঃ 

দ্যগ ডাপুর, বপাাঃ+থািাাঃ+দজলাাঃ িড়াইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

খ 

2802.  

এস এম এি আল মাহমুে, বপতাাঃ বমাাঃ মবকম উবদ্দি, গ্রাম 

পাচটিকরী, বপাাঃ পাটবাড়ীয়া, থািাাঃ কালুখালী, বজলাাঃ 

রাজবাড়ী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

বসবভল  ২০০০ 

খ 

2803.  

জবহরুল ইসলাম, বপতাাঃ বসাহরাব বহাসাইি, গ্রামাঃ 

বছটমামুেপুর, বপাাঃ তরেপুর, বমজডাপুর, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

কখগ 

2804.  

আবরফুর রহমাি, বপতাাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রামাঃ ইমােপুর, 

বপাাঃ কাতুলী, থািাাঃ ফুলপুর, বজলাাঃ ময়মিবসাংহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

খগ 

2805.  

বমাাঃ িাজমুল হাসাি জবি, বপতাাঃ বমাাঃ আাঃ মাদলক বময়া, 

গ্রামাঃ োবড়য়াপুর, থািাাঃ সবখপুর, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

কখ 

2806.  

বমাাঃ বসবলমুজ্জামাি শাহীি, বপতাাঃ বমাাঃ আহদমে খাি, 

গ্রামাঃ পুটিয়া, বপাাঃ চাঁেপুর, থািাাঃ সালথা, বজলাাঃ 

েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2807.  

বমাাঃ শরীফুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ বহলাল উদ্দীি, গ্রামাঃ 

র্াইিবকবি, বপাাঃ বড়ইপাড়া, কাবলয়াতকর, গাজীপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

2808.  

তাবরকুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আাঃ রবশে, গ্রামাঃ দ্যয়াজািী, 

বপাাঃ িাগরপুর, থািাাঃ িাগরপুর, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

ক 

2809.  

প্রদকৌাঃ বশখ বমাাঃ মবতউর রহমাি, বপতাাঃ আলহাজ্ব বমাাঃ 

আব্দুল গবি বশখ, ১৩৪, বিদসন্ট বরার্, কাঠালবাগাি, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

১৯৮৪ 

কখগ 

2810.  
বশখ রুদবল, বপতাাঃ মৃতাঃ বশখ আব্দুল্লুাহ, গ্রামাঃ িন্দিপুর 

বাজার, বপাাঃ+থািাাঃ বগাপালপুর, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০১ 

কখগ 

2811.  

বসয়াম, বপতাাঃ মবেজুল হক, গ্রামাঃ গ্রামিাহালী, বপাাঃ 

হাবলা, থািাাঃ বমজডাপুর, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

কখগ 

2812.  

বমাাঃ আকতার বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ দ্যলাল বময়া, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ ধান্যদেৌল, বপতাাঃ বব-পাড়া, বজলাাঃ কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

খগ 

2813.  

বমাাঃ মুন্না বময়া, বপতাাঃ বমাাঃ এমোদ্যল হক, গ্রামাঃ 

রাসর্াঙ্গা, বচৌধুরীপাড়া, বপাাঃ আদলাকবর্বগ্র, থািাাঃ 

বচবররবন্দর, বজলাাঃ বেিাজপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

ক 

2814.  

বমাাঃ রায়হাি সরকার, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাাঃ বজাবাইদ্যল হক, 

গ্রামাঃ বাগবচর খামার, বপাাঃ ধামদেণী, থািাাঃ উবলপুর, 

বজলাাঃ কুবড়গ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

কখগ 

2815.  

বসাদহল আহদমে, বপতাাঃ বমাাঃ বাবু বময়া, গ্রামাঃ মবল্লকপাড়া, 

বপাাঃ কািখািাপুর, থািাাঃ+দজলাাঃ রাজবাড়ী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

খ 

2816.  

মীর মশবেকুর রহমাি, বপতাাঃ মীর বমাহাদজর আলী, গ্রামাঃ 

হাবকমপুর, বপাাঃ বমঠাপুর, থািাাঃ বােলগাছী, বজলাাঃ িওগাঁ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার  ১৯৯৮ 

ক 

2817.  

মবশউর রহমাি, বপতাাঃ সুরুজ্জামাি বহাদসি, গ্রামাঃ 

বসাংগাইর, বপাাঃ বল্লা বাজার, থািাাঃ কাবলহাতী, বজলাাঃ 

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৩ 

খগ 

2818.  

বমাাঃ আক্তারুজ্জামাি, বপতাাঃ বমাাঃ ইদ্রীস আলী, গ্রামাঃ+দপাাঃ 

ধািদখালা, উপাঃ গাাংিী, বজলাাঃ বমদহরপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

ম্যাকাবিকুাল ২০১৩ 

গ 

2819.  

বমাাঃ বমাস্তাবেজুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল বমাত্তাদলব, 

গ্রামাঃ উত্তর চাউবলয়াপবি, বপাাঃ বাহাদ্যর বাজার, থািাাঃ 

সের, বজলাাঃ বেিাজপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

ম্যাকাবিকুাল ২০০৯ 

খগ 

2820.  

বসয়ে িাজমুল হক, বপতাাঃ সাঈে আব্দুল হক, গ্রামাঃ 

বীরকাঠি, বপাাঃ বীরকাঠি, থািাাঃ+দজলাাঃ িালকাঠী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

কখ 

2821.  

বমাাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ বহাদসি আলী, গ্রামাঃ 

গালা, বপাাঃ গালা বীরবসাংহ, থািাাঃ ঘাটাইল, বজলাাঃ 

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৭ 

খ 

2822.  

ওবাদয়ে উল্লাহ, বপতাাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামাঃ+দপাাঃ খবড়য়া, 

থািাাঃ বশবপুর, বজলাাঃ িরবসাংেী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2823.  

বমাাঃ োরুক বহাদসি, বপতাাঃ মৃতাঃ এওজ উদ্দীি, গ্রামাঃ 

বচৌর্ালা, বপাাঃ বচৌর্ালা, থািাাঃ বগামস্তাপুর, বজলাাঃ 

চাপাইিবাবগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০০ 

ক 

2824.  

বমাাঃ মঞ্জু খাি, বপতাাঃ বমাাঃ বমায়াদজ্জম খাি, গ্রাম 

বেওদভাগ, বপাাঃ শুভূল্যা, থািাাঃ বমজডাপুর, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ২০১২ 

গ 

2825.  

কাজল কুমার োশ, বপতাাঃ কাবলোস োশ, গ্রাম ষাটতলা, 

বপাাঃ ষাটতলা, থািাাঃ েবকরহাট, বজলাাঃ বাদগরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

কখগ 

2826.  

রুদবল রািা, বপতাাঃ এলাহী বময়া, গ্রামাঃ আগকবলয়া, বপাাঃ 

কবলয়া বাজার, থািাাঃ বেৌলতপুর, বজলাাঃ মাবিকগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

কখগ 

2827.  

বমাৎ রাবহমুল ইসলাম মজুমোর, বপতাাঃ বমাাঃ আাঃরাজ্জাক 

মজুমোর, বিায়াপাড়া, বপাাঃ পাতাবিশ, থািাাঃ হাজীগি, 

বজলাাঃ চাঁেপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

গ 

2828.  

বমাাঃ জাবহে বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ মসদলম উবদ্দি সরোর, 

গ্রামাঃ বাবলয়াকাবন্দ, বপাাঃ সদরাজগি, থািাাঃ+দজলাাঃ 

চুয়ার্াঙ্গা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

কখগ 

2829.  

বমাাঃ রাইসুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ েজলুর রহমাি খাি, 

বববসক বশল্প িগরী, তারাটিয়া, টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

কখ 

2830.  

বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আতাহার উদ্দীি, গ্রামাঃ 

কলাগাবছয়া, বপাাঃ মুন্দ্রকাবলকপুর, থািাাঃ বমজডাগি, বজলাাঃ 

পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

ক 

2831.  

বমাাঃ রাজি উর রবশে, বপতাাঃ বমাাঃ হারুি অর রবশে, বাসা-

১৩২, আইনুচবাগ, েবক্ষণখাি, উত্তরা, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

খ 

2832.  

আবতকুল হক, বপতাাঃ মৃতাঃ িাইমুল হক, গ্রামাঃ শ্যামপুর 

বাঙ্ছাবাড়ী, থািাাঃ বগামস্তাপুর, বজলাাঃ চাপাইিবাবগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

খগ 

2833.  

বমাাঃ হাবমদ্যর রহমাি, বপতাাঃ মৃতাঃ আবিসুর রহমাি, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ পাইকরহাটী, থািাাঃ সাবথয়া, বজলাাঃ পাবিা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

১৯৯৫ 

কখগ 

2834.  

বমাাঃ এিাদয়ত বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ ইয়াকুব আলী বসকোর, 

গ্রামাঃ চারাবুবিয়া, বপাাঃ বশাক বাজার, থািাাঃ+দজলাাঃ 

পটুয়াখালী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

কখগ 

2835.  

বমাাঃ মাজহারুল ইসলাম, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাাঃ তাজুল ইসলাম, 

৪৭০, েবক্ষণ মবিপুর, বমরপুর, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

১৯৯৮ 

কখগ 

2836.  

প্রদকৌাঃ বমাাঃ নূরুল ইসলাম, বপতাাঃ মৃতাঃ আবদ্যল বমাতাবলব, 

গ্রামাঃ কুতকাইল, বপাাঃ বক এস বমলস, বকদশারগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

১৯৯২ 

কখগ 

2837.  

শারবরয়ার আহদমে, বপতাাঃ বমাাঃ আবুল কালাম, বাসা-৫৫১, 

ব্লক-গ, থািাাঃ পল্লবী, বমরপুর-১২, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৮ 

ক 

2838.  

বমাহাম্মে সাদেকুল ইসলাম ভূইয়া, বপতাাঃ বমাহাম্মে িজরুল 

ইসলাম ভূইয়া, খাসমহল, েবক্ষণ রাজসি, সাভার, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

ক 



ক্রমিক 
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2839.  

বমাহাম্মে সাদরায়ার জাহাি, বপতাাঃ বমাহাম্মে েবসরউর 

রহমাি, গ্রামাঃ+দপাাঃ ববগুিদজায়ার, থািাাঃ বেলগাছী, 

বজলাাঃ িওগাঁ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৯৯২ 

কখগ 

2840.  

বমাাঃ হাসাি বেরদেৌস, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল মান্নাি, গামাঃ 

িয়ািগর, বপাাঃ শ্যামপুর বাজার, থািাাঃ বমলান্দহ, বজলাাঃ 

জামালপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

খগ 

2841.  

এস এম বমাক্তার বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুস সাত্তার 

সরকার, গামাঃ গুয়াগাতী, বপাাঃ ববায়াবলয়া বাজার, থািাাঃ 

উল্লাপাড়া, বজলাাঃ বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ২০০২ 

খ 

2842.  

বমাাঃ শাহ আলম, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামাঃ+দপাাঃ 

কুবড়পাড়া, উপাঃ বমজডাপুর, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

খগ 

2843.  

বমাাঃ মামুনুর রবশে, বপতাাঃ জয়িাল আদবেীি, সাাং-

হাজীপাড়া, বপাাঃ+থািাাঃ+দজলাাঃ ঠাকুরগাঁও। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৯৯১ 

খ 

2844.  

বেলীপ চন্দ্র োস, বপতাাঃ মৃতাঃ অবিল চন্দ্র োস, গ্রামাঃ 

বাদহরচর, বপাাঃ আাংগাবরয়া, থািাাঃ দ্যমবক, পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৬ 

খগ 

2845.  

বমাাঃ ইমাম বহাদসি, বপতাাঃ মৃতাঃ সাখাওয়াত বহাদসি 

পাদটায়ারী, বাসা-৫০১, েবক্ষণ পূব ড সাওয়াইর, বপাাঃ 

হদজ্জরকুাম্প, থািাাঃ েবক্ষণখাি, বজলাাঃ ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

কখগ 

2846.  

বমাাঃ জাবকর বহাদসি, বপতাাঃ আবুল বাশার, গ্রামাঃ েবক্ষণ চর 

চাবন্দয়া, বপাাঃ বহদ্দারহাট, থািাাঃ বসািাগাজী, বজলাাঃ বেিী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

কখগ 

2847.  

বশখ বমাস্তো হাসাি, বপতাাঃ বশখ ইউনুছ উর রহমাি, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ+উপাঃ টাংগীপাড়া, বজলাাঃ বগাপালগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

অদটাদমাবাইল  ১৯৯৯ 

কখগ 

2848.  

বমাাঃ আলী হাসাি বজায়াদ্দডার, বপতাাঃ মৃতাঃ সবে উবদ্দি 

বজায়াদ্দডার, সাাং-বাগিা পুকুর পাড়া, বপাাঃ+থািাাঃ+দজলাাঃ 

চুয়ার্াঙ্গা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার  ১৯৯৪ 

কখগ 

2849.  

বমাাঃ কামরুল হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ কামাল উবদ্দি, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ রছুল্লাবাে, থািাাঃ িবীিগর, বজলাাঃ 

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

খগ 

2850.  
মবির বহাদসি, বপতাাঃ বছরাজুল হক পাদটায়ারী, গ্রামাঃ 

বসািাপুর, বপাাঃ সবলমবাগ, থািাাঃ+দজলাাঃ লক্ষীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

খ 

2851.  

বমাাঃ তাইফুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ এরোি আলী, গ্রামাঃ 

তাবতহাটি, বপাাঃ আদলাকছত্র, তাদিার, রাজশাহী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

ক 

2852.  

বমাাঃ বসয়দ্যল হক, বপতাাঃ মৃতাঃ মহরম বমঞা, গ্রামাঃ 

বেওয়ািপুর, বপাাঃ বেওয়ািপুর, থািাাঃ রাউজাি, চট্রগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

বসবভল  ১৯৮৩ 

কখগ 

2853.  

তাবহরুল ইসলাম, বপতাাঃ বমরাজুল ইসলাম, গ্রামাঃ জাবলরচর, 

বপাাঃ উাঃাঃ জাাংঘাবলয়া, বমদহন্দীগি, বজলাাঃ ববরশাল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

খগ 

2854.  

বমাাঃ িজরুল ইসলাম রবি, বপতাাঃ মৃতাঃ আজাহার মন্ডল, 

মন্ডল বাড়ী,োঃ বশশুয়া, মুবক্তর বাজার, ইসলামপুর, 

জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ২০১৩ 

গ 

2855.  
বমাাঃ আব্দুল মান্নাি, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাকাদদ্দস আলী, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ গান্ধাইল, থািাাঃ কাবজপুর, বজলাাঃ বসরাজগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

খগ 



ক্রমিক 

নং 
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২০১৫ 

2856.  

বমাাঃ রাদশদ্যজ্জামাি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুস সালাম, ফুলবাড়ীয়া 

েবড়পাড়া, জামালপুর সের, জামালপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

খগ 

2857.  

বমাাঃ বসবলমুজ্জামাি, বপতাাঃ বমাাঃ েজলুর রহমাি, গ্রামাঃ 

উেয়পুর, বপাাঃ বাশবাড়ীয়া, উপাঃ আলমর্াঙ্গা, বজলাাঃ 

চুয়ার্াঙ্গা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার  ১৯৯৫ 

কখগ 

2858.  

বমাাঃ নুর আবমি, বপতাাঃ মৃতাঃ হাবববুর রহমাি, 

আদলাকবেয়ার, বাঘাবাড়ী ঘাট, শাহজােপুর, বসরাজগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

বসবভল ২০১০ 

গ 

2859.  
বমাাঃ আবশকুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুর রহমাি, ৪৩, এস 

বব বপ বরার্, থািাপাড়া, কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার  ২০১০ 

গ 

2860.  

বমাাঃ বরয়াজুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ ইবদ্রস আলী বশকোর, 

গ্রামাঃ হাটবাকুয়া, বপাাঃ হাটবাকুয়া, থািাাঃ+দজলাাঃ 

বিিাইেহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার  ২০১১ 

গ 

2861.  

বমাাঃ মামুনুর রবশে, বপতাাঃ বমাাঃ আবমরুল ইসলাম, গ্রামাঃ 

বচবিরপটল, বচবিরপটল, বপাাঃ র্াকবাাংলা, সাঘাটা, 

গাইবান্ধা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

2862.  

মাবিক খসরু, বপতাাঃ মৃতাঃ আাঃ বমাত্তাবলব, গ্রামাঃ 

ববলকুকড়ী, বপাাঃ বীরকেমতলী, থািাাঃ ধিবাড়ী, বজলাাঃ 

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ম্যাকাবিকুাল  ২০০০ 

খগ 

2863.  

অমৃত সাহা, বপতাাঃ রবীন্দ্র চন্দ্র সাহা, বহাবডাং-৭৩১, হাজীপুর, 

িরবসাংেী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

কখগ 

2864.  

বমাাঃ বখারদশে আলম, বপতাাঃ বমাাঃ আাঃ কাদের, গ্রামাঃ 

মাবলবিকান্দা, বপাাঃ হাতী বান্দা, থািাাঃ বিিাইগাতী, বজলাাঃ 

বশরপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ২০০০ 

খ 

2865.  

বমাাঃ রববউল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল কুদ্দুস, গ্রামাঃ পূব ড 

ভভবেয়া, বপাাঃ ভববেয়া, রাজবাড়ী সের, রাজবাড়ী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ম্যাকাবিকুাল  ২০০৭ 

খগ 

2866.  

বমাাঃ সালাহ উবদ্দি, বপতাাঃ মৃতাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামাঃ 

কাজীগ্রাম, বপাাঃ র্াদকরচক, থািাাঃ বত্রশাল, বজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার  ১৯৯৪ 

গ 

2867.  

বমাাঃ রায়হাি সরকার, বপতাাঃ বমাাঃ মবেজ উদ্দীি, গ্রামাঃ 

রায়তাি বড়দশা, বপাাঃ কাবলগি হাট, থািাাঃ তাদিার, বজলাাঃ 

রাজশাহী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার  ২০১৩ 

গ 

2868.  

বমাাঃ আবরে বহাসাইি, বপতাাঃ বমাাঃ বমাতাহার বহাদসি, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ+থািাাঃ দ্যমকী, উপাঃ দ্যমকী, বজলাাঃ 

পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১২ 

গ 

2869.  

বমাাঃ আব্দুল মান্নাি সরকার, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুস ছালাম 

সরকার, গ্রামাঃ বড়হামকুবড়য়া, বপাাঃ কদয়লগাতী, থািাাঃ 

+দজলাাঃ বসরাজগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৭ 

গ 

2870.  

বমাাঃ আব্দুল হান্নাি সরকার, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুস ছালাম 

সরকার, গ্রামাঃ বড়হামকুবড়য়া, বপাাঃ কদয়লগাতী, থািাাঃ 

+দজলাাঃ বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৭ 

গ 



ক্রমিক 
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2871.  

বমাাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ হাবববুর রহমাি, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ মুশরীভূজা, থািাাঃ বভালাহাট, বজলাাঃ িবাবগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ২০১১ 

গ 

2872.  

বমাাঃ সাদজদ্যল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামাঃ 

সুজাতপুর, বপাাঃ িন্দালালপুর, থািাাঃ মতলব উাঃ, বজলাাঃ 

চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

বরবিজাদরশি এন্ড 

এয়ারকবন্ডশি  ২০১২ 

কখগ 

2873.  

বমাাঃ সুমি বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ শবরফুল ইসলাম, গ্রামাঃ 

শ্রীপুর, বপাাঃ চবড়য়ারববল বাজার, থািাাঃ বশলকুপা, বজলাাঃ 

বিিাইেহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

খগ 

2874.  
বমাাঃ ববপুল বশখ, বপতাাঃ বমাাঃ আজাহার আলী বসখ, , গ্রামাঃ 

বকাপবশদলন্দা, থািাাঃ ববড়া, বজলাাঃ পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

গ 

2875.  

বমাহাম্মে মবিরুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ উজ্জল হক, গ্রামাঃ 

ধম ডেহ, বপাাঃ গরুড়া, থািাাঃ বেৌলতপুর, বজলাাঃ কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৮ 

খগ 

2876.  

বমাাঃ ইউনুস আলী, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাাঃ ওসমাি গবি, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ কাগমারী, থািাাঃ+দজলাাঃ টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৭ 

কখগ 

2877.  

বমাাঃ আবু রায়হাি, বপতাাঃ মকদসে আলী, সাহাপাড়া, গ্রামাঃ 

বমজডাপুর, বপাাঃ কাদশারহাট, থািাাঃ কাহাদরাল, বজলাাঃ 

বেিাজপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৭ 

খগ 

2878.  

বমাাঃ তুবহি খাি, বপতাাঃ আব্দুল বাদছে খাি, বপাড়াচক 

বাউবশয়া, বাউবশয়া, গাজবরয়া, মুবসগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

কখগ 

2879.  

বমাাঃ োইয়াজ হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল মাদলক, 

চকবিপাথালীয়া, তাবখালী, সের, ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ২০১৪ 

কখগ 

2880.  

বেব কুমার সরকার, বপতাাঃ মৃতাঃ ববজয় কৃষ্ণ সরকার, 

মাবছমপুর, বপাাঃ+উপাঃ+দজলাাঃ বপদরাজপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

১৯৯৮ 

ক 

2881.  

বমাাঃ হাবববুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ শওকত আলী, , গ্রামাঃ 

বাইেগাঁও, আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৬ 

গ 

2882.  

পাপি চন্দ্র পাল, বপতাাঃ বখাকি চন্দ্র পাল, , গ্রামাঃ বরাটিয়া, 

বপাাঃ লক্ষীয়া, থািাাঃ পাকুবন্দয়া, বজলাাঃ বকদশারগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১২ 

গ 

2883.  

বমাাঃ ইমরাি বহাদসি, বপতাাঃ আবদ্যস বসাবহাি গাজী, গ্রামাঃ 

কদলজ বরার্, বপাাঃ ববতাগী, বরগুিা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

গ 

2884.  

বমাাঃ খবললুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ বরজাউল হক, গ্রামাঃ 

আরপাড়া, বপাাঃ ধািদখালা, গাাংিী, বমদহরপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

গ 

2885.  

মাহমুে আল হাসাি, বপতাাঃ মৃতাঃ আলী বহাদসি, 

বাঞ্চারহাতা, বপাাঃ বজবপও-৬০০০, থািাাঃ ববায়াবলয়া, বজলাাঃ 

রাজশাহী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৩ 

কখগ 

2886.  

আশীষ বেব, বপতাাঃ মৃতাঃ িবী বগাপাল বেব, গ্রামাঃ 

েবকরখীল, বপাাঃ পুরািগড়, থািাাঃ সাতকাবিয়া, বজলাাঃ 

চট্রগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

কখগ 



ক্রমিক 
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2887.  

মবহউবদ্দি আহদমে, বপতাাঃ বমাাঃ বমাক্তার বহাদসি, গ্রামাঃ 

কাবলয়ািী, বপাাঃ বর্মড়া, থািাাঃ েবরেপুর, বজলাাঃ পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার  ২০১২ 

গ 

2888.  

বমাাঃ সাবমউর রহমাি, বপতাাঃ মৃতাঃ আবুল কালাম আজাে, 

গ্রামাঃ বরতেি, থািাাঃ বচৌদ্দগ্রাম, বজলাাঃ কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

খগ 

2889.  

বমাাঃ জবহরুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ হর্রত আলী, গ্রামাঃ 

কুন্দুয়া, বপাাঃ বেয়াবাড়ী, উপাঃ হবররামপুর, বজলাাঃ 

মাবিকগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৫ 

গ 

2890.  

বমাাঃ আখতারুজ্জামাি, বপতাাঃ মৃতাঃ বসাহরাব বহাদসি, 

আরশীিগর ভবি, পূব ড মজমপুর, কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৯৯৬ 

খগ 

2891.  

বমাাঃ আজাে বহাসাইি, বপতাাঃ বমাাঃ বগালাম বহাদসি, পবিম 

বমাহরা, বমাহরা-৪২০৮, চান্দগাঁও, চট্রগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১০ 

গ 

2892.  

বমাহাম্মে রাবকবুল হাসাি, বপতাাঃ বমাহাম্মে আবু জাের, 

মধ্যম মায়ািী, অবরদতারাব, বমরসরাই, চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

2893.  

বমাাঃ জুদয়ল বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ ববলাল বহাদসি, গ্রামাঃ চর 

বোগাছী, বপাাঃ  মুগদবলাই, থািাাঃ কামারখন্দ, বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

খগ 

2894.  

বমাহাম্মে বসাদহল বসালায়মাি, বপতাাঃ বমাহাম্মে ছদলমাি 

বমাল্লা, , গ্রামাঃ উত্তর বাশুবড়য়া, বপাাঃ বগমার্াঙ্গা, থািাাঃ 

টাংগীপাড়া, বজলাাঃ বগাপালগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

বসবভল  ১৯৯৮ 

কখগ 

2895.  

বমাাঃ রাইসুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল জবলল, গ্রামাঃ 

পাইকপাড়া, বপাাঃ কামারালী, থািাাঃ কলাদরায়া, বজলাাঃ 

সাতক্ষীরা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৫ 

কখগ 

2896.  

বমাাঃ ইরাবমি বমাল্লা, বপতাাঃ বমাাঃ হারুি অর রবশে, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ বতালা, উপাঃ হবরিাকুন্ডু, বজলাাঃ বিিাইেহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০২ 

খগ 

2897.  

বমাাঃ মাহবুবুর রহমাি, বপতাাঃ মৃতাঃ বগালাম মাওলা,,  গ্রাম 

বিয়াজপুর, বপাাঃ বমদররপাড়া, থািাাঃ ববগমগি, বজলাাঃ 

বিায়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৯৯৫ 

কখগ 

2898.  

বমাাঃ রববউল বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ হাবববুর রহমাি,,  গ্রামাঃ 

বাঐদখালা, বপাাঃ গান্ধাইল, থািাাঃ কাবজপুর, বজলাাঃ 

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৯৯৬ 

ক 

2899.  

বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতাাঃ বমাাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামাঃ 

বসন্তপুর, বপাাঃ চােপুর, থািাাঃ বশবগি, বজলাাঃ 

চাপাইিবাবগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

খগ 

2900.  

বেলরুবা ইয়াসবমি মুন্নী, বপতাাঃ বমাাঃ আইয়ুব আলী, ১১২৮, 

পূব ড বশওড়াপাড়া, বমরপুর, ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৩ 

কখগ 

2901.  

উত্তম কুমার মজুমোর, বপতাাঃ মৃতাঃ পরমািন্দ মজুমোর, 

বাড়ী-১১, রাস্তা-বক, বর্এবববিউ, খুলিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার  ১৯৯৪ 

ক 

2902.  

বমাহাম্মে আবুল কাদশম,  বপতাাঃ বশখ আব্দুল আবজজ, 

৮০/৮, বপাট বরার্, ২িাং বিবভদগট টাউি, খাবলশপুর, খুলিা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

খ 
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2903.  

বমাাঃ খাদলছুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ ইমবতয়াজ বহাদসি, 

গ্রামাঃ ববিীমাধব, বপাাঃ তারাগি, থািাাঃ ঘাটাইল, বজলাাঃ 

টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৬ 

কখগ 

2904.  

বরপি কুমার রায়, বপতাাঃ উদপন্দ্র িাথ রায়, গ্রামাঃ বকসামত 

হাবু, বপাাঃ গজঘন্টা, থািাাঃ গাংগাচড়া, বজলাাঃ রাংপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

খগ 

2905.  

বমাাঃ মীর বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ েজলুল হক, গ্রামাঃ 

লবড়বাগ, বপাাঃ শাংকুচাইল, থািাাঃ বুবড়চাং, বজলাাঃ কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

কখগ 

2906.  

বমাহাম্মে আবতকুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ মবতয়ার রহমাি, 

৪৯০/বর্/২, েবক্ষণ পাইকপাড়া, িতুি বাজার, কল্যািপুর, 

বমরপুর, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

গ 

2907.  

বমাাঃ সাোদয়ত বহাসাইি, বপতাাঃ ওদমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ কুবড়পাড়া, থািাাঃ বমজডাপুর, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৪ 

গ 

2908.  

জুদয়ল রায়, বপতাাঃ বাবুল রায়, গ্রামাঃ োঃ কাবলন্দীপুর, বপাাঃ 

রাাংগামাটি, থািাাঃ কদতায়ালী, বজলাাঃ রাাংগামাটি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

2909.  

বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ বেদলায়ার বহাদসি, 

বহাবডাং-১২৪, গ্রামাঃ বাইমহাটী, বপাাঃ বমজডাপুর, উপাঃ 

বমজডাপুর, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

কখগ 

2910.  

বমাাঃ ওমর োরুক, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রামাঃ 

কামালপুর, বপাাঃ মুসুবল্ল, থািাাঃ িান্দাইল, বজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৫ 

গ 

2911.  

বমাাঃ বমাবমনুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ মজনু বময়া, গ্রামাঃদপাাঃ 

বগালাপিগর, থািাাঃ বভড়ামারা, বজলাাঃ কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৭ 

গ 

2912.  

বমাাঃ আবশকুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ আবু বক্কার বসবদ্দক, 

গ্রামাঃ বিগ্রাম উত্তর, বপাাঃ ববড়া, থািাাঃ ববড়া,দজলা পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার  ২০০৬ 

গ 

2913.  

বমাাঃ আবজজুল ইসলাম, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাাঃ মবজবুর রহমাি, 

গ্রামাঃ হবরপুর, বপাাঃ আবমরাবাে, থািাাঃ োউেকাবন্দ, বজলাাঃ 

কুবমল্লা। 

বর্দোমা প্রদকৌশলী 

তবড়ৎ ১৯৮৩ 

কখগ 

2914.  

বমাাঃ বমদহেী হাসাি খাি, বপতাাঃ বমাাঃ আদখরুজ্জামাি খাি, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ হারেী, থািাাঃ আলমর্াঙ্গা, বজলাাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার  ২০০৬ 

খগ 

2915.  

বমাাঃ বেদরাজুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল লবতে, গ্রামাঃ 

বজগাতলা, বপাাঃ বগাববন্দাসী, থািাাঃ ভূয়াপুর, বজলাাঃ 

টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

গ 

2916.  

বমাহাম্মে িাব্বী বেরদেৌস রাবে, বপতাাঃ শাহ বমাাঃ গুলজার 

বহাসাইি, হাউস-৩৪০, বরার্-১, মুলাটল, রাংপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

খগ 

2917.  

এিামুল হক, বপতাাঃ বজ এম আবুল বহাদসি, গ্রামাঃ চরগ্রাম, 

বপাাঃ বজঠুয়া বাজার, থািাাঃ তালা, বজলাাঃ সাতক্ষীরা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১২ 

খগ 

2918.  

বমাহাম্মে সাইফুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাহাম্মে আবদ্যল 

কাদের, গ্রামাঃ বগাববন্দপুর, বপাাঃ ভাদরল্লা, থািাাঃ বুবড়চাং, 

বজলাাঃ কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

কখগ 



ক্রমিক 

নং 
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2919.  

বমাাঃ বমাজাদম্মল হক, বপতাাঃ বমাাঃ আবুল কাদশম, গ্রামাঃ 

পবিম পটিয়ারপাড়, বপাাঃ পাঠাি বাজার, উপাঃ মতলব উত্তর, 

বজলাাঃ চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৫ 

কখ 

2920.  

মুহাম্মে নুরুজ্জামাি, বপতাাঃ বমাাঃ আক্তার উবদ্দি, গ্রামাঃ 

চন্দিপুর, বপাাঃ চালাকচর, থািাাঃ মদিাহরেী, বজলাাঃ 

িরবসাংেী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৬ 

ক 

2921.  
আবু হাবিে, বপতাাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামাঃ+দপাাঃ রামপুর, 

থািাাঃ বমজডাগি, বজলাাঃ পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

কখগ 

2922.  

বমাাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ ইবলয়াস উবদ্দি, গ্রামাঃ 

রাধািগর, বপাাঃ বজরাদটক, থািাাঃ বভালাহাট, বজলাাঃ 

চাপাইিবাবগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ২০১৪ 

কখগ 

2923.  
বজমস বশকোর, বপতাাঃ ববদিবর্ক্ট বশকোর, , গ্রামাঃ 

রাজাশি, বপাাঃ উত্তর রাজাসি, থািাাঃ সাভার, বজলাাঃ ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ২০১৫ 

কখগ 

2924.  

বরাবাদয়ত বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ আবিছার রহমাি, , বছাট 

ইটালী, িবশপুর, বপাাঃ বাগবাড়ী, গাবতলী, বগুড়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ২০১৪ 

গ 

2925.  
বমাহাম্মে সাদ্দাম বহাদসি, বপতাাঃ বমাহাম্মে আব্দুর রউে, 

পূব ড বক্সিগর, সারুবলয়া, বর্মরা, ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

কখ 

2926.  

সিয় কুমার হাওলাোর, বপতাাঃ মৃতাঃ সদতুন্দ্র িাথ 

হাওলাোর, গ্রামাঃ ববতদমার বাজারপাড়া, ববতদমার িতুি 

হাট, মঠবাড়ীয়া, বজলাাঃ বপদরাজপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

খ 

2927.  

সুকি ড তরেোর, বপতাাঃ বরজাউল কবরম তরেোর, গ্রামাঃ 

সাতদপাতা, বপাাঃ বভরবা বাজার, মদহশপুর, বিিাইেহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

গ 

2928.  
বমাাঃ আল মামুি, বপতাাঃ বমাাঃ রতব আলী, গ্রামাঃ ধাদমার, 

বপাাঃ বমজডাপুর, থািাাঃ আদটায়ারী, বজলাাঃ পঞ্চগড়। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৫ 

গ 

2929.  

বমাহাম্মে আব্দুল হান্নাি, বমাহাম্মে মাহবুব উল্লাহ, গ্রামাঃ 

েবক্ষণ বুরুাং, বপাাঃ ধুরুাং, থািাাঃ কুতুববেয়া, বজলাাঃ 

কক্সবাজার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৩ 

ক 

2930.  

এস এম ইবলয়াস, বপতাাঃ বমাাঃ ববলাল বহাদসি, গ্রামাঃ 

চকমুক্তার, বপাাঃ+থািাাঃ+দজলাাঃ িওগাঁ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(দমকাবিকুাল 

ইবিবিয়াবরাং) ২০১১ 

কখগ 

2931.  

বমাাঃ আবুল কালাম আজাে, বপতাাঃ মৃতাঃ আবজজুর রহমাি 

আকন্দ, গ্রামাঃ চবড়য়া উবজর, বপাাঃ+থািাাঃ সলঙ্গা, বজলাাঃ 

বসরাজগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৬ 

গ 

2932.  

রববউল ইসলাম, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাহাম্মে আলী, গ্রামাঃ 

কাবশরখামার, বপাাঃ+উপাঃ উবলপুর, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

গ 

2933.  

মুহাম্মে শবেক উদ্দীি, বপতাাঃ মুহাম্মে রবেক উদ্দীি, বাসা-

হাজী সাহাব বমঞার বাড়ী, রাস্তা-বর্ টি বরার্, বপাাঃ 

পাহাড়তলী, থািাাঃ পাহাড়তলী, বজলাাঃ চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

ক 

2934.  
মবহবুল্লাহ, বপতাাঃ বমাাঃ মুিছর আবল, গ্রামাঃ চুপবরয়া, বপাাঃ 

বলার্াঙ্গা, থািাাঃ+দজলাাঃ সাতবক্ষরা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ২০১০ 

গ 

2935.  

বমাাঃ বমাস্তাবেজুর রহমাি বচৌধুরী, বপতাাঃ বমাাঃ আববদ্যর 

রহমাি বচৌধুরী, গ্রামাঃ চিামপুর, বপাাঃ সাটিয়াজুরী, উপাঃ 

বাহবল, বজলাাঃ হববগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ২০১২ 

গ 
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2936.  

বমাাঃ মাহমুে খাি, বপতাাঃ মৃতাঃ শাহজাহাি আলী খাি, খাি 

বাড়ী, বগাহাইলকাবন্দ, থািাাঃ বকাতয়ালী,  বপাাঃ+দজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

১৯৮৪ 

কখগ 

2937.  

বমাাঃ ইসরাবেল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ কবরব উবদ্দি, গ্রামাঃ 

বশরপুর, বপাাঃ বেওপুরা, থািাাঃ বগামস্তাপুর, বজলাাঃ 

চাঁপাইিবাবগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

কখগ 

2938.  

বমাাঃ শাহাদ্যল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ এবারত আলী, গ্রামাঃ 

ভবািীপুর, বপাাঃ বঘাষগ্রাম, থািাাঃ রািীিগর, বজলাাঃ িওগাঁ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

কখগ 

2939.  

বমাাঃ আব্দুর রাজ্জাক, বপতাাঃ বমাাঃ রওশি আলী, গ্রামাঃ 

জগন্নাথপুর, বপাাঃ চকচাপড়ী, উপাঃ ববড়া, বজলাাঃ পাবিা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

খ 

2940.  

বমাাঃ মামুনুর রবশে, বপতাাঃ বমাাঃ হারুনুর রবশে, োদতমা 

ম্যািশি, িাবজর বরার্, উত্তর গয়াম, বাড়ীয়া, বপাাঃ কুবমল্লা 

সের, বজলাাঃ কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

ক 

2941.  

বমাাঃ মাহতাব উবদ্দি রািা, বপতাাঃ বব এম মকের উবদ্দি, 

গ্রামাঃ কালাই সরোদরর চর, বপাাঃ 

 এিাদয়ত িগর, থািাাঃ কালবকবি, বজলাাঃ মাোরীপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

গ 

2942.  

বমাাঃ রবি, বপতাাঃ বমাাঃ হান্নাি বচৌধুরী, গ্রামাঃ র্াজর, বপাাঃ 

জাতীয় ববশ্ব ববদ্যালয়, থািাাঃ জয়দেবপুর, বজলাাঃ গাজীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

গ 

2943.  

বমাাঃ আলী বিওয়াজ, বপতাাঃ বমাাঃ জমদশে আলী প্রাাং, গ্রামাঃ 

খরসতী, বপাাঃ ভাগিাগরকান্দী, থািাাঃ আত্রাই, বজলাাঃ িওগাঁ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

ক 

2944.  

এস এম সাবহদ্যল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ িাবসর উবদ্দি বশখ, 

গ্রামাঃ বসািাসুর, বপাাঃ পাইককাবন্দ, বগাপালগি সের, 

বগাপালগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

খগ 

2945.  
বমাাঃ বমদহেী হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ োদিজ উবদ্দি প্রামাবিক, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ ববািদকালা, থািাাঃ সুজািগর, বজলাাঃ পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

গ 

2946.  

বমাাঃ বমদহেী শামীম, বপতাাঃ বমাাঃ হাবেজার রহমাি, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ বাবড়ীিাড়, থািাাঃ+দজলাাঃ িীলোমারী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

কখগ 

2947.  

বমাাঃ সািা উল্লাহ, বপতাাঃ বমাাঃ বরজাউল হক, গ্রামাঃ বিকহাট, 

বপাাঃ কাদোয়া, থািাাঃ সুজািগর, বজলাাঃ পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

কখগ 

2948.  

বমাহাম্মে মবিরুজ্জামাি সরকার, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাহাম্মে 

বসরাজ উবদ্দি আহদম্মে, খ-৭৩/১, ৩য় তলা (পুব ড), 

িামাপাড়া, তাদলরদটক, বখলদক্ষত, ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ১৯৯৯ 

ক 

2949.  
বমাাঃ বগালাম শবেউল আজম, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল বমান্নাে, 

৩০০২/১, ববতগারী, েবক্ষণপাড়া, শাহজাহািপুর, বগুড়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ২০০৮ 

গ 

2950.  

বমাাঃ বখারদশে আলম, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাাঃ আলী আকবর, 

গ্রামাঃ বজাড় পুস্করিী, বপাাঃ অবলর বাজার, সের েবক্ষণ, 

কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

বমবকবিকুাল ১৯৯৩ 

গ 

2951.  

বমাাঃ রবেকুল হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ শাহাবুবদ্দি তালুকোর, 

২৫৮/১, মীরহাবজরবাগ, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

কখগ 

2952.  
এস এম বহজাজুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ িজরুল ইসলাম, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ িাটিবুবিয়া, উপাঃ বমজডাগি, বজলাাঃ 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ২০১১ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

পটুয়াখালী। 

2953.  

বমাাঃ রবশদ্যল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ মবতয়র রহমাি, গ্রামাঃ 

বমজডাপুর, বপাাঃ বজরাপুর, থািাাঃ ববরল, বজলাাঃ বেিাজপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

কখ 

2954.  

বমাহাম্মে েরহাে উবদ্দি, বপতাাঃ বমাহাম্মে হারুি, বমৌলভী 

বাড়ী, পবিম ববলতলী, ববলতলী, চন্দিাইশ, চট্রগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ২০১৪ 

খগ 

2955.  

বমাাঃ জাবকর বহাদসি, বপতাাঃ কাঞ্চি বময়া, গ্রামাঃ োলালপুর, 

বপা হাবকমুবদ্দি ববারহাি উবদ্দি, বজলাাঃ বভালা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

গ 

2956.  

বমাহাম্মে মাহবুব আলম, বপতাাঃ বমাহাম্মে ইবদ্রছ বময়া, 

গ্রামাঃ কাবলয়াইশ, গড়াবাড়ী, বপাাঃ কাবলয়াইশ, ওমরজাি, 

থািাাঃ মতলব েবক্ষণ, বজলাাঃ চাঁেপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

ক 

2957.  

বমাাঃ আবজম উবদ্দি, বপতাাঃ আবুল কাদশম, গ্রামাঃ বচচুবরয়া, 

বপাাঃ বক বব বাজার, থািাাঃ বাশখালী, বজলাাঃ চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

কখগ 

2958.  

রায়হাি ইকবাল বচৌধুরী, বপতাাঃ মৃতাঃ ইকবাল বহাদসি 

বচৌধুরী, বপ এইচ -৭১৯, শাম বচৌধুরী বাড়ী, রূপকাবিয়া, 

সাতকাবিয়া, চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

কখ 

2959.  

আব্দুল্লাহ আল মামুি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুর রাজ্জাক, বহাবডাং-

৩৫৬/৭, আড়ািী বাজার, বাঘা, রাজশাহী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

কখগ 

2960.  

বমাাঃ জহুরুল ইসলাম, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাকদছে আলী, গ্রামাঃ 

হাটাইল েবক্ষণ, বপাাঃ খুশুবরয়া, থািাাঃ বচৌহালী, বজলাাঃ 

বসরাজগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

কখগ 

2961.  

বসাদহল রািা, বপতাাঃ বলাকমাি বহাদসি, গ্রামাঃ গদ্যরগাতী, 

বপাাঃ বপাড়াবাড়ী, থািাাঃ+দজলাাঃ টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৩ 

কখগ 

2962.  

বমাাঃ সাইফুর রহমাি, বপতাাঃ এস হাবেজুর রহমাি, মুজগুবন্ন 

েবক্ষণ পাড়া, বপাাঃ বজবপও, খাবলশপুর, খুলিা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

বসবভল ২০১১ 

কখগ 

2963.  

বমাাঃ আবশকুজ্জামাি, বপতাাঃ বমাাঃ মবশয়ার রহমাি, গ্রামাঃ 

বকসমত হাইবাতপুর, বপাাঃ বলবুতলা, থািাাঃ র্দশার সের, 

বজলাাঃ র্দশার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

খগ 

2964.  

নুর বমাহাম্মে আেিাি জাবেে, বপতাাঃ বমাহাম্মে সুলতাি 

আহমে, সাদরাং মবিল, আলীশাি বরার্, বগারকসাটা, 

মদহশখালী, কক্সবাজার। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

খগ 

2965.  

মৃিাল কাবন্ত মন্ডল পলাশ, বপতাাঃ মদিারিি মন্ডল, গ্রামাঃ 

োশবাবড়য়া, বপাাঃ হাট ববজয়িগর, উপাঃ হবররামপুর, বজলাাঃ 

মাবিকগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

খ 

2966.  

বমাাঃ আলমগীর বময়া, বপতাাঃ বমাাঃ রববউল ইসলাম, , গ্রামাঃ 

পূব ড গামাবরয়া, বপাাঃ বর্াংগারগড়, উপাঃ ইসলামপুর, বজলাাঃ 

জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

ক 

2967.  

বমাাঃ শরীফুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ জালাল উবদ্দি বমাল্লা, 

গ্রামাঃ লাংকারপুর, বপাাঃ জিল বাজার, থািাাঃ বাবলয়াকাবন্দ, 

বজলাাঃ রাজবাড়ী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৬ 

খগ 

2968.  

এ এস এম শবেউর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল হাবলম, 

বাসা-২৪৫, বসক্টর-৩, হাউবজাং এদেট, সপুরা, ববায়াবলয়া, 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল  ২০০৩ 

কখগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

রাজশাহী। 

2969.  

সরােত খাি, বপতাাঃ শাহাোত বহাদসি খাি, গ্রামাঃ েবক্ষণ 

বগাবরা, বপাাঃ বগাবরা, থািাাঃ+দজলাাঃ বগাপালগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

কখগ 

2970.  

সুজি কুমার বঘাষ, বপতাাঃ বিবধর কুমার বঘাষ, গ্রামাঃ+দপাাঃ 

রতিকাবন্দ, থািাাঃ শাহজােপুর, বজলাাঃ বসরাজগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

ক 

2971.  

বমাাঃ ইমরাি কববর, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামাঃ 

গাড়াখালী, বপাাঃ বকড়াগাবছ, থািাাঃ কলাদরায়া, সাতবক্ষরা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৯ 

কখগ 

2972.  

অসীম কুমার োস, বপতাাঃ অববিাশ চন্দ্র োস, বাসা-৫, বরার্-

১, বেইল্যা পূব ড পাড়া, বপাাঃ সারুবলয়া, বর্মরা, ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স ২০০০ 

কখগ 

2973.  

ববপুল কুমার বসাংহ, বপতাাঃ মৃতাঃ চাউবা বসাংহ, গ্রামাঃ 

ছণগাঁও, বপাাঃ আেমপুর বাজার, থািাাঃ কমলগি, বজলাাঃ 

বমৌলভীবাজার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার  ১৯৯২ 

কখ 

2974.  

বমাাঃ আব্দুল খাদলক, বপতাাঃ কিক আলী, েবক্ষণ রামচন্দ্রপুর, 

বপাাঃ+থািাাঃ+দজলাাঃ পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাবওয়ার  ২০০১ 

ক 

2975.  

সাগর কাবন্ত োস, বপতাাঃ হদর কৃষ্ণ োস, গ্রামাঃ মুসীর কাবন্দ, 

বপাাঃ লবাইর কাবন্দ, থািাাঃ মতলব উত্তর, বজলাাঃ চাঁেপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

কবম্পউটার ২০১১ 

ক 

2976.  

বমাাঃ আলী হায়োর, বপতাাঃ বমাাঃ আজাহারুর রহমাি, গ্রামাঃ 

শাহী মসবজে বরার্, উত্তর বালুবাড়ী, বপাাঃ বেিাজপুর, 

থািাাঃ+দজলাাঃ বেিাজপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

কখগ 

2977.  

িবমত বেওয়াি, বপতাাঃ শ্যামল বেওয়াি, গ্রাম আসাম ববস্ত, 

ওয়ার্ ড-০৫, বপাাঃ রাাংগামাটি, বজলাাঃ রাাংগামাটি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৩ 

ক 

2978.  

আবদ্যল িাঈম, বপতাাঃ আবদ্যল মবজে, গ্রামাঃ েদতপুর, বপাাঃ 

বগাববন্দপুর, থািাাঃ মাধবপুর, বজলাাঃ হববগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার  ২০১১ 

খ 

2979.  

বমাাঃ বেদরাজ ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ বলাকমাি আলী মন্ডল, 

গ্রামাঃ কাটরাশইি, বপাাঃ গদহলাপুর, থািাাঃ রািীিগর, বজলাাঃ 

িওগা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

কখগ 

2980.  

বমাাঃ জাবহদ্যর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ বজলুর রহমাি, পুরাতি 

প্রসােপুর, বপাাঃ রহিপুর, রহিপুর বপৌরসভা, বগামস্তাপুর, 

চাপাইিবাবগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

কখগ 

2981.  

খবললুর রহমাি, বপতাাঃ আাঃ রহমাি, সারুটিয়া মাদকার কুল 

টাঙ্গাইল সের, টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

ক 

2982.  

বমাাঃ আদশক এলাহী, বপতাাঃ বমাাঃ বেোরুল আলম বচৌ:, 

গ্রামাঃ+ বপাাঃ হাবশমপুর, থািাাঃ চন্দািইশ, বজলাাঃ চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

কখ 

2983.  

বপয়াল সাহা, বপতাাঃ বেলীপ সাহা, গ্রামাঃ রবহমপুর, বপাাঃ 

মুরােিগর, বজলাাঃ কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

2984.  

বসয়ে েয়সাল আলী, বপতাাঃ বসয়ে ইবলয়াছ বহাদসি, গ্রামাঃ 

পািাইল, থািাাঃ আলোর্াঙ্গা, বজলাাঃ েবরেপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

খ 

2985.  

এস, এম, ইকরামুল হক, বপতাাঃ মৃতুু হাজী সাদবদ্যল হক 

গ্রামাঃ বমিারদটক, বপাাঃ উজামপুর, থািাাঃ উত্তরখাি, বজলাাঃ 

ঢাকা-১২৩০। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৯৯৮ 

খ 

2986.  

বমাাঃ বগালাম বমাস্তো তালুকোর, বপতাাঃ মৃত- আবল 

আকবর তালুকোর, গ্রাম + বপাাঃ কাবলশুরী, থািাাঃ বাউেল, 

বজলাাঃ পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

বসবভল ১৯৮০ 

কখ 

2987.  

বমাাঃ জবমর উদ্দীি, বপতাাঃ বসরাজুল হক, শাবন্তধারা আ/৩ 

পূব ড িাবসরাবাে, খুলশী, চিগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

কখগ 

2988.  
গাজী রাদসল-ববি-সালাম, বপতাাঃ আব্দুস সালাম, গ্রাম + 

বপাাঃ গুিাইঘর, বেববদ্বার, কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(দমকাবিকুাল) ২০০২ 

কখগ 

2989.  

আবরফুর রহমাি, বপতাাঃ বেদলায়ার বহাদসি, গ্রামাঃ চবন্ডদবর 

মধ্য পাড়া, হাসপাতাল বগইট, বপাাঃ + উপদজলাাঃ বভরব-

২৩৫০, বজলাাঃ বকদশারগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

খ 

2990.  

তরুি কাবন্ত পাল, বপতাাঃ মৃতাঃ অতুল কৃষ্ণ পাল, গ্রামাঃ 

কলকাবলয়াপাড়া, বপাাঃ+থািাাঃ+দজলাাঃ মাগুরা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

2991.  

বমাাঃ ইমরুল কাদয়স, বপতাাঃ বমাাঃ ছাদিায়ার বহাদসি 

তালুকাোর, গ্রামাঃ চরপাটুলী (এয়ারদপাট ড বরার্) বপাাঃ + 

থািা + বজলাাঃ টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০১ 

কখগ 

2992.  

বমাাঃ বমলি বহাদসি খাি, বপতাাঃ মৃতুুাঃ মবিরুল ইসলাম 

খাি, গ্রামাঃ ধম ডশী, র্াকঘরাঃ বঘাদষরকুঠি, থািাাঃ রাজবাড়ী, 

বজলাাঃ রাজবাড়ী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

(পাওয়ার)  

গ 

2993.  

বমাাঃ কামরুজ্জামাি আবসে, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল কুদ্দুস, 

১৭৩/২ বোববেয়া, উত্তরখাি, ঢাকা-১২৩০। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

গ 

2994.  

ভূপাল চন্দ্র বম ডি, বপতাাঃ শরৎ চন্দ্র বম ডি, গ্রামাঃ চাঁেগাঁও, 

বপাাঃ িলদিাড়া বাজার, থািাাঃ িাবলতাবাড়ী, বজলাাঃ 

বশরপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৯৯৮ 

খ 

2995.  

শাহজালাল খাি, বপতাাঃ বমাাঃ শাদহে আলী খাি, গ্রামাঃ 

কুসুমবাগ, পবিম বেলপাড়া, কুতুবপুর, েতুল্লা, িারায়িগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

বরবিজাদরশি এন্ড 

এয়ারকবন্ডশি ২০০৯ 

কখ 

2996.  
বলবু বময়া, বপতাাঃ ছাদিায়ার বহাদসি, গ্রামাঃ বসাংরা 

প্রজাতপত, র্াকাঃ ববলুটিয়া, থািাাঃ মধুপুর, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

খগ 

2997.  

রাজীব কুমার োস, বপতাাঃ সাধি চন্দ্র োস, গ্রামাঃ সুন্দরপুর, 

বপাাঃ আপ্তাবপববর হাট, থািাাঃ বেিী, বজলাাঃ বেিী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১০ 

গ 

2998.  

বমাাঃ বকুল বহাসাইি, বপতাাঃ মৃতুাঃ বজল্লুর রহমাি, গ্রামাঃ 

বোোবরয়া, বপাাঃ অিমবিষা, থািাাঃ চাটদমাহর, বজলাাঃ 

পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৯ 

কখগ 

2999.  
 বসকত বড়ৃয়া, বপতাাঃ কাঞ্চি বড়ুয়া, গ্রামাঃ আব্দুলাহপুর, 

বপাাঃ েদতপুর, উপদজলাাঃ েটিকছবড়, বজলাাঃ চিগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল) ২০১৩ 

কখ 

3000.  
রাবজব বড়ুয়া, বপতাাঃ ধম ডরাজ বড়ুয়া, সাাং: শাবন্তিগর, ০৩ 

িাং ওয়ার্ ড, খাগড়াছবড় সের। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৬ 

কখগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3001.  
বমাাঃ বমাকদলছুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ কবেল উবদ্দি, গ্রামাঃ 

বাছট, উপদজলাাঃ মান্টুবরয়া, বজলাাঃ মাবিকগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১২ 

কখ 

3002.  

োরজািা আক্তার, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল কবরম ভূইয়া, গ্রামাঃ 

হাবতগাড়া, বপাাঃ কালীর হাট, উপদজলা” আেশ সের, বজলাাঃ 

কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

কখগ 

3003.  

বমাহাম্মে মঞ্জুর বমাদশ ডে, বপতাাঃ বমাহাম্মে হুমায়ুি কববর, 

গ্রামাঃ উত্তর দ্যগ ডাপুর, র্াকাঃ ভরদ্বাজহাট, থািাাঃ বজারারগি, 

মীরসরাই, চিগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

ক 

3004.  

বমাাঃ বমাবমনুল হক, বপতাাঃ বমাাঃ শামছুল হক, গ্রামাঃ বার 

পাখীরা, বপাাঃ বেলদ্যয়ার, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

কখ 

3005.  
সবহদ্যর রহমাি বছবদ্দকী, বপতাাঃ সামছউবদ্দি বছবদ্দকী, গ্রামাঃ 

চািপুর, বপাাঃ বগাড়াই, বমজডাপুর, টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৯৯৭ 

কখ 

3006.  

বমাাঃ রবকবুজজামাি, বপতাাঃ বমাাঃ হারুি-অর-রবশে, বাসাাঃ 

১৩২, আইলুচবাগ, েবক্ষণখাি, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইইই) ২০১৬ 

গ 

3007.  

প্রেীপ বভৌবমক, বপতাাঃ মৃতাঃ বহরালাল বভৌবমক, গ্রামাঃ 

গজাবরয়া, থািাাঃ োগুিভুঞা, বপাাঃ গজাবরয়া বাজার, বজলাাঃ 

বেিী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১২ 

খগ 

3008.  

বমাাঃ বমদহেী হাসাি বর্বহোর, বপতাাঃ বমাাঃ আবিছুর রহমাি 

বর্বহোর, গ্রামাঃ বসরাজাবাে, র্াকাঃ বসরাজাবাে, উপদজলাাঃ 

ইসলামপুর, বজলাাঃ জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৬ 

কখগ 

3009.  
পাথ ড রুদ্র, বপতাাঃ অবজত কুমার রুদ্র, গ্রামাঃ ভাটিয়ারী, র্াকাঃ 

ভাটিয়ারী, থািাাঃ সীতাকুণ্ড, বজলাাঃ চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

খ 

3010.  

অবমত কুমার োস, বপতাাঃ অসীম কুমার োস, গ্রামাঃ সদন্তাষ 

পাড়া, র্াক + থািাাঃ বসরাজবেখাি, বজলাাঃ মুসীগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

খগ 

3011.  

বেদলায়ার বহাদসি, বপতাাঃ এরাদ্যল হক, গ্রামাঃ বাড়ীয়াখালী, 

র্াক বামি সুন্দর োর গার হাট, উপদজলাাঃ বজরার গি 

বমরশ্বরাই, বজলাাঃ চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১০ 

গ 

3012.  

বমাাঃ জসীম উবদ্দি, বপতাাঃ বমাাঃ আবু হাবিে, গ্রামাঃ 

ভবািীপুর, র্াকাঃ বপৌজাি, থািাাঃ কাবলহাতী, বজলাাঃ 

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ২০০৭ 

গ 

3013.  

বমাাঃ আলমগীর বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ আবুল বাশার, গ্রামাঃ 

বাতাবাড়ীয়া, র্াকাঃ ইকবাস িগর, মদিাহরগি, কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০০ 

কখগ 

3014.  

খাইরুল, বপতাাঃ নূরুল আলম, কাবেম হামজািী, পটল, 

কাবলহাতী, টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

খগ 

3015.  

বমাাঃ নূরিবী, বপতাাঃ বমাাঃ বমাকদছে আলী, গ্রামাঃ 

বসরাজকান্দী িতুি পাড়া, বপাাঃ বিকরাইল, ভূওত্তাপুর, 

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

গ 

3016.  

বমাাঃ মামুি বময়া, বপতাাঃ বমাাঃ আজাহার আলী, গ্রামাঃ 

বছাটবাসাবলয়া, র্াকাঃ টাাংগাইল, বজলা ও উপদজলাাঃ 

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৬ 

গ 

3017.  
সুরবজত কুমার বঘাষ, বপতাাঃ রাজববহারী বঘাষ, ৩৩৭, 

কাবজহাটা, রাজপাড়া, বজ.বপ.ও-৬০০০ রাজশাহী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০১ 

ক 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3018.  

বমাহাম্মে ইমরানুল ইসলাম, বপতাাঃ এ.দক.এম. শবেকুল 

ইসলাম, গ্রাম + বপাাঃ + থািাাঃ িাবছরিগর, বজলাাঃ 

ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

ক 

3019.  

মাহফুজ রহমাি মজুমোর, বপতাাঃ বমাাঃ শাহাবুবদ্দি 

মজুমোর, গ্রামাঃ সাটিয়াবাড়ী, বপাাঃ রাদজন্দ্রপুর, উপদজলাাঃ 

শ্রীপুর, বজলাাঃ গাজীপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

3020.  

এ.এস.এম কামাল বহাদসি, বপতাাঃ আবদ্যস ছালাম বসকোর, 

গ্রামাঃ শালুকা, বপাাঃ বুখাইিগর, থািাাঃ বকাতালী, বজলাাঃ 

ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৯৮৯ 

কখগ 

3021.  

শাহ  বমাাঃ বিামাি বময়া, বপতাাঃ শাহ  বমাাঃ রবেক বময়া, 

গ্রামাঃ বাবগয়ার গাঁও, বপাাঃ বসািাচু বাজার থািাাঃ চুিারুঘাট, 

বজলাাঃ হববগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

গ 

3022.  

বমাাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতাাঃ মৃত কদয়শুর রহমাি, গ্রামাঃ 

বাগভাঙ্গা, বপাাঃ সুন্দরপুর, উপদজলাাঃ চাঁপাই-িবাবগি, 

বজলাাঃ চাঁপাই-িবাবগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ২০১৫ 

কখগ 

3023.  

বমাাঃ বমজানুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ আদখর উবদ্দি, গ্রামাঃ 

িওয়াবি, বপাাঃ সাঁবথয়া, থািাাঃ সাঁবথয়া, বজলাাঃ পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার ২০০১  

খগ 

3024.  

শাহী বমাসতাক বমাাঃ িাজমুল হুো, বপতাাঃ এ. এি. এম. 

মবহউবদ্দি, গ্রামাঃ কােকাটি, থািাাঃ আশাউবি, বজলাাঃ 

সাতবক্ষরা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৮ 

গ 

3025.  

বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতাাঃ ইসরাইল হুদসইি, গ্রামাঃ 

পূব ডপুঠিয়া পাড়া, িওহাটা বাজার পবা, রাজশাহী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

কবম্পউটার ২০০৮ 

কখগ 

3026.  

এস. এম. সামছউদ্দীি (শামীম), বপতাাঃ বমাহাম্মে আলী, 

গ্রামাঃ সেরা বাড়ী, বপাররাদয়র ছড়া, থািাাঃ মাোরগি, 

বজলাাঃ জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০০২ 

কখগ 

3027.  

বমাাঃ শাহ কামাল, বপতাাঃ বমাাঃ বরেউজ্জামাি, গ্রামাঃ 

টুপকার চর, জালাল পুর, বমলান্দহ, জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১০ 

গ 

3028.  

বমাাঃ মাসুে কায়সার, বপতাাঃ আকরাম বহাসাইি, গ্রামাঃ 

ইমােপুর, র্াকাঃ কাতুলী, ফুলপুর ময়মিবসাংহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

ক 

3029.  

বমাাঃ আশরাফুল ইসলাম, বপতাাঃ মৃত: বমাাঃ আব্দুর রবশে, 

গ্রাম + বপাাঃ বাইশবসন্দুর, থািাাঃ চাটবখল, বজলাাঃ 

বিায়াখালী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(কবম্পউটাবরএন্ড 

কবমউবিদকশি) ২০০৭ 

ক 

3030.  

 বমাাঃ রাদসল মাহমুে, বপতাাঃ বমাাঃ সাইদ্যর রহমাি, গ্রামাঃ 

বহজলহাটি, বপাাঃ বাড়ইপাড়া, উপদজলাাঃ কাবলয়াতকর, 

বজলাাঃ গাজীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০০৭ 

ক 

3031.  

বমাহাম্মে এস. এ. এম সাইফুল ইসলাম, বপতাাঃ আব্দুর 

রাজ্জাক সরোর, গ্রামাঃ রঘুিন্দিপুর, বপাাঃ বকামরপুর, থািাাঃ 

সের, বজলাাঃ েবরেপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৬ 

কখগ 

3032.  

রবেকুল ইসলাম, বপতাাঃ সাত্তার বমল্লা, গ্রামাঃ আত্তকান্দী, 

বপাাঃ বড় বাবহরাবাগ, থািাাঃ কাবশয়ািী, বজলাাঃ বগাপালগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স ২০১০ 

ক 

3033.  

বমাাঃ সাইেউবদ্দি, বপতাাঃ বমাাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বাবড়াঃ 

হাড়াইর পাড়া, বপাাঃ বশারশাক বাজার, থািাাঃ শাহরাবস্ত, 

বজলাাঃ চাঁেপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

কখ 



ক্রমিক 

নং 
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3034.  

বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ আতশ আলী, গ্রামাঃ 

অিধার, বপাাঃ অিধার বাজার, উপদজলাাঃ মময়মিবসাংহ 

সের, বজলাাঃ ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০০৬ 

কখগ 

3035.  

বমাাঃ খাদলদ্যজ্জামাি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল লবতে, গ্রামাঃ 

িশ্বীপুর, বপাাঃ বিয়াইর, থািাাঃ োউেকাবন্দ, বজলাাঃ কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৩ 

খ 

3036.  

বমাাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ সিগাঁও, থািাাঃ বাবলয়ার্াঙ্গী, বজলাাঃ 

ঠাকুরগাঁও। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

খগ 

3037.  

বমাাঃ শাবহনুর আলম মৃধা, বপতাাঃ বমাাঃ আবজজুল আলম 

মৃধা, গ্রামাঃ রাদমা পাড়া, বপাাঃ মচমইল, থািাাঃ বাগমারা, 

বজলাাঃ রাজশাহী।  

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

কখগ 

3038.  

বমাাঃ আব্দুর রবকব, বপতাাঃ বমাাঃ আশরাফুল ইসলাম, গ্রামাঃ 

ফুলবাড়ী উত্তর পাড়া, বগাড়সাি বরার্, বগুড়া সের, বগুড়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫  

খ 

3039.  

বমাাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ রইচ উবদ্দি, গ্রামাঃ 

মাইজ বাড়ী, বপাাঃ মাইজ বাড়ী, থািাাঃ কাবজপুর, বজলাাঃ 

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

বমকাবিকুাল ২০১৪ 

গ 

3040.  

বগৌরাঙ্গ কুমার মন্ডল, বপতাাঃ লাল বমাহি মন্ডল, গ্রামাঃ 

গাাংডুবী, বপাাঃ ববল্লাই বাজার, থািাাঃ বঘওর, বজলাাঃ 

মাবিকগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

গ 

3041.  

বমাাঃ আব্দুল হাই রাদতি, বপতাাঃ বমাাঃ বহলাল উদ্দীি, গ্রামাঃ 

লবক্ষপুর, র্াকাঃ মবহপুর বাজার, উপাঃ সাদ্যল্যাপুর, বজলাাঃ 

গাইবান্ধা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৪ 

খগ 

3042.  

বমাাঃ আব্দুর রাবকব, বপতাাঃ বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, বহাবডাং 

িাং: ২৩, বসদরাইল পূব ডপাড়া, বঘাড়ামারা-৬১০০, ববায়াবলয়া, 

রাজশাহী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

খ 

3043.  

বমাাঃ রববউল ইসলাম খাি, বপতাাঃ বমাাঃ েখরুল ইসলাম 

খাি, গ্রামাঃ জবমোর পাড়া, র্াকাঃ ঠাকুরগাঁও সের, থািা + 

বজলাাঃ ঠাকুরগাঁও। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

গ 

3044.  

বমাাঃ শাহবরয়ার বিওয়াজ, বপতাাঃ বমাাঃ আলী বিওয়াজ, 

১৩৮১, পূব ড কেমতলী, বপাাঃ বমরাজিগর, থািাাঃ কেমতল, 

ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

গ 

3045.  

বসালায়মাি বসকোর, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাতাদলব বসকোর, গ্রাম 

স্থলবষ ডা, বপাাঃ চকততল, থািাাঃ বেলদ্যয়ার, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

কখগ 

3046.  

বছাটি েত্ত, বপতাাঃ অরুি েত্ত, গ্রামাঃ বসাংহবরয়া, বপাাঃ 

বমজডারহাট, উপাঃ েটিকছবড়, বজলাাঃ চট্রগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১০ 

গ 

3047.  

বসয়ে বমাহাম্মে ইকরাম, বপতাাঃ বমাহাম্মে হাবিে, গামাঃ 

বকাদতায়ালী বঘািা, বপাাঃ গবহরা, থািাাঃ রাউজাি, বজলাাঃ 

চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

গ 

3048.  

বমাাঃ ছাবমউল হক, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল হক, গ্রামাঃ বাবকী, 

বপাাঃ ভাবকী বাজার, থািাাঃ বমলান্দহ, বজলাাঃ জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

গ 

3049.  

বমাহাম্মে বিওয়াজ শরীে, বপতাাঃ আহমে বছয়ে, গ্রাম 

েবক্ষণ রাজািগর, বপাাঃ ধামারহাট, থািাাঃ রাঙ্গুবিয়া, বজলাাঃ 

চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

কখগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3050.  

বমাাঃ বহদমল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ দ্যলু বশখ, গ্রামাঃ সাভগাম, 

বপাাঃ সাবগ্রাম, েবক্ষণ ছয়োিা, বগুড়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

কখগ 

3051.  

বমাাঃ রমজাি আলী, বপতাাঃ বমাাঃ হজরত আলী, গ্রামাঃ 

মাটিদকাড়া, বপাাঃ সলপ, থািাাঃ উল্লাপাড়া, বজলাাঃ 

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার ২০০৮ 

ক 

3052.  

বমাাঃ কামাল বহাদসি, বপতাাঃ আব্দুল মবজে, গ্রামাঃ বচৌদ্দার, 

বপাাঃ+থািাাঃ ফুলবাড়ীয়া, বজলাাঃ ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ১৯৯২ 

কখগ 

3053.  

বমাাঃ আেসার উবদ্দি, বপতাাঃ বমাাঃ িাবসর উবদ্দি, ্ রগাম 

েবক্ষিহববরবাড়ী, বপাাঃ হববরবাড়ী, থািাাঃ ভালুকা, বজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৮ 

কখ 

3054.  

বমাাঃ মাহফুজুল কববর, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাাঃ িান্নু বজায়াদ্দডার, 

গ্রাম বড় আইলচারা, বপাাঃ বপাড়ােহ, থািাাঃ+দজলাাঃ 

কুবিয়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

ক 

3055.  

বাপ্পী সাহা, বপতাাঃ প্রািদতাষ সাহা, ১১, বছাট ভঘবািগি, 

িারায়িগি সের, িারায়িগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

কখ 

3056.  

আলী বহাদসি, বপতাাঃ আতাউর রহমাি, গ্রামাঃ আমরাইল, 

বপাাঃ র্ােবপুর, থািাাঃ ধামরাই, বজলাাঃ ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

গ 

3057.  

বমাাঃ িওশাে আলী, বপতাাঃ বমাাঃ হাবেজুর রহমাি, গ্রামাঃ 

বসািাতলা, বপাাঃ বচলমারী, থািাাঃ বেৌলতপুর, বজলাাঃ 

কুবিয়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

ক 

3058.  

বমাাঃ আবদ্যল বমাবমি, বপতাাঃ বমাাঃ আবদ্যল বমাতাদলব, 

গ্রামাঃ বাহাদ্যরপুর, বপাাঃ+থািাাঃ বত্রশাল, বজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

3059.  

বমাাঃ আশরাফুজ্জামাি, বপতাাঃ বমাাঃ আাঃ সাত্তার, গ্রামাঃ 

লক্ষীপুর, বপাাঃ ছাবতয়ািতলা, থািাাঃ বাঘারপাড়া, বজলাাঃ 

র্দশার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১২ 

খ 

3060.  

শ্রী প্রেীপ চন্দ্র বসাংহ, বপতাাঃ শ্রী সুবিল চন্দ্র বসাং, গামাঃ 

বতঘরববশা, বপাাঃ িারায়িপাড়া, থািাাঃ সের, বজলাাঃ 

জয়পুরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

কখগ 

3061.  

বমাাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আাঃ রবহম, গ্রামাঃ 

গাঙ্গাইল, বপাাঃ হাবতয়ান্দাহ, িাদটার সের, িাদটার। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

3062.  

বমাাঃ ইব্রাবহম, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল্লুাহ বময়া, গ্রামাঃ চর 

কাকড়া, থািাাঃ বকাম্পািীগি, বপাাঃ রসুলপুর, বজলাাঃ 

বিায়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

গ 

3063.  

বমাহাম্মে আলম, বপতাাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামাঃ বছাট 

বােলীখালী, থািাাঃ ববতাগী, বজলাাঃ বরগুিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১০ 

গ 

3064.  

প্রদকৌাঃ বমাহাম্মে মাজহারুল ইসলাম, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাহাম্মে 

আবুল বাশার, গ্রামাঃ+দপাাঃ মাইট ভাঙ্গা, থািাাঃ সন্দ্বীপ, 

বজলাাঃ চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

১৯৯০ 

খগ 

3065.  
কাজী বেদরাজুর রহমাি, বপতাাঃ মৃতাঃ কাজী হবববুর রহমাি, 

গ্রামাঃ কাঞ্চিিগর, থািাাঃ+উপাঃ+দজলাাঃ বিিাইেহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

ম্যাকাবিকুাল ২০০১ 

গ 

3066.  

োরুক আহদমে, বপতাাঃ বমাাঃ দ্যলাল উবদ্দি, ্ রগামাঃ 

বাদড়রারপাড়, বপাাঃ আমলীতলা, থািাাঃ সের, বজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৯ 

কখগ 



ক্রমিক 

নং 
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3067.  

বশখ বমাাঃ জাকাবরয়া, বপতাাঃ বশখ আব্দুল খাদলক, ্ রামাঃ 

সুন্দর বঘািা, বাদজয়াপ্তী, বপাাঃ সুন্দরদঘািা, উপাঃ+দজলাঃ 

বাদগরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১২ 

গ 

3068.  

বমাাঃ ইসরাবেল বহাদসি ইমি, বপতাাঃ বমাাঃ বমাজাের 

বহাদসি, গ্রামাঃ ববহারীপুর, বপাাঃ আহসািগি, উপাঃ+দজলাাঃ 

আত্রাই, িওগাঁ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

3069.  
বমাাঃ শাহজাহাি বময়া, বপতাাঃ বমাাঃ চাঁি বময়া, খামার 

মামুেপুর, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১২ 

খ 

3070.  

বমাাঃ ইিজামুল বহাদসি, বপতাাঃ নূরুন্নবী বচৌধুরী, গ্রামাঃ 

রামিারায়িগি, বপাাঃ মবল্লকার বেঘীরপাড়, থািাাঃ চাটবখল, 

বজলাাঃ বিায়াখালী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

গ 

3071.  
বমাাঃ রাদসল তালুকোর, বপতাাঃ বমাাঃ জাহাঙ্গীর তালুকোর, 

গ্রামাঃ মাবিকহার, বপাাঃ কাঠি, থািাাঃ বজলাাঃ বগাপালগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

খগ 

3072.  

বমাাঃ আলী হায়োর, বপতাাঃ বমাাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামাঃ পূব ড 

নুরপুর, বপাাঃ বািেত্ত বাজার, থািাাঃ সের, বজলাাঃ 

বিায়াখালী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

3073.  

বমাহাম্মে দ্বীি ইসলাম, বপতাাঃ বমাহাম্মে মঞ্জুরুল হক, গ্রামাঃ 

ববলাটী, বপাাঃ অভয়পাশা, থািাাঃ+দজলাাঃ বিত্রদকািা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

কখগ 

3074.  
বমাাঃ ইমরাি বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ আশরাে সরোর, গ্রাম 

হাবড়য়া, বপাাঃ ববড়া, বসািাতলা, থািাাঃ সবথয়া, পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

কখগ 

3075.  
সাধি চন্দ্র, বপতাাঃ বেদবন্দ্রিাথ চন্দ্র, গ্রামাঃ বগৌরীপুর, বপাাঃ 

বগায়াদলান্দ বমাড়, থািাাঃ+দজলাাঃ রাজবাড়ী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল ৩ 

খ 

3076.  

েয়সাল বমাহাম্মে, বপতাাঃ বমাাঃ বেদরাজ আলম, বাসা-১১, 

বরার্-২, ব্লক-বস, মাহিগর প্রদজক্ট, পবিম রামপুরা, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

কখগ 

3077.  

বরাকসািা পারভীি, বপতাাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বলাকইড়, 

বগাপালগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

কখগ 

3078.  

অক্ষর পাল, বপতাাঃ হবর রিি পাল, ৭৮/২, সাটিরপাড়া, 

িরবসাংেী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

কখগ 

3079.  

বমাাঃ মবিরুজ্জামাি মবির, বপতাাঃ আাঃ মান্নাি র্াকুয়া, গ্রামাঃ 

ভবািীপুর, বপাাঃ পাদ্রী বশবপুর, থািাাঃ বাদকরগি, বজলাাঃ 

ববরশাল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৮ 

খগ 

3080.  

বমাাঃ িাজমুল হক, বপতাাঃ বমাাঃ শামসুল হক, বাসা বব-৫, 

বটিাদমন্ঠ-৫, ব্লক-ই, বরার্-৬, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

১৯৮৭ 

কখ 

3081.  

বমাাঃ ইছা ববশ্বাস, বপতাাঃ বমাাঃ ইউনুচ ববশ্বাস, গামাঃ সের 

বরার্, িতুি বাছার, বপাাঃ+থািাাঃ+দজলাাঃ পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

বরবিজাদরশি এন্ড 

এয়ারকবন্ডশি ২০১২ 

গ 

3082.  

বমাাঃ আমজাে আলী, বপতাাঃ বওমাাঃ মবজবর রহমাি, গ্রামাঃ 

উবজয়াল, বপাাঃ র্াাংগীরহাট, থািাাঃ তারাগি, বজলাাঃ রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৯ 

গ 

3083.  

তািভীর এহসাি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুর রবকব, ১৮/এল, 

তল্লাবাগ, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৫ 

কখগ 



ক্রমিক 

নং 
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3084.  

বমাহাম্মে রহমত উল্লাহ, বপতাাঃ বমাহাম্মে রবেক উল্লাহ, 

গ্রামাঃ সাদলহপুর, বপাাঃ বশবপুর, থািাাঃ সের, বজলাাঃ 

বিায়াখালী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

কখগ 

3085.  

বমাাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বপতাাঃ মৃতাঃ আবজজুর রহমাি, গাম 

মসদলমপুর, বপাাঃ বাহাদ্যরপুর, থািাাঃ বভড়ামারা, বজলাাঃ 

কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

কখগ 

3086.  

বমাাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বপতাাঃ মাাঃ আব্দুল বাকী, গ্রামাঃ 

মধুপুর বচৌধুরীপাড়া, বপাাঃ কাজীরহাট, থািাাঃ বেরগি, 

বজলাাঃ রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

গ 

3087.  

বমাাঃ আবু বকর বসবদ্দক, বপতাাঃ বমাৎ বজলুর রহমাি, , 

গ্রামাঃ ইদ্রাকপুর,  বলাহাগড়া, বপাাঃ+থািাাঃ+দজলাাঃ 

পটুয়াখালী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

কখগ 

3088.  

বমাাঃ েয়জুল হক, বপতাাঃ বমাাঃ মুঞ্জুরুল হক, গ্রামাঃ চর 

আবড়য়ারা, বপাাঃ আবড়য়ারা, থািাাঃ বলাহাগড়া, বজলাাঃ 

িড়াইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

কখগ 

3089.  

বমাহাম্মে আলী আক্কাস, বপতাাঃ বমাাঃ আলী আোে, পাড়া 

গ্রাম, জামুকরা, বচৌদ্দগ্রাম, কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

3090.  
সরোর এম এ হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল খাদলক সরোর, 

গ্রামাঃ রিবসঙ্গার, বপাাঃ+থািাাঃ রািীিগর, বজলাাঃ িওগাঁ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

ম্যাকাবিকুাল ২০০৭ 

কখগ 

3091.  

বমাাঃ বমিহাজুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, 

গ্রামাঃ চাঁচাইবাড়ী, বপাাঃ রামকুড়া, উপাঃ বিয়ামতপুর, বজলাাঃ 

িওগাঁ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

3092.  

আবু ছাদলহ বমাাঃ বাহার উবদ্দি, বপতাাঃ বমাাঃ েবরে উবদ্দি 

আহদম্মে, , গ্রামাঃ চাঁিপুর ধািবসবড় আবাবসক, বপাাঃ সের, 

থািাাঃ বকাতয়ালী, বজলাাঃ কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স ২০০৮ 

কখ 

3093.  

কাওসার মাহামুে, বপতাাঃ বমাাঃ সাইদ্যর রহমাি, গ্রামাঃ 

খাড়াকান্দা, থািাাঃ পাথরঘাটা, বজলাাঃ বরগুিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৩ 

কখগ 

3094.  

কািাই মন্ডল, বপতাাঃ হবরোস মন্ডল, গ্রামাঃ েবক্ষণ জামশা, 

বপাাঃ েবক্ষণ জামশা, থািাাঃ বসাংগাইর, বজলাাঃ মাবিকগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৭ 

গ 

3095.  

গাজী বমাাঃ বহলাল উদ্দীি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুস সামাে, 

সাদেকিগর, বমজডাপুর, হাটহাজারী, চট্রগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ম্যাকাবিকুাল  ২০১০ 

কখগ 

3096.  

বমাাঃ মদিায়ার বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ আবিছুর রহমাি, , 

গ্রামাঃ গহিগাছী, বপাাঃ কমলপুর, থািাাঃ বকাতয়ালী, বজলাাঃ 

বেিাজপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

ক 

3097.  
তাদরকুল ইসলাম জুবাদয়র, বপতাাঃ বসরাজুল ইসলাম, বসরাজ 

মত্তবাড়ী, পূব ড বাকবলয়া, বাবলরহাট, চট্রগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১২ 

গ 

3098.  

ওয়াবহদ্যজ্জামাি, বপতাাঃ সুলতাি মাহমুে, গ্রামাঃ বসয়েপাড়া, 

বপাাঃ মুঘলটুলা, থািাাঃ মুক্তাগাছা, বজলাাঃ ময়মিবসাংহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৭ 

গ 

3099.  

বমাাঃ ওবায়দ্যর রহমাি, বপাাঃ বমাসদলম উদ্দীি, বহবডাং-২১১, 

মহল্লা-বাবলয়াপুকুর, বপাাঃ বঘাড়ামারা, থািাাঃ ববায়াবলয়া, 

বজলাাঃ রাজশাহী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

খগ 

3100.  

আবসফুল ইসলাম ভূইয়া, বপতাাঃ জবহরুল ইসলাম ভূইয়া, 

্ রগামাঃ বড়ধুবশয়া, বপাাঃ বড় ধুবশয়া, থািাাঃ ব্রাহ্মিপাড়া, 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

খগ 
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বজলাাঃ কুবমল্লা। ২০১৩ 

3101.  
বমাাঃ আবদ্যল আলীম, বপতাাঃ বমাহাম্মে আলী, গ্রামাঃ 

পালাসুতা, বপাাঃ োদরায়া, মুরােিগর, বজলাাঃ কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৫ 

কখগ 

3102.  

বমাাঃ সুজি আলী, বপতাাঃ মৃতাঃ হাদরজ আলী, গ্রাম রামিগর, 

বপাাঃ কলাবাড়ী, থািাাঃ োমুড়হুো, বজলাাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

গ 

3103.  

বমাাঃ োরুক খাি, বপতাাঃ বমাাঃ লাল খাি, গ্রামাঃ পাবরখালী, 

বপাাঃ বরুি, থািাাঃ বেলদ্যলাল, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদরকট্রবিক্স  ২০০২ 

কখগ 

3104.  

এ এম সািাউল হক, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাাঃ লুৎের হক, গ্রামাঃ 

উত্তর েবকর পুর, বাসা-২২৩, বরার্-৩, বপাাঃ বিায়াখালী, 

থািাাঃ+দজলাাঃ বিায়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৮৯২ 

কখগ 

3105.  

মিজুরুল হক, বপতাাঃ মৃতাঃ মাহমুদ্যল হক োরুকী, , গ্রামাঃ 

খুদ্যকখালী, বপাাঃ ছনুয়া, থািাাঃ বাশখালী, বজলাাঃ চট্রগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার ২০০৯ 

খ 

3106.  

সুশান্ত বভৌবমক, বপতাৎ পঞ্চািন্দ বভৌবমক, গ্রাম বপদরাজপুর, 

বপাাঃ বহসিগর, থািাাঃ বেলদ্যয়ার, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

গ 

3107.  

বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতাাঃ বমাাঃ কুদ্দুছ বময়া, গামাঃ 

িান্দুবরয়া, বপাাঃ আটিয়া, থািাাঃ বেলদ্যয়ার, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৯ 

কখগ 

3108.  

বমাহাম্মে জাদবে মুরাে, বপতাাঃ মৃতাঃ আদিায়ার বহাদসি, 

গ্রামাঃ বেওতলা, বপাাঃ সত্তারহাট, থািাাঃ আদিায়ারা, বজলাাঃ 

চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

১৯৯৫ 

কখগ 

3109.  

বমাাঃ বগালাম সদরায়ার, বপতাাঃ মৃতাঃ আলতাে বহাদসি, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ বগায়ালগ্রাম, থািাাঃ বেৌলতপুর, বজলাাঃ কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৯৯৬ 

ক 

3110.  

ববশ্ববজৎ মন্ডল, বপতাাঃ ববঙ্গম চন্দ্র মন্ডল, গ্রামাঃ+দপাাঃ 

দ্যগ ডাপুর, থািাাঃ+দজলাাঃ বপদরাজপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

গ 

3111.  

বমাাঃ আবু জাের আব্দুল্লাহ, বপতাাঃ এ বক এম েজলুল হক, 

গ্রামাঃ পারশীপাড়া, বপাাঃ দ্যগাবছয়া, উপাঃ গেরগাঁও, বজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৪ 

কখগ 

3112.  

িাবজয়া বমহিাজ, বপতাাঃ মৃতাঃ মীর শবহদ্যল আলম, ১৪৩, 

পূব ড রামপুরা, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

কখগ 

3113.  

বমাহাম্মে মাহমুদ্যল হাসাি, বপতাাঃ এম এ জবলল, গ্রামাঃ} 

বমেী আশুলাই, বপাাঃ বড়ইবাড়ী, থািাাঃ কাবলয়াতকর, বজলাাঃ 

গাজীপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

কখ 

3114.  

উজ্জল চন্দ্র োস, বপতাাঃ লক্ষি চন্দ্র োস, গ্রামাঃ+দপাাঃ 

আমুয়া, উপাঃ কাঠাবলয়া, বজলাাঃ িালকাঠি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

3115.  

বরপি সাহা, বপতাাঃ অক্ষয় কুমার সাহা, গ্রামাঃ িাওয়াইল 

বাজার, বপাাঃ জাওয়াইল, উপাঃ বগাপালপুর, বজলাাঃ 

টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

কখগ 

3116.  

বমাাঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুে, বপতাাঃ বমাাঃ বসরাজ উবদ্দি, 

গ্রামাঃ আলমিগর, বপাাঃ জবকগি, বসদলট। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

খগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3117.  

বমাাঃ আবু সাঈে, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল জবলল, বহাবডাং-৪৪৪, 

ওয়ার্ ড-৮, বরার্-কদলপপাড়া, ববদিােপুর, রাজবাড়ী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

কখগ 

3118.  

নুর ইসলাম, বপতাাঃ চাঁে আিী, গ্রামাঃ কুবগয়া, বপাাঃ জুবগয়া, 

থািাাঃ+দজলাাঃ কুবিয়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

3119.  

বমাাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতাাঃ বমাৎ ওবাইদ্যল, েশািী 

কাড়াপাড়া িস বরার্, েশিী, বপাাঃ েশািী-৯৩০০, 

বাদগরহাট। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

খ 

3120.  

বমাাঃ আব্দুল্লাবহল কাবে, বপতাাঃ এস এম ইবদ্রস আলী, ১৮৯, 

মধ্য গঙ্গা উত্তর পাড়া, বেৌলতপুর, খুলিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৬ 

খ 

3121.  

অটল বড়াল, বপতাাঃ অমূল্য রউি বড়াল, গ্রামাঃ 

বেববোসকাঠী, বপাাঃ বাটিাতলা, উপাঃ বিছারাবাে, বজলাাঃ 

বপদরাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

খ 

3122.  

সাদ্দাম বহাসাইি, বপতাাঃ আকরাম বহাসাইি, গ্রামাঃ 

বদহরারচালা, বপাাঃ বগলাদবড়াইে, উপ শ্রীপুর, বজলাাঃ 

গাজীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ২০১৪ 

খগ 

3123.  

বমাাঃ খায়রুজ্জামাি, বপতাাঃ বমাাঃ আইয়ুব আলী, গ্রামাঃ 

বক্ষতপালা, বপাাঃ িাবরদকল বাড়ীয়া, থািাাঃ বাখারপাড়া, 

বজলাাঃ র্দশার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ২০০৫ 

গ 

3124.  

বমাাঃ আল আবমি, বপতাাঃ বমাাঃ আকতার বহাদসি, গ্রামাঃ 

েবরচর, লবক্ষপুর, বপাাঃ+থািাাঃ কালবকবি, বজলাাঃ 

মাোরীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১২ 

ক 

3125.  

বমজানুর রহমাি, বপতাাঃ বেদলায়ার বহাদসি, গ্রামাঃ+দপাাঃ 

বতবলখালী, থািাাঃ ভান্ডাবরয়া, বজলাাঃ বপদরাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ২০১২ 

কখগ 

3126.  

বমাাঃ জাকাবরয়া মাহমুে, বপতাাঃ বমাাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামাঃ 

পদলাবশয়া, বপাাঃ িগো বশমলা, থািাাঃ বগাপালপুর, বজলাাঃ 

টাঙগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৫ 

গ 

3127.  

বমাাঃ আলমগীর বহাসাইি, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাাঃ বুজরত আলী, 

গামাঃ আদরকবেয়া, বপাাঃ বচৌবাড়ীয়া, উপাঃ টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

খ 

3128.  

বওমাাঃ ইসমাইল বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ সের আলী মুসী, 

গ্রামাঃ ভাবখালী, বপাাঃ ভাবখালী িতুি বাজার, থািাাঃ 

কুদতায়ালী, বজলাাঃ ময়মিবসাংহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

কখ 

3129.  

মাধব চন্দ্র সাহা, বপতাাঃ বমাাঃ বখাকি কুমার সাহা, গ্রামাঃ 

বারাশুর, বপাাঃ ভাটিয়াপাড়া, বজলাাঃ বগাপালগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৭ 

ক 

3130.  

বমাাঃ মাহবুবুর রহমাি, বপতাাঃ আাঃ রউে,  বপ টি আই পাড়া, 

মাগুরা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

কখগ 

3131.  

বমাাঃ শাহজাহাি মজুমোর, বপতাাঃ আাঃ জব্বার মজুমোর, 

গামাঃ বহসাখাল, বপাাঃ োদয়মছাবত বাজার, থািাাঃ 

িাাংগরদকাট ড, বজলাাঃ কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

কখগ 

3132.  

বমাহাম্মে শাবকল খাি, বপতাাঃ আব্দুল খাদলক খাি, 

বেরদেৌসী মবিল, 3/১০, পবিম বতজতুরী বাজার, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

কখগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3133.  

বমাাঃ বমজানুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ আশরাে আলী, গ্রামাঃ 

বপার্তা, বপাাঃ সান্তাহার, থািাাঃ আেমেীবঘ, বজলাাঃ বগুড়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

ক 

3134.  

চয়ি কুমার সরকার, বপতাাঃ রজত কাবন্ত সরকার, গ্রামাঃ 

উত্তর বিগাঁও, বপাাঃ আঠারবাড়ী, উপাঃ ঈশ্বরগি, বজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

কখগ 

3135.  

সাধণ মবি চাকমা, বপতাাঃ গগি িাথ চাকমা, ্ রগামাঃ 

উবুকছবড়, বপাাঃ জুরাছবড়, থািাাঃ জুরাছবড়, বজলাাঃ 

রাাংগামাটি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৫ 

খগ 

3136.  

ওমর োরুক, বপতাাঃ আাঃ বারী, গ্রামাঃ র্াত্রাপুর, বপাাঃ 

বধাপেী, থািাাঃ বচৌগাছা, বজলকাাঃ র্দশার। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

ক 

3137.  

বমাাঃ আবু তাদহর, বপতাাঃ বমাাঃ আাঃ লবতে, গ্রামাঃ মালেহ, 

বপাাঃ োউেপুর, থািাাঃ িবাবগি, বজলাাঃ বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

কখগ 

3138.  

বমাহাম্মে বহাদসি, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাহাম্মে বগালাম বমাস্তো, 

গ্রামাঃ বঘাষপাপাড়া বমর্ঙ্গী, বপাাঃ বজরা বাজার, উপাঃ 

বরুড়া, বজলাাঃ কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

ক 

3139.  
আলী আকবর,  বপতাাঃ নূর বমাহাম্মে, , গ্রামাঃ ভাইদজারা, 

বপাাঃ তারাবুবিয়া, থািাাঃ িাবজরপুর, বজলাাঃ বপদরাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

কখগ 

3140.  

মুহাম্মে আলী আজগর, বপতাাঃ মুহাম্মে োদিশ বময়া, , গ্রামাঃ 

হলবেয়া, বপাাঃ েবকরটিলা, বজলাাঃ রাউজাি, বজলাাঃ চট্রগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

খ 

3141.  

বমাাঃ তুবহি, বপতাাঃ বসরাজল হক, গ্রামাঃ জাহািপুর, 

বপাাঃ+থািাাঃ শশীভূষি, উপাঃ চরেুাশি, বজলাাঃ বভালা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

ক 

3142.  

বমাাঃ আবতকুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আতাউর রহমাি, 

গ্রামাঃ ২য় চকুকীবত্তড, বপাাঃ চককীবত্তড, থািাঃ বশবগি, বজলাাঃ 

চাপাইিবাবগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

কখ 

3143.  

বদ্যর উবদ্দি, বপতাাঃ সাইফুবদ্দি, গ্রামাঃ গাজীপুর, বপাাঃ 

চরমধুরা, উপাঃ রায়পুরা, বজলাাঃ িরবসাংেী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

কখগ 

3144.  

অবমত কুমার রায়, বপতাাঃ অবজত চন্দ্র রায়, গামাঃ 

ছয়ঘবড়য়া, বপাাঃ জাবমরবাড়ীয়া, থািাাঃ গাবতলী, বজলাাঃ 

বগুড়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৮ 

ক 

3145.  

বশখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুে, বপতাাঃ বশখ আব্দুল মান্নাি, 

বসকশি-১২, ব্লক-বর্, লাইি-১৭, বাড়ী-২৮, পল্লবী, বমরপুর, 

ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

গ 

3146.  
বমাাঃ রাদসল বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ মাহমুে আলী, বুজরুক 

বাখই, কুমারখালী, কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৫ 

কখগ 

3147.  

বমাাঃ শওকত  বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ েজলুর রহমাি, গ্রামাঃ 

রামকৃষ্ণপুর, র্াাঃ বখবমড়বেোর, থািাাঃ বভড়ামারা, বজলাাঃ 

কুবিয়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

কখগ 

3148.  

বমাাঃ আবরফুল ইসলাম সুমি, বপতাাঃ বমাাঃ আশরাে আলী, 

গামাঃ ভাকুয়ার কুটি , বপাাঃ কেমতলা, থািাাঃ উবলপুর, 

বজলাাঃ কুবড়গ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

গ 

3149.  
িয়ি কুমার সরকার, বপতাাঃ বাসুদেব সরকার, , গ্রামাঃ+দপাাঃ 

বাসুদেবপুর, থািাাঃ পলাশবাড়ী, বজলাাঃ গাইবান্ধা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৩ 

কখগ 



ক্রমিক 
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3150.  

বমাহাম্মে শাহাোত বহাদসি, বপতাাঃ বমাহাম্মে হারুি বময়া, 

বজলতলী, ছয়াদকাবাজার, ভূজপুর, চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

খ 

3151.  

বমাাঃ বমাকদছদ্যর রহমাি, বপতাাঃ মৃতাঃ আাঃ রবশে আকি, 

গ্রামাঃ টুমচর, বসবলমপুর, মুলােী, বজলাাঃ ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৯৮৮ 

গ 

3152.  

বমাাঃ জামাল উবদ্দি তালুকোর, বপতাাঃ মৃতাঃ আয়িাল 

আবেীি তালুকোর, গ্রামাঃ+দপাাঃ চরবাড়ীয়া, ববরশাল সের, 

ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৯৮৮ 

কখগ 

3153.  

বমাাঃ ছাবমদ্যল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ বসাহরাওয়ােী, গ্রামাঃ 

মুিসুমী, বপাাঃ বহুলী, থািাাঃ বসরাজগি সের, বসরাজগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

খগ 

3154.  

সাঈে আহদম্মে বসুলীয়া, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাজাদম্মল হক 

বসুলীয়া, গ্রামাঃ জমগ্রাম, বপাাঃ বাউড়া, থািাাঃ পাটগ্রাম, 

বজলাাঃ লালমবিরহাট। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

গ 

3155.  

বমাাঃ আব্দুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ মাবিক উল্লা, গ্রামাঃ 

বগাববন্দপুর, বপাাঃ করশাবলকা, থািাাঃ শাহজােপুর, বজলাাঃ 

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৫ 

গ 

3156.  

রবেকুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুর রশীে, গ্রামাঃ+দপাাঃ 

ভাটারা, থািাাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাাঃ জামালপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

কখগ 

3157.  

বমাহাম্মে কামরুজ্জামাি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল হাবমে 

সরকার, গ্রামাঃ দ্যগ ডাপুর, বপাাঃ কুপতলা, থািাাঃ+দজলাাঃ 

গাইবান্ধা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

কখগ 

3158.  

ববশ্ব বজৎ শম ডা, বপতাাঃ ব্রজ বগাপাল শম ডা, মবল্লকা-৫৪, আ/এ, 

মবল্লকপুর, সুিামগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

ক 

3159.  
বমাহাম্মে বখারদশে আলম, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাাঃ আবদ্যর 

রবহম, গ্রামাঃ+দপাাঃ ইউসুেপুর, থািাাঃ বেববদ্বার,  , কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৯৯৪ 

ক 

3160.  

বমাাঃ আবতকুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ শবেকুর রহমাি, ৯/৫, 

জাহািারা বভলা, কুাদর্ট কদলজ বরার্, বকাটবাড়ী, কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

ক 

3161.  

বমাস্তাক আহদম্মে, বপতাাঃ মৃতাঃ ওয়াজ উদ্দীি প্রাাং, বহাবডাং-

১৭২, ব্লক-বর্, বরার্-৩, ওয়ার্ ড-১, জামগড়া, আশুবলয়া, 

সাভার, ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৫ 

গ 

3162.  

রাবকব আহাদম্মে, বপতাাঃ োদিশ আলী, ্ রামাঃ মাতারপাড়া, 

বপাাঃ বছািটিয়া বাজার, থািাাঃ+দজলাাঃ জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

গ 

3163.  

বলটি আহদম্মে, বপতাাঃ আমজাে বহাদসি, , গ্রামাঃ গান্ধাইল, 

বপাাঃ বছািটিয়া বাজার, থািাাঃ জামালপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

3164.  

বেরদেৌস বহাদসি বাবু, বপতাাঃ আবুল কাদসম ববপারী,,  

গ্রামাঃ পূব ড কাবকটা, বপাাঃ পবল্লকুদমরপাড়, থািাাঃ বশবচর, 

বজলাাঃ মাোরীপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

3165.  

বমাাঃ ইবলয়াস, বপতাাঃ আবুল মিসুর, গ্রামাঃ েবরজাগী, বপাাঃ 

চবল্লশা, থািাাঃ+দজলাাঃ বিত্রদকািা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার  ২০১১ 

গ 

3166.  
েয়সাল হক, বপতাাঃ এ বক এম েজলুর হক, , গ্রামাঃ পূব ড 

জালালপুর, বপাাঃ িকলা, থািাাঃ িকলা, বজলাাঃ বশরপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

কখগ 
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২০১১ 

3167.  

বমাাঃ বেদরাজ আহদম্মে, বপতাাঃ বমাৎ বিোজ উবদ্দি, গ্রামাঃ 

চরকাটারী, থািাাঃ বেৌলতপুর, বজলাাঃ মাবিকগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

ক 

3168.  

ওমর োরুক, বপতাাঃ আবদ্যর রউে, গ্রামাঃ উত্তর র্মুরুয়া, 

বপাাঃ এাঃলাহীগি, থািাাঃ বেিী, বজলাাঃ বেিী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

খগ 

3169.  

বমাাঃ বগালাম সদরায়ার ভূইয়া, বপতাাঃ এ বক এম শাহ আলম 

ভূইয়া, সুবজবাগ ৯ম বলি, পটুাখালী সের, পটুয়াখালী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

ক 

3170.  

আবমি আহদমে, বপতাাঃ  বসয়ে আহমে বচৌধুরী, ২৪, বশদর 

বাাংলা সড়ক, মাসোইর, িারায়িগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

১৯৮০ 

কখগ 

3171.  

বমাহাম্মে আল ইমরাি, বপতাাঃ বমাহাম্মে রমজাি আলী, 

গ্রামাঃ বেৌলতবেয়ার, উত্তরপাড়া, বপাাঃ+থািাাঃ+দজলাাঃ 

চুয়ার্াঙ্গা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

ক 

3172.  

ববেব চিবত্তী, বপতাাঃ ববজি চিবত্তী, গ্রামাঃ ধম ডপুর, বপাাঃ 

েবক্ষিপাড়া, থািাাঃ সাতকাবিয়া, বজলাাঃ চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

খ 

3173.  

বক এম বেদরাজ আশরাফুজ্জামাি, বপতাাঃ মৃতাঃ আব্দুল্লাহ 

বহল বাকী, বাড়ী-২৮/১, বলচু বাগাি বগামস্তাপাড়া, রাংপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

গ 

3174.  

বমাাঃ মঞ্জুরুল আলম, বপতাাঃ আবমি উবদ্দি, গ্রামাঃ+দপাাঃ 

বসলন্দা, থািাাঃ সাবথয়া, বজলাাঃ পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

বমকাবিকুাল  ১৯৯৪ 

কখগ 

3175.  

সাইফুর রহমাি, বপতাাঃঅবল উল্লাহ, গ্রামাঃ গল্লাই, বপাাঃ 

গল্লাই, থািাাঃ চাবন্দিা, বজলাাঃ কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

কখগ 

3176.  

বমাাঃ লুৎফুল কবরম, বপতাাঃ বমাাঃ আবদ্যল কবরম, গ্রামাঃ 

সতরবাড়ী, বপাাঃ সতরবাড়ী, থািাাঃ গেরগাঁও, বজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০২ 

কখগ 

3177.  

ববকাশ চন্দ্র সরকার, বপতাাঃ প্রহলাে চন্দ্র সরকার, গ্রামাঃ 

েদতপুর, বপাাঃ েলপাড়া, উপাঃ বমজডাপুর, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

খগ 

3178.  

সুমি চন্দ্র োস, বপতাাঃ ব্রদজি োস, গ্রামাঃ হাগ্রােী, বপাাঃ 

বশকারীপাড়া, িবাবগি, বজলাাঃ ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

খগ 

3179.  

রায়হাি ইসলাম, বপতাাঃ রবেকুল ইসলাম, তল্লাতলা, 

কলাদকাপা, গাবতলী, বগুড়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

খগ 

3180.  

বমাাঃ ইউসুে আলী, বপতাাঃ বমাাঃ আছাব উবদ্দি, গ্রামাঃ 

দ্যধখাওয়া, বপাাঃ টগরাইহাট, থািাাঃ রাজারহাট, বজলাাঃ 

কুবড়গ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

খগ 

3181.  

বমাাঃ আবমরুল ইসলাম ববশ্বাস, বপতাাঃ বমাাঃ বতাোজ্জল 

বহাদসি ববশ্বাস, গ্রামাঃ িগরবাড়ী, বপাাঃ+থািাাঃ আতগলিাড়া, 

বজলাাঃ ববরশাল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

ক 

3182.  

রুপক আহদমে, বপতাাঃ বমাাঃ আবশক তালুকোর, বাড়ী-২৩৫, 

মুবজব সড়ক োঃ মদয়াড়ারী পবি, বপাাঃ+থািাাঃ+দজলাাঃ 

বসরাজগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

ক 



ক্রমিক 

নং 
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3183.  

বমাাঃ মহসীি আলম, বপতাাঃ বমাাঃ বাবুল গাজী, গ্রামাঃ 

ব্রাক্ষির্াঙ্গা, ইউাঃ পাবজয়া, উপাঃ বকাশবপুর, বজলাাঃ র্দশার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

গ 

3184.  

বমাাঃ বেরদেৌস হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ ইব্রাহীম খবলল, ২৯০/ই, 

১ম কদলািী মাজার বরার্, বমরপুর, োরুস সালাম ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৯ 

কখগ 

3185.  

বমাাঃ জবহরুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আবমি আলী, গ্রামাঃ 

িাইবাড়ীয়া, বপাাঃ উজলপুর, থািাাঃ+দজলাাঃ বমদহরপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

কখগ 

3186.  

বমাাঃ আবতয়ার রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ ইসহাক আলী, গ্রামাঃ 

বোহারপাড়া, বপাাঃ পাবিা সের, বজলাাঃ পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৯৯৮ 

গ 

3187.  

মাহমুদ্যল হক েয়সাল, বপতাাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামাঃ চর 

তারাকাবন্দ, বপাাঃ বীরমাইজবেয়া, থািাাঃ মদিাহরেী, বজলাাঃ 

িরবসাংেী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

ক 

3188.  

বমাাঃ আল আবমি, বপতাাঃ বমাাঃ আেতাব উবদ্দি, গ্রামাঃ ৭িাং 

চর, বপাাঃ ৬িাং চর, উপাঃ বশরপুর, বজলাাঃ বশরপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

3189.  

বমাাঃ ছাবের আব্বাসী, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল কবরম মৃধা, গ্রামাঃ 

োপা ইদ্রাকপুর, েতুল্লা, িারায়িগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

ক 

3190.  

বমাাঃ রাজনুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ আতাউর রহমাি, 

৬৮০/ই, জাহা বক্স বলি, ৩য় তলা, বড় মগবাজার, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৮ 

ক 

3191.  

এম এ সাদয়ম, বপতাাঃ বমাাঃ রহমত আলী, গ্রামাঃ বশরপুর, 

বপাাঃ পাচরুখী, থািাাঃ িান্দাইল, বজলাাঃ ময়মিবসাংহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

খগ 

3192.  

বমাাঃ রবকবুল হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ মবজব উল্লাহ, বাড়ী-১৪৫, 

বরার্-১, ব্লক-বর্, পাইিােী িতুি মহল্লা, বসবিরগি, 

িারায়িগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১০ 

গ 

3193.  

বমাাঃ আবুল হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ আিছার আলী, গ্রামাঃ 

েখলপুর, বপাাঃ ভারুয়াখালী, উপাঃ জামালপুর, বজলাাঃ 

জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

কখগ 

3194.  

বমাাঃ বসাহদল রািা, বপতাাঃ বমাাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রামাঃ 

বগায়ালজাবি, বপাাঃ পূবিম ডাগাতী, উপাঃ উল্লাপাড়া, বজলাাঃ 

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৫ 

খগ 

3195.  

বমাাঃ ইমরাি বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ সাখাওয়াত বহাদসি, 

২২/৩, পবিম মাবিকেী, মািারদটক, ঢাকা কুান্টাঃ, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

কখগ 

3196.  

বমাাঃ মবতউর রহমাি, বপতাাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামাঃ গ্রামাঃ 

খামার িাচলা, বপাাঃ বরুবাড়ী, থািাাঃ িাদগশ্বরী, বজলাাঃ 

কুবড়গ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

3197.  

আহাদমে মুিতাবসর আদিায়ার, বপতাাঃ এ বক এম নূরুল 

আদিায়ার, বরজ আবমি ফ্ল্ুাট-বব-৫, বাড়ী-৭, এড এইচ 

বমািী, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৮ 

ক 

3198.  

বমাাঃ বমাস্তাক হাসািাত, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল মবজে খাি, 

গ্রামাঃ আওতাপাড়া, বাদশরবাো, ঈশ্বরেী, পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স  ২০০৯ 

কখগ 



ক্রমিক 
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3199.  

সাইদ্যল ইসলাম, বপতাাঃ বাচ্চু বময়া, গ্রামাঃ আধারা, বপাাঃ 

িাদয়রগাঁও, থািাাঃ মতলব, বজলাাঃ চাঁেপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

কখ 

3200.  

বজ এম মুবজবুর রহমাি, বপতাাঃ মৃতাঃ জয়িাল আদবেীি, 

গ্রামাঃ হুরগাতী, বপাাঃ চালবকর্াঙ্গা, মবিরামপুর, র্দশার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার  ১৯৯২ 

ক 

3201.  

বশখ তািবীর আহমে, বপতাাঃ বশখ আবু তাদহর, গ্রামাঃ 

মুরারীরহাট, বপাাঃ মুরারীকাটি, থািাাঃ কালাদরায়া, বজলাাঃ 

সাতক্ষীরা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

খগ 

3202.  

বমাাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ বজল্লুর রহমাি, গ্রামাঃ 

বখালড়া, বপাাঃ জীবিপুর, থািাাঃ হবরপুর, বজলাাঃ ঠাকুরগাঁও। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

কখগ 

3203.  

বমাাঃ িাবসর উবদ্দি, বপতাাঃ হর্রত  আলী, বকশরাব, বপাাঃ 

পাচরুখী, রূপগি, িারািয়গি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

খগ 

3204.  

সাইফুদ্দীি রাদশে বচৌধুরী, বপতাাঃ বমাাঃ ইব্রাবহম, গ্রামাঃ োঃ 

ববামরা, বপাাঃ ববামরা, থািাাঃ রাঙ্গুবিয়া, বজলাাঃ চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

ক 

3205.  

বমাাঃ দ্যলু বমঞা,  বপতাাঃ বমাাঃ আাঃ কাদের শাহ, গ্রামাঃ উত্তর 

বাসুদেবপুর, বপাাঃ র্শাইহাট, থািাাঃ পাবতীপুর, বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

কখগ 

3206.  

বমাাঃ ইব্রাবহম, বপতাাঃ মীর কাদসম, গ্রামাঃ উত্তর পুকবরয়া, 

বপাাঃ রাজা পালাং, থািাাঃ উবখয়া, বজলাাঃ কক্সবাজার। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৭ 

কখগ 

3207.  

বমাাঃ োবহম হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ বসাহরাব বহাদসি, ৯৪৪/১, 

পূব ড মবিপুর, মবিপুর, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

কখগ 

3208.  
বলটি চন্দ্র শীল, বপতাাঃ অবিল চন্দ্র শীল, বাড়ী-২১৬, পুরাি 

বাজার, িলবছটি, িালকাঠী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

ক 

3209.  

জয়ন্ত বচৌহাি, বপতাাঃ বপ্রমিাল বচৌহাি, ২১/৪, ইটাদখালা 

বরার্, কাবচঝুবল সের, ময়মিবসাংহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

ক 

3210.  

সাঈে আহদম্মে জাহাঙ্গীর, বপতাাঃ মৃতাঃ সামসুল হক বময়া, 

গ্রামাঃ ইছাকাটি, বপাাঃ কাশীপুর, থািাাঃ ববমািবন্দর, বজলাাঃ 

ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

কখগ 

3211.  
বমাাঃ খাইরুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ শাহাজাি আলী, 

জামালপুর, পম্মা আবাবসক, ববায়াবলয়া, রাজশাহী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

ক 

3212.  

মাইদকল ববদগল, বপতাাঃ জি ববদগল, গ্রামাঃ বমজডাপুর, বপাাঃ 

বপয়ারপুর, বজলাাঃ জামালপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

ক 

3213.  
বমাাঃ রাদসল আহদম্মে, বপতাাঃ মৃতাঃ আবজমউবদ্দি বশখ, 

বাড়ী-এি/এ, ৪২/১, বরার্-২৫, খাবলশপুর, খুলিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৯ 

খ 

3214.  

অদশাক কুমার ববশ্বাস, বপতাাঃ অবশ্বিী কুমার ববশ্বাস, গাম 

জাজিিগর, বপাাঃ কামারখালী, উপাঃ মধুখালী, বজলাাঃ 

েবরেপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

ক 

3215.  

সবিত পাল, বপতাাঃ উত্তম পাল, গ্রামাঃ জামুকী, বপাাঃ জামুকী, 

থািাাঃ বমজডাপুর, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

কখগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3216.  

বমাহাম্মে শাহীি কাবের, বপতাাঃ বমাহাম্মে এরশাদ্যর রহমাি, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ মীরপুর, থািাাঃ বাঞ্ছারামপুর, বজলাাঃ 

ব্রাহ্মিবাড়ীয়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

3217.  

বমাাঃ আলমগীর বচৌধুরী, বপতাাঃ মৃতাঃ শাহজাহাি খাি 

বচৌধুরী, গাাঃ চর ববষ্ণুপুর, বপাাঃ জামতলা, থািাাঃ সেরপুর, 

বজলাাঃ েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৯৯৩ 

গ 

3218.  

বমাাঃ হাবববুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ আবজজুর রহমাি, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ পবন্ট, থািাাঃ কুমারখালী, বজলাাঃ কুবিয়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

গ 

3219.  

বমাাঃ আবসে মুজতবা, বপতাাঃ  এস এম মুজতবা আলী, 20, 

বব বব বলি, আবলশাংকরপুর, কুবিয়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

ক 

3220.  

হাবববুর রহমাি, মুিছুর রহমাি, গ্রামাঃ লক্ষীপুর, বপাাঃ 

বঘাষগ্রাম, উপাঃ রািীিগর, বজলাাঃ িওগাঁ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

গ 

3221.  

এম আবুল বাশার, এম এ ওহাব েরাজী, গ্রামাঃ বড় 

বকবতখালী, বপাাঃ বকবতখালী, থািাাঃ রাজাপুর, বজলাাঃ 

িালকাঠী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

ক 

3222.  

বমাাঃ কবরমুজ্জামাি,  বপতাাঃ বমাাঃ বকিা মন্ডল, গ্রামাঃ 

বীরতারা, বপাাঃ বীরকেমতলী, উপাঃ ধণবাড়ী, টাাংগাইল 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৯৮৩ 

কখগ 

3223.  

বমাাঃ আমজাে বহাদসি বচৌধুরী, বপতাাঃ আবু তাদহর বচৌধুরী, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ ববাংগুরা, উপাঃ ববায়ালখালী, বজলাাঃ চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

3224.  

পূজি বসি গুপ্ত, বপতাাঃ প্রদ্যুৎ বসি গুপ্ত, গ্রামাঃ বগাপাবেয়া, 

বপাাঃ খরিদ্বীপ, থািাাঃ ববায়ালখালী, বজলাাঃ চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

ক 

3225.  

বিসার মাকসুে খাি, বপতাাঃ রাদশে মাকসুে খাি, বাড়ী-১৮, 

বরার্-৬এ, বসক্টর-৫, উত্তরা, ঢাকা। 

ববএস. বস ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৯৯২ 

কখগ 

3226.  

এ এস বজ মবতউর রহমাি, বপতাাঃ আবিছুর রহমাি, বাড়ী-

১০৩৩, সাবাবলয়া, পূব ড পাড়া, বরলওদয় বরার্, টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৭ 

কখগ 

3227.  
বমাাঃ সাজ্জাে বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ বসরাজুল হক বমাল্লা, 

গ্রামাঃ কান্দাইল, ইউাঃ আমবেয়া, থািাাঃ+দজলাাঃ িরবসাংেী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

বমকাবিকুাল  ২০০০ 

খগ 

3228.  

বমাাঃ হাসাি উবদ্দি, বপতাাঃ িাবছর উবদ্দি, গ্রামাঃ+দপাাঃ 

মথুরাপুর, থািাাঃ বেৌলতপুর, বজলাাঃ কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৪ 

খ 

3229.  

বমাাঃ বহাদসি উবদ্দি, বপতাাঃ িাবছর উবদ্দি, গ্রামাঃ+দপাাঃ 

মথুরাপুর, থািাাঃ বেৌলতপুর, বজলাাঃ কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৪ 

কখ 

3230.  

বমাহাম্মে নূরুল হক, বপতাাঃ বমাহাম্মে শামছুল হক, বাসা-

৪৮৮, ওয়ার্ ড-৪৭, েদয়োবাে বববেবাধ বরার্, কাঠালতলা, 

বপাাঃ োয়োবাে মাদ্রাসা, থািাাঃ েবক্ষণখাি, ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

কবম্পউটার  ২০০৫ 

গ 

3231.  

শবেকুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ িাবজম উবদ্দি, গ্রামাঃ 

েত্তগ্রাম, বপাাঃ কুমারুলী, উপাঃ ঈশ্বরগি, বজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

3232.  

বমাাঃ হুমায়ুি কববর খাি, বপতাাঃ বমাাঃ আদিায়ার আজীম 

খাি, ১২৭ িাং আলকরি, বপাাঃ বজবপও , থািাাঃ বকাতয়ালী, 

বজলাাঃ চট্রগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

খগ 
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3233.  
বমাাঃ তাবরকুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ মবহদ্যল ইসলাম, গ্রামাঃ 

সাতুবরয়া, থািাাঃ রাজাপুর, বজলাাঃ িালকাঠী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

বমবরি  ২০০২ 

গ 

3234.  

বমাাঃ বমদহেী হাসাি তালুকোর, বপতাাঃ বমাাঃ এরশাে আলম, 

গ্ররামাঃ ঘরজয়িাবাড়ী, বপাাঃ +থািাাঃ ঘাটাইল, বজলাাঃ 

টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

খ 

3235.  

বসকত শাহ ধর, বপতাাঃ বমলি কাবন্ত ধর, গ্রামাঃ আধার 

মাবিক, বপাাঃ িতুি বাজার, থািাাঃ রাউজাি, বজলাাঃ চট্রগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৩ 

খ 

3236.  

বমাাঃ ইকবাল বহাসাইি আবরে, বপতাাঃ বমাাঃ আবদ্যল খাদলক 

মবল্লক, গামাঃ উলাল বাটিা, বপাাঃ আবমরগি বাজার, উপাঃ 

ববরশাল সের, বজলাাঃ ববরশাল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

কখ 

3237.  

বমাাঃ ছাদিায়ার বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুস বসাবাহাি, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ মাথাইল চাপড়, উপাঃ কাবজপুর, বজলাাঃ 

বসরাজগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

কখ 

3238.  

বমাাঃ হাবববুর রহমাি, বপতাাঃ ববিজীর আহদমে, গ্রামাঃ 

আবছয়াপে বপ বব িগর, বপাাঃ রবহিাবাে, থািাাঃ রায়পুরা, 

বজলাাঃ িরবসাংেী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

গ 

3239.  

বমাাঃ আব্দুর রাজ্জাক, বপতাাঃ বমাাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামাঃ 

কাবিকাটিাল, বপাাঃ বকাচগ্রাম, থািাাঃ ববরামপুর, বজলাাঃ 

বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

গ 

3240.  
বমাাঃ বখাকি বময়া, বপতাাঃ মৃতাঃ সাইফুল ইসলাম, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ কুড়াবিয়া, থািাাঃ+দজলাাঃ বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

কখগ 

3241.  

বমাাঃ আবদ্যর রশীে বসবদ্দক, বপতাাঃ বমাাঃ েজলুল হক 

আকন্দ, গ্রামাঃ+দপাাঃ িাউগড়া, উপাঃ বমলান্দহ, বজলাাঃ 

জামালপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

১৯৮২ 

কখগ 

3242.  

বমাাঃ মবশউর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ হাবববুর রহমাি,  সুমি 

কুটির, বহাবডাং-৫২০, ওয়ার্ ড-২১, মসবলম বগাড়াি বরার্, 

থািাাঃ বকাতয়ালী, বজলাাঃ ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০২ 

গ 

3243.  
বমাাঃ পাদপল বময়া, বপতাাঃ বমাাঃ িান্নু বময়া, বাউবিয়া, 

বাোলেী, তুরাগ, ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

কখগ 

3244.  

বমাহাম্মে আবুল বাশার, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাহাম্মে আলী 

আকবর, গ্রাম কিকশ্রী োঃ পাড়া, বপা রমাবল্লভপুর, থািাাঃ 

কুবমল্লা সের, বজলাাঃ কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৭ 

খগ 

3245.  

বমাাঃ শামসুবদ্দি আহদমে, বপতাাঃ বমাাঃ সাইফুল ইসলাম, 

বিায়ান্নই, বাদধরহাট, সুধারাম, বিায়াখালী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

কখগ 

3246.  

বমাাঃ আব্দুল আহাে জুদয়ল, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল মাদজে খা, 

ববায়াবলয়া, ধ্যান্যদখালা, শাশ ডা, র্দশার। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

কখগ 

3247.  

বমাাঃ আব্দুল মবজে, বপতাাঃ বমাাঃ বছালায়মাি বহাদসি, 

গান্দাইল, থািাাঃ কাবজপুর, বজলাাঃ বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

কখগ 

3248.  

বমাাঃ মাসুে রািা, বপতাাঃ বমাাঃ শামছুল হক, গ্রাম োইন্যা 

বচৌধুরী, বপাাঃ বাবঘল, থািাাঃ+দজলাাঃ টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3249.  

বমাহাম্মে কামাল বহাছাইি রায়হাি, বপতাাঃ আব্দুস ছত্তার, 

গ্রামাঃ মাধবখালী, বপাাঃ কাঠালতলী, থািাাঃ বমজডাগি, বজলাাঃ 

পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

কখ 

3250.  

বমাাঃ আবতকুর রহমাি আবতক, বপতাাঃ বমাাঃ মাহাবুবার 

রহমাি, গ্রামাঃ শ্যামপুর, বপাাঃ বঢালভাঙ্গা, থািাাঃ পলাশবাড়ী, 

বজলাাঃ গাইবান্ধা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

গ 

3251.  

বমাহাম্মে আবরফুল হাসাি, বপতাাঃ বগালাম বমাস্তো, 

চন্দিপুরা, চকবাজার, চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

কখগ 

3252.  

বগয়াস উদ্দীি, বপতাাঃ মৃতাঃ আব্দুর রবশে হাওলাোর, গ্রামাঃ 

বাছুবলয়া, বপাাঃ কাজুবলয়া, থািাাঃ+দজলাাঃ বগাপালগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

গ 

3253.  

বমাাঃ আরাোত জাহাি, বপতাাঃ বমাাঃ আদরাজ উল্লাহ, গ্রামাঃ 

বমাহাম্মেপুর, র্াকাঃ বমাহাম্মেপুর, থািাাঃ গাাংিী, বজলাাঃ 

বমদহরপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

কখগ 

3254.  

বমাহাম্মে ইহছানুল কববর, বপতাাঃ এ বব এম হাবীবুর রহমাি, 

গ্রামাঃ চরজাগুয়া, ২৬ িাং ওয়ার্ ড, বচবসবমবজ আই, সের, 

ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

(পাওয়ার) ১৯৯৫ 

খগ 

3255.  

বমাাঃ আব্দুল জব্বার, বপতাাঃ বমাাঃ লালমাহমুে, গ্রামাঃ 

বাবিয়াতক্ষর, বপাাঃ েবক্ষণ চামুবরয়া, থািাাঃ কাবলহাতী, 

বজলাাঃ টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০০৫ 

কখ 

3256.  

আকাশ োশ, বপতাাঃ আশীষ কুমার োশ, ৮ িাং ওয়ার্ ড, 

োঃজলেী, বাশঁখালী বপৌরসভা, চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

খগ 

3257.  

রজিী কান্ত সরকার, বপতাাঃ রাধা বল্লভ সরকার, গ্রামাঃ 

বচৌগাছা কাবলতলা, বপাাঃ + থািাাঃ বচৌগাছা, বজলাাঃ র্দশার। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইইই) ২০১০ 

ক 

3258.  

কাজল কাবন্ত োশ, বপতাাঃ মৃত র্াবমিী রঞ্চি োশ, ৮ িাং 

ওয়ার্ ড বাশঁখালী বপৌরসভা, বাশঁখালী, চিগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

১৯৯৮ 

খগ 

3259.  

বমাাঃ সরওয়ার বে-আলম, বপতাাঃ বমাাঃ আজহার আলী, 

গ্রামাঃ পাব ডতীপুর, র্াকাঃ গুবজপাড়া, উপদজলাাঃ পীরগি, 

বজলাাঃ রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৫ 

খগ 

3260.  

বমাাঃ ইবলয়াস বহাদসি বপন্টু, বপতাাঃ বক. এম, আব্দুল 

আবজজ, গ্রাম + র্াকাঃ ভাদয়লাবুবলয়া, থািাাঃ কাঠাবলয়া, 

িালুকাঠী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৪ 

ক 

3261.  

বমাাঃ বগালাম মওলা মবি, বপতা বমাাঃ ববছর উবদ্দি, গ্রামাঃ 

রামিগর, র্াকাঃ বসয়েপুর, থািা ও বজলাাঃ জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১২ 

ক 

3262.  

কাজী বমাাঃ বিজামুল হক, বপতাাঃ কাজী বমাাঃ তবহদ্যল 

আলম,  গ্রামাঃ ধলই, র্াকাঃ কাঠিরহাট, থািাাঃ হাটহাজারী, 

বজলাাঃ চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১০ 

খগ 

3263.  

সুবমত বড়ুয়া, বপতাাঃ বাবু বড়ুয়া, গ্রামাঃ বাদগায়াি, বপাাঃ 

বেওয়ািপুর, থািাাঃ রাউজাি, বজলাাঃ চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৪ 

খগ 

3264.  

বব, এম, মাহফুজ আল হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ শবেউবদ্দি 

ববশ্বাস, গ্রামাঃ এিাদয়তপুর, বপাাঃ বেরগি বাজার, থািা + 

বজলাাঃ বিিাইেহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

কখগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3265.  

বমাাঃ সাইদ্যর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামাঃ 

সাদেক আলী মবল্লক পাড়া, বপাাঃ চুয়ার্াঙ্গা, বজলাাঃ 

চুয়ার্াঙ্গা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১০ 

ক 

3266.  

বমাাঃ তবরফুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ ওয়াদজে আলী, গ্রামাঃ 

প্রতাপ, বপাাঃ িলর্াঙ্গা, উপদজলাাঃ সাদ্যল্যাপুর, বজলাাঃ 

গাইবান্ধা।  

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

কখগ 

3267.  

মুহাম্মে িাজমুল হাসাি, বপতাাঃ মৃতাঃ মকছুে আহমে, গ্রাম 

+ বপাাঃ মােবার হাট, মীরশ্বরাই, চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৫ 

খগ 

3268.  

বমাাঃ আশরাফুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ শাহজাহাি আলী, 

গ্রামাঃ ৪িাং চর, র্াকাঃ বর্গ্রীর চর, থািাাঃ ইসলাম পুর, 

বজলাাঃ জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৩ 

কখগ 

3269.  

বশখ িবজবুর রহমাি, বপতাাঃ এ. এস. এম. বতদয়বুর রহমাি, 

গ্রাম + র্াকঘরাঃ লাবসা, থািা + বজলাাঃ সাতক্ষীরা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

কখগ 

3270.  

বমাাঃ ইকরাম আলী, বপতাাঃ মৃতাঃ আবজজুর রহমাি, গ্রামাঃ 

চর ঘাগড়া, র্াকঘরাঃ চর ঘাগড়া, থািাাঃ সের, বজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০০৬ 

কখগ 

3271.  

বমাাঃ সুমি, বপতাাঃ বমাাঃ বমাবমি বময়া, গ্রাম + বপাাঃ উত্তর 

গ্রাম, শাংকুচা ল, বুবড়ব, কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ম্যাকাবিকুাল  ২০১০ 

ক 

3272.  

বসয়ে আবদ্যল আবজজ, বপতাাঃ মৃতাঃ বসয়ে আবু জাের, 

১৪৫ িাং কবব িজরুল ইসলাম বরার্, বসয়ে বববডাং (২য় 

তলা), বেবরবঙ্গ বাজার, বকাদতায়ালী, চিগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

ক 

3273.  

ভূপবত চাক মা, বপতাাঃ মৃতাঃ বশশু কুমার চাকমা , গ্রামাঃ বাবু 

পাড়া, র্াকাঃ মাবরশ্যা, থািাাঃ বাঘাইছবড়, বজলাাঃ রাঙ্গামাটি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

(পাওার) ১৯৯২ 

ক 

3274.  

তপি কুমার োস, বপতাাঃ এি. বস. োস, গ্রামাঃ দ্যগ ডপুর, বপাাঃ 

থািাাঃ আখাউড়া, বজলাাঃ বব. বাবড়য়ায়। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০০৬ 

ক 

3275.  

বমাাঃ সবহদ্যল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল গাফ্োর, গ্রামাঃ 

শ্যামপুর, বপাাঃ + থািাাঃ সেরপুর, বজলাাঃ েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০০৩ 

কখ 

3276.  

বমাাঃ িাবহদ্যল আলম, বপতাাঃ বমাাঃ মাহাবুল আলম, গ্রামাঃ 

ওছাবলয়া, র্াকাঃ কাটিরহাট, থািাাঃ হাটহাজারী, বজলাাঃ 

চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৪ 

খগ 

3277.  

সাজ্জাে বহাসাইি, বপতাাঃ মবেজ উবদ্দি, গ্রামাঃ কণ ডপুর, বপাাঃ 

বগাবসাংগা, থািাাঃ শ্রীপুর, বজলাাঃ গাজীপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

কখগ 

3278.  

বমাাঃ শামসুদদ্দাহা, বপতাাঃ বমাাঃ বসরাজুল হক আিছারী, 

গ্রামাঃ বেওদর্াবা, র্াকাঃ মবহষদখাগ, উপদজলাাঃ আবেতমারী, 

বজলাাঃ লালমবিরহাট। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইইই) ২০১৫ 

ক 

3279.  

বমাাঃ মাসুম ববল্লাহ, বপতাাঃ বমাাঃ রুহুল আবমি, গ্রামাঃ 

হাসািপুর, র্াকাঃ উলাবিয়া, থািাাঃ বমদহবন্দগি, বজলাাঃ 

ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৪ 

গ 

3280.  

বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ ওয়াদজে আলী, গ্রামাঃ 

গুয়াদখড়া, বপাাঃ চরবগবরশ, উপদজলাাঃ কাবজপুর, বজলাাঃ 

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৫ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3281.  

বমাহাম্মে আশরাফুল হাসাি (মাসুে), বপতাাঃ বমাহাম্মে 

বসকান্দর আজম, গ্রাম + র্াকাঃ কেলপুর, থািাাঃ রাউজাি, 

বজলাাঃ চিগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

ক 

3282.  

বমাাঃ েখরুল ইসলাম, বপতাাঃ বখারদশে আলম, গ্রামাঃ বছাট 

শালঘর, বপাাঃ বড়শালঘর, উপাঃ বেববদ্বার, বজলাাঃ কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

গ 

3283.  

বমাাঃ বমাৎ তাশরীফুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ শবহদ্যল 

ইসলাম, গ্রামাঃ ওমরপুর, বপাাঃ গদহলাপুর, থািাাঃ রাণীিগর, 

বজলাাঃ িওগাঁ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইইই) ২০১৪ 

ক 

3284.  

বমাাঃ মাহফুজুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ আলতাে বহাদসি, 

গ্রামাঃ বসরশুকিা, উপদজলাাঃ ধামইর হাট, বজলাাঃ িওগাঁ। 

বর্দোমা প্রদকৌশলী, 

(২০১৪-২০১৫) 

গ 

3285.  

বমাাঃ আব্দুস সালাম, বপতাাঃ বমাাঃ চদয়িউদ্দীি, গ্রামাঃ 

ব্রদহ্মাত্তর, পাব ডতীপুর, বেিাজপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

খগ 

3286.  

বমাাঃ শামীম উবদ্দি, বপতাাঃ মৃতাঃ শাহাজ উবদ্দি, গ্রামাঃ 

বুরাপাড়া, বপাাঃ আমলা, উপদজলাাঃ বমরপুর, বজলাাঃ কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১১ 

গ 

3287.  

বেদরাজ খাঁি, বপতাাঃ েজলু খাঁি, গ্রামাঃ হাদড়াগাথী, বপাাঃ 

বধাকড়াকুল, থািাাঃ পুটিয়া, বজলাাঃ রাজশাহী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১২ 

গ 

3288.  

বমাাঃ আবুল কালাম আজাে, বপতাাঃ বমাাঃ েজলুল হক, গ্রামাঃ 

লক্ষীপুর, র্াকাঃ িবজরপুর, থািাাঃ বেলগাছী, িওগাঁ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

(পাওয়ার) ১৯৯৪ 

কখ 

3289.  

বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতাাঃ বমাাঃ বােশা বময়া, গ্রমাাঃ 

লাস্থবড়য়া উত্তর পাড়া, লাস্থবড়য়া বাজার, বলাহাগড়া, িড়াইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১১ 

গ 

3290.  

বমিাল বহাদসি বাঁধি, বপতাাঃ রুস্তম আলী, গ্রামাঃ সাহাপুর, 

বপাাঃ প্রসােপুর, উপদজলাাঃ মান্দা, বজলাাঃ িওগাঁ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

3291.  
আব্দুল আওয়াল, বপতাাঃ বমাাঃ রমজাি আলী, গ্রামাঃ 

বমজডাপুর, বপাাঃ ববগুিবাড়ী সের, ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০০২ 

খ 

3292.  

বমাাঃ আবরে মাহমুে, বপতাাঃ বমাাঃ বেরুল ইসলাম, গ্রামাঃ 

ববারর চর বাবত্তড পাড়া, বপাাঃ কাচারী বাজার, থািাাঃ 

বকাদতায়ালী, বজলাাঃ ময়মিবসাংহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

ক 

3293.  

বমাাঃ সাোদয়ত উল্লাহ ভূইয়া, বপতাাঃ বমাাঃ শবহদ্যল উল্লাহ 

ভূইয়া, গ্রামাঃ বরুড়া পাঠাি পাড়া ভূইয়া বাবড়, বপাাঃ বরুড়া, 

থািাাঃ বরুড়া, বজলাাঃ কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

গ 

3294.  
মাহমুদ্যল হাসাি কামাল, বপতাাঃ মৃতাঃ জাের আলী, গ্রামাঃ 

কাবিহারী, বপাাঃ আহম্মোবাে, বত্রশাল, ময়মিবসাংহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইইই) ২০০৮ 

ক 

3295.  

বশখ িাবজউর রহমাি, বপতাাঃ বশখ মবশউর রহমাি, গ্রামাঃ 

োঃআড়পাড়া, বপাাঃ িলর্াঙ্গা, থািাাঃ কালীগি, বজলাাঃ 

বিিাইেহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৭ 

খগ 

3296.  

মহাম্মে উল্লাহ প্রামাবিক, বপতাাঃ লুৎের রহমাি, গ্রমাাঃ 

লবতেপুর েবক্ষণ পাড়া, বপাাঃ বগুড়া সের, থািা + বজলাাঃ 

বগুড়া সের। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১১ 

কখগ 

3297.  
িয়ি চন্দ্র রায়, বপতাাঃ রাদজন্দ্র িাথ রায়, গ্রামাঃ উত্তর 

সাগরেী িমসূদ্রপাড়া, ববরশাল সের, ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১২ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3298.  

বমাাঃ সাজ্জদ্যল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ সালাম বশখ, গ্রাম 

কলাগাবছ, বপাাঃ মহাজি, থািাাঃ িড়াগাবত, উপদজলাাঃ 

কাবলয়া, বজলাাঃ িড়াইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৪ 

গ 

3299.  

বমাাঃ ববশর উবদ্দি, বমাাঃ শাহজাহাি বশকোর, গ্রামাঃ িবায়ি 

পাশা, বপাাঃ আবমরাবাে, থািাাঃ বাউেল, বজলাাঃ পটুয়াখালী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

গ 

3300.  
বমাাঃ মবশউর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুর রবহম, গ্রামাঃ 

বাটুলটারী, বপাাঃ পঞ্চপুকুর, থািা + বজলাাঃ িীলোমারী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৫ 

গ 

3301.  

শুভেীপ বভৌবমক, বপতাাঃ তপি বভৌবমক, গ্রামাঃ ববজয়পুর, 

র্াকাঃ দ্যধসুখা, থািাাঃ োগন্ডুুঁয়া, বজলাাঃ বেিী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

খগ 

3302.  

বমাাঃ মবিরুজ্জামাি, বপতাাঃ বমাাঃ রাদশে হালোর, গ্রামাঃ 

কাবজমুছা, র্াকাঃ রামচন্দ্রিগর, উপদজলাাঃ পাইকগি, বজলাাঃ 

খুলিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০০৯ 

কখগ 

3303.  
বমাাঃ আশরাে উবদ্দি প্রাাং, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুর রাজ্জাক প্রাাং, 

গ্রাম + বপাাঃ এরুবলয়া, থািা + বজলাাঃ বগুড়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইইই) ২০১২ 

খগ 

3304.  

বরপি বহাদসি, বপতাাঃ বকুল বহাদসি, গ্রাম + বপাাঃ বড়বর্টা, 

বকদশারগি, িীলোমারী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১০ 

গ 

3305.  

মুহম্মে সাইফুল আলম, বপতাাঃ মুহাম্মে শাহজাহাি, গ্রামাঃ 

আহদমাবাে, বপাাঃ সবলয়াবাকপুর, থািাাঃ বািারীপাড়া, 

বজলাাঃ ববরশাল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০১ 

ক 

3306.  

বরকত উল্লাহ, বপতাাঃ আবুল বহাসাইি, , গ্রাম বছািদখালা, 

বপাাঃ লামিা, উপদজলাাঃ গলাবচপা, বজলাাঃ পাটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১১ 

ক 

3307.  

বমাাঃ েরহাে সরকার, বপতাাঃ বমাাঃ জাহাঙ্গীর বহাদসি, গ্রাম 

মান্দার তলী, বপাাঃ বাগািবাড়ী, থািাাঃ মতলব উত্তর, বজলাাঃ 

চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০০৭ 

খ 

3308.  
আলমগীর মাহমুে বচৌধুরী, বপতাাঃ বব. বব. এম. জাের উল্লাহ, 

গ্রাম + র্াকাঃ বশলক, থািাাঃ রাাংগুিীয়া, বজলাাঃ চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০০৮ 

খগ 

3309.  

বমাাঃ আল ইমরাি বহাদসি, বপতাাঃ মৃতাঃ তমদছর আলী, 

গ্রামাঃ চন্দ্রদকািা, র্াকাঃ বসরাগি, থািা ও বজলাাঃ 

বসরাজগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইইই) ২০১৪  

গ 

3310.  

বমাাঃ আবজজুর রহমাি, বপতাাঃ মৃতাঃ বশর আলী, গ্রামাঃ চর 

বাঙ্গাবাবতয়া, র্াকাঃ বহমাইতপুর, থািা ও বজলাাঃ পাবিা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

3311.  

বমাাঃ মাসুে রািা, বপতাাঃ বমাাঃ আশকর আলী, গ্রাম + বপাাঃ 

রববয়ার চর, থািাাঃ বকশীগি, বজলাাঃ জামালপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩  

গ 

3312.  

বমাাঃ জয়িাল আদবেীি, বপতাাঃ আকতার বহাদসি, গ্রামাঃ 

ববমািবন্দর (মুবসপাড়া) থািাাঃ বসয়েপুর, বজলাাঃ িীল 

োমারী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

বমকাবিকুাল ২০০৫ 

গ 

3313.  

সালাউবদ্দি আহাম্মে, বপতাাঃ মৃতাঃ শামছুবদ্দি আহদমে, 

গ্রামাঃ সাটাকী, বপাাঃ ষাটিল, উপদজলাাঃ মতলব, বজলাাঃ 

চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

(ববদ্যুৎ) ১৯৮৯ 

কখগ 

3314.  

বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ আলাউদ্দীি, গ্রামাঃ 

মাগুড়া বাশবাড়ী, বপাাঃ মাগুড়া, পঞ্চগড় সের, পঞ্চগড়। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স ২০১৩ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3315.  
গদিশ চন্দ্র বসকোর, বপতাাঃ জ্ঞাদিন্দ্র বসকোর, গ্রামাঃ 

মাইিাইল, বপাাঃ ব্রাহ্মন্দী, উপদজলাাঃ ভাাংগা, েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স ২০০৫ 

কখগ 

3316.  

বমাাঃ আইনুল হক, বমাাঃ িবজর উদ্দীি আহদমে, গ্রামাঃ 

আটিয়া সালাবঙ্গ, বপাাঃ বশলজািা, থািাাঃ বচৌহালী, বজলাাঃ 

বসরাগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪  

খগ 

3317.  

বমাাঃ রাউফুি ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ বমাোদজ্জল বহাদসি 

হাওলাোর, গ্রামাঃ পূব ড বকখালী, র্াকাঃ ববিাপাবি, থািাাঃ 

কাঠাবলয়া, বজলাাঃ িালকাঠী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

খগ 

3318.  
সুমি বড়ুয়া, বপতাাঃ বপ্রয়েশী বড়ুয়া, খাগড়াছবড়, বান্দরবি, 

চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকট্রবিক্স ১৯৯৫ 

ক 

3319.  

বমাাঃ আবুল বাশার, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল ওঢাব আকন্দ, গ্রামাঃ 

বসাংড়া, র্াকাঃ হাটশ্যামগি, থািাাঃ বঘাড়াঘাট, বজলাাঃ 

বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

(পাওার) ২০১১ 

কখগ 

3320.  

বমাাঃ মবিরুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল ওহাব, ৭১ 

কামালকাছিা, ১িাং বজ এল রায় বরার্, বপাাঃ রাংপুর, থািাাঃ 

রাংপুর সের, বজলাাঃ রাংপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

কখগ 

3321.  
বমাাঃ তজরুল ইসলাম, বপতাাঃ আাঃ আবজজ সরোর, গ্রামাঃ 

চর মিসা, রাজাপুর, বভালা সের বভালা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইইই) ২০১৬ 

খ 

3322.  

এস. এম. এ হান্নাি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামাঃ 

ভাোইল, বপাাঃ বর্. ই. বপ. বজর্., থািাাঃ সাভার, বজলাাঃ 

ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

কখগ 

3323.  

বমাাঃ সাবজবুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, গ্রামাঃ 

কুলচারা, থািা + বপাাঃ + বজলাাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

(পাওার) ২০১৩ 

গ 

3324.  

বলটি চন্দ্র রায়, বপতাাঃ মিমথ চন্দ্র রায়, গ্রামাঃ তাোলবাড়ী, 

বপাাঃ তাোলবাড়ী, থািাাঃ শরিদখালা, বজলাাঃ বাদগরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৪ 

গ 

3325.  

বমাাঃ বহজবুল্লুা বময়া, বপতাাঃ বমাাঃ রুহুল আবমি, গ্রামাঃ 

তাদহরপুর, বপাাঃ বগাবপ গ্রাম, থািাাঃ সাদ্যল্যাপুর, বজলাাঃ 

গাইবান্ধা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৮ 

ক 

3326.  
বমাাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ রববউল ইসলাম, গ্রমাাঃ 

বোিেরী কববরাজ পাড়া, কচুকাটা, িীলোমারী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৪ 

কখগ 

3327.  

বমাজাদম্মল হক, বপতাাঃ লুৎের রহমাি, বহাাঃ িাং ৯৭/৮/১ 

বমরাবেয়া বহন্দুপাড়া, বখলগাঁও, ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

বমকাবিকুাল ১৯৯৯ 

খগ 

3328.  

মীর আবু বশাদয়ব, বপতাাঃ মৃতাঃ মীর মবহউবদ্দি, ৩৫িাং 

কদলজ বরার্, মীর বাড়ী সড়ক, ময়মিবসাংহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

গ 

3329.  

আব্দুল্লাহ আল মামুি, বপতাাঃ আবদ্যল বমাতদলব বময়া, বাসা-

৫৭৪/১, বের্ার বরার্, বপাাঃ গলাবচপা, বজলাাঃ পটুয়াখালী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৭ 

গ 

3330.  

সাহারুল ইসলাম, বপতাাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামাঃ সুভবষিী, 

বপাাঃ সুভাবষিী, থািাাঃ তালা, বজলাাঃ সাতক্ষীরা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

কখগ 

3331.  

বমাাঃ বমরাজুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আবুল কাদসম, গামাঃ 

োঃ ইটবাবড়য়া, বপা কেমতলা, থািাাঃ+দজলাাঃ বরগুিা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

ক 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3332.  

বমাাঃ পলাশ বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ কাদয়ম উদ্দীি, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ ভাতশাইল, থািাাঃ বােলগাছী, বজলাাঃ িওগাঁ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

খ 

3333.  

বমাাঃ মহবসি সরকার, বপতাাঃ হাববব উল্যাহ, গামাঃ উত্তর 

রামপুর, বপাাঃ েরাজীকাবন্দ, থািাাঃ মতলব উাঃ, বজলাাঃ 

চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৮ 

ক 

3334.  

বমাাঃ বমলি বমজডা, বপতাাঃ বমাাঃ ববেউজ্জামাি, গ্রামাঃ 

খাসপাড়া, বপাাঃ শুভগাছা, থািাাঃ কাবজপুর, বজলাাঃ 

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

ক 

3335.  

কাজল চিবতী, বপতাাঃ িারায়ি চিবতী, গ্রামাঃ সাদয়স্তা, 

বপাাঃ সাহরাইল, থািাাঃ বসাংগাইর, বজলাাঃ মাবিকগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

গ 

3336.  

বমাাঃ বমায়াদজ্জম বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রামাঃ 

কািাইিগর, বপাাঃ সাহরাইল, থািাাঃ বসাংগাইর, বজলাাঃ 

মাবিকগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

3337.  

বেদপি কুমার সরকার, বপতাাঃ মৃতাঃ ইন্দ্র ভূষি সরকার, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ কাতলা, থািাাঃ বাগমারা, বজলাাঃ রাজশাহী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৯৯৫ 

ক 

3338.  

ইমরাি আলী মামুি, বপতাাঃ হায়োর আলী, গ্রামাঃ শ্রীকান্তপুর, 

থািাাঃ আটঘবরয়া, বপাাঃ বেবত্তর, বজলাাঃ পাবিা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

ক 

3339.  

কাওসার মাহমুে এলাহী, বপতাাঃ মৃতাঃ এ বক এম েজদল 

এলাহী, গ্রামাঃ কাঠালদততুবলয়া পাড়া, বপাাঃ কাঠাল বাজার, 

থািাাঃ বত্রশাল, বজলাাঃ ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৯৯২ 

ক 

3340.  

বমাাঃ সাদরায়ার জাহাি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামাঃ 

বখাদ্দজয়পুর, বপাাঃ চান্দাশা, থািাাঃ মাহদেবপুর, বজলাাঃ 

িওগাঁ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

গ 

3341.  

বগালজার রহমাি, বপতাাঃ বরাস্তম আলী, গ্রামাঃ অবভরামপুর, 

বপাাঃ বকামরপুর, উপাঃ বগাববন্দপুর, বজলাাঃ গাইবান্ধা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৩ 

ক 

3342.  

বমাাঃ মাহবুব আলম, বপতাাঃ মৃতাঃ ওমর আলী, বহাবডাং-৩৪, 

বস এি বব বরিহাউজ বরার্, কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ১৯৯১ 

ক 

3343.  

বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতাাঃ বমাাঃ তাহসীি আলী, গ্রামাঃ 

মুজাবিী, বপাাঃ খাবলশাকুবড়, উপাঃ+দজলাাঃ ঠাকুরগাঁও। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১২ 

খ 

3344.  

বমাাঃ োতাউর রহমাি, বপতাাঃ আব্দুল জব্বার, কবরমুশাপুর, 

পুলহাট, সের, বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

গ 

3345.  

বমাাঃ বমদহেী হাসাি, বপতাাঃ কবলম উবদ্দি সরকার, গ্রামাঃ 

চক ভগবািপুর, বপাাঃ বঢালভাঙ্গা, উপাঃ সাদ্যল্যাপুর, বজলাাঃ 

গাইবান্ধা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১০ 

ক 

3346.  

বমাাঃ আবু বকর, বপতাাঃ মৃতাঃ জাের ছাদেক মজুমোর, 

৬৬৭/বর্১ িাহার বভলা, পবিম খুলশী, বাইদলইি-৪, বপাাঃ 

+থািাাঃ খুলশী, চট্রগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৮ 

কখগ 

3347.  

বমাাঃ হারুি অর রবশে, বপতাাঃ বমাাঃ রমজাি আলী, গ্রামাঃ 

বেঘলগ্রাম, বপাাঃ ববিাদয়কপুর, থািাাঃ উল্লাপাড়া, বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

ক 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3348.  

সাইফুল্লাহ বাশার বসাদহল, বপতাাঃ বমাাঃ আবুল বাশার মৃধা, 

বসুন্ধরা আবাবসক এলাকা, বপাাঃ ববহামগি, থািাাঃ বশবচর, 

বজলাাঃ মাোরীপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

কখগ 

3349.  

বমাাঃ কামরুজ্জামাি রুদবল, বপতাাঃ বমাাঃ আক্কাছ আলী, গ্রামাঃ 

মহজমপুর, বপাাঃ রাঘবপুর মাদ্রাসা, থািাাঃ সের, বজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

গ 

3350.  

বমাাঃ সাইদ্যল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রামাঃ 

বটকুয়াপাড়া, বপাাঃ বর্গ্রীরচর, থািাাঃ শাহজােপুর, বজলাাঃ 

বসরাজগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

ক 

3351.  
বমাাঃ ইউনুস আলী, বপতাাঃ মৃতাঃ আদিায়ার বহাদসি, শুকলাই, 

বড় পাঙ্গাসী, উল্লাপাড়া, বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

কখগ 

3352.  

বমাাঃ ওয়ালী উল্লাহ, বপতাাঃ বমাাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামাঃ 

বগাপালপুর, বপাাঃ আমরাজুড়ী, থািাাঃ কাউখালী, বজলাাঃ 

বপদরাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

গ 

3353.  

বমাাঃ কববর আলম, বপতাাঃ বমাাঃ আাঃ মান্নাি, গ্রামাঃ 

তালতলী, বপাাঃ পরীরখাল, উপাঃ বরগুিা সের, বজলাাঃ 

বরগুিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৫ 

কখগ 

3354.  

বমাাঃ বমাস্তাবকম, বপতাাঃ বমাাঃ োইজ উদ্দীি বমাল্লা, ববলাশী, 

তল্লাপাড়া, আমরাইে, কাপাবসয়া, গাজীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

ক 

3355.  

বমাাঃ সুলতাি সালাহ উবদ্দি সরকার, বপতাাঃ বমাাঃ 

বসালায়মাি আলী সরকার, গামাঃ রামপুর, বপাাঃ+থািাাঃ 

িবাবগি, বজলাাঃ বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

গ 

3356.  

আহসানুল্লাহ, বপতাাঃ হািদজলা, গ্রামাঃ উজািপাড়া, বপাাঃ 

মাটিকাটা, থািাাঃ বগাোগাড়ী, বজলাাঃ রাজশাহী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

খ 

3357.  

বমাাঃ রবেক উবদ্দি, বপতাাঃ বমাাঃ নূরুল ইসলাম প্রামাবিক, 

গ্রামাঃ কালীগ্রাম, বপাাঃ কালীগ্রাম, থািাাঃ মান্দা, বজলাাঃ 

িওগাঁ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

কখগ 

3358.  

বমাাঃ সবুজ আলম, বপতাাঃ বমাাঃ আবু বক্কার বসবদ্দক, গ্রামাঃ 

বখবের, বপাাঃ বপাড়াবাড়ী, থািাাঃ বসরাজগি, বজলাাঃ 

বসরাজগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৯ 

ক 

3359.  

জাহাঙ্গীর আলম খাি, বপতাাঃ আলম খাি, গ্রামাঃ+দপাাঃ 

কাবশল, থািাাঃ বাসাইল, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

খগ 

3360.  

আবদ্যল বাদকর, বপতাাঃ বমাহাম্মে আবদ্যল হাই, , ব্লক-বব, 

বরার্-১, বাসা-১২, বপাাঃ উত্তর হাবলশহর, থািাাঃ উত্তর 

হাবলশহর, বজলাাঃ চট্রগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৪ 

গ 

3361.  

বমাাঃ আবজজুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ কববর বহাসাইি, গ্রামাঃ 

মাবিগ্রাম, বপাাঃ একর্ালা, উপাঃ বাগমারা, বজলাাঃ রাজশাহী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১১ 

ক 

3362.  

বমাাঃ হারুিার রবশে, বপতাাঃ বমাাঃ বাবলু বময়া, গ্রামাঃ 

বরইতলা, বপাাঃ বরইতলা, থািাাঃ কাবজপুর, বজলাাঃ 

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৩ 

খগ 

3363.  

বমাাঃ মাবিক উজ জামাি মুরাে, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাাঃ মুসবলম 

উদ্দীি, ৩৭৯, বশদরাইল কদলািী, বরার্-০১, বগাড়ামারা, 

ববায়াবলয়া, রাজশাহী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

ক 

3364.  

আসাদ্যজ্জামাি বচৌধুরী, বপতাাঃ বজাবাদয়ে উল্যা, শাবন্ত 

বিদকতি, স্কুল বরার্, তহবসল অবেস সাংলগ্ন, গুলশাি, 

ভাটারা, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৯ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3365.  

বমাাঃ আবতকুর রহমাি, বপতাাঃ মৃতাঃ আব্দুল আওয়াল, গ্রামাঃ 

মুজাবিী, বপাাঃ খবলশাকুবড়, উপাঃ+দজলাাঃ ঠাকুরগাঁও। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৭ 

গ 

3366.  

এস এম বসালায়মাি, বপতাাঃ বমাাঃ বমাকদলচুর রহমাি, গ্রামাঃ 

বগাববন্দপুর, বপাাঃ লবক্ষবধি, বাদকরগি, ববরশাল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

কখগ 

3367.  

আব্দুল্লাহ আল মামুি, বপতাাঃ নূরুল ইসলাম, ১/বব, ববতুলী, 

কাচকুড়া, উত্তরখাি, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

খগ 

3368.  

বমাাঃ িাজমুল বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ নুরুল আবমি, গামাঃ 

চরমিসা, বপাাঃ কালুপুর, বভালা সের, বভালা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৮ 

খ 

3369.  

বমাহাম্মে সাইে উবদ্দি, বপতাাঃ বমাহাম্মে আব্দুস সাত্তার, 

৬৮০, আশকুিা, হাজী কুাম্প, েবক্ষণখাি, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৪ 

কখগ 

3370.  

বমাহাম্মে তািভীর আজাে মাসুম, বপতাাঃ বমাহাম্মে জামাল 

উবদ্দি আল আজাে,,  ৪০৪, মবির বকবমকুাল বরার্, পবিম 

ভূরুবলয়া, গাজীপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৪ 

কখগ 

3371.  

উত্তম কুমার শীল, বপতাাঃ ববশ্বম্বর চন্দ্র শীল, গ্রামাঃ 

বগাববন্দপুর, বপাাঃ হাট লক্ষীপুর, থািাাঃ+দজলাাঃ গাইবান্ধা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার  ২০০৮ 

কখগ 

3372.  

গাজী আসবরব ববি সালাম, বপতাাঃ আব্দুস সালাম, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ গুিাইঘর, থািাাঃ বেববদ্বার, বজলাাঃ কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(দমকাবিকুাল) ২০০৮ 

কখগ 

3373.  

বমাাঃ মবশউর রহমাি, বপতাাঃ আব্দুর রবহম, , গ্রামাঃ 

বাটুলটারী, বপাাঃ পঞ্চপুকুর, থািাাঃ+দজলাাঃ িীলোমারী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৫ 

কখগ 

3374.  

বমাাঃ আতাউর রহমাি মন্ডল, বপতাাঃ নূর বমাহাম্মে বসবদ্দকী, 

গ্রামাঃ মালীগাঁও, বপাাঃ কালাদসািা, থািাাঃ োউেকাবন্দ, 

বজলাাঃ কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৭ 

কখগ 

3375.  

বমাাঃ ববলাল উবদ্দি, বপতাাঃ বমাাঃ খববর আলী, গ্রামাঃ 

বপরািচক, বপাাঃ বগরাদটক, থািাাঃ বভালাহাট, বজলাাঃ 

চাঁপাইিবাবগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

ক 

3376.  

অরূপ প্রসাে বভৌবমক, বপতাাঃ িিী বগাপাল বভৌবমক, গ্রামাঃ 

অবভরামপুর, বপাাঃ+থািাাঃ োগিভূঞা, বজলাাঃ বেিী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০০৬ 

ক 

3377.  

অমূল্য বম ডি, বপতাাঃ বদজন্দ্র বম ডি, গ্রামাঃ হাতীদলইট, বপাাঃ 

বাবুদলর বাজার, থািাাঃ ফুলবাড়ীয়া, বজলাাঃ ময়মিবসাংহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৮ 

খ 

3378.  

সাদজদ্যল কবরম, বপতাাঃ সুলতাি খাি, গ্রাশাঃ িিিবিয়া, 

বপাাঃ েলো, থািাাঃ ভূঞাপুর, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

কখগ 

3379.  

বমাাঃ জালাল উবদ্দি, বপতাাঃ এস এম আব্দুর রবশে, হাউবজাং, 

বব-ব্লক, বাসা-৪৫, কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার  ২০০৪ 

খ 

3380.  

বমাাঃ মাখি বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ ইয়াকুব বহাদসি,, গ্রামাঃ 

বাবলয়ার্াঙ্গা, বপাাঃ বশলকুপা, থািাাঃ বশলকুপা, বজলাাঃ 

বিিাইেহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল  ২০১৪ 

কখগ 



ক্রমিক 

নং 
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3381.  

বমাাঃ তাবরক ববি হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ আাঃ রবশে, গ্রামাঃ 

উত্তর পাড়া ভরদমাহিী, বপাাঃ জগন্নাথপুর, থািাাঃ সলাংগা, 

বজলাাঃ বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১২ 

গ 

3382.  

বমাাঃ আব্দুর রবহম, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুর রশীে, গ্রামাঃ কামাল 

কাছিা, বপাাঃ রাংপুর, থািাাঃ বকাতয়ালী, বজলাাঃ রাংপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৭ 

গ 

3383.  

বমাাঃ আব্দুল হাই রাদতি, বপতাাঃ বমাাঃ বহলাল উদ্দীি, গ্রামাঃ 

লক্ষীপুর, বপাাঃ মবহপুর বাজার, উপাঃ সদ্যল্যাপুর, বজলাাঃ 

গাইবান্ধা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৪ 

ক 

3384.  

সুব্রত সূত্রধর, বপতাাঃ অমূল্য সূত্রধর, গ্রামাঃ+দপাাঃ বমবরকপুর, 

থািাাঃ বাসাইল, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৭ 

গ 

3385.  

জাহাঙ্গীর আলম, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল কবরম, গ্রামাঃ 

কুতুবপুর, বপাাঃ রাদয়র বাশাবলয়া, থািাাঃ ভূক্তাপুর, বজলাাঃ 

টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

কখগ 

3386.  

িাববল আহদমে খাি, বপতাাঃ আদিায়ার শরীে খাি, বব-৮৮, 

সবুজবাগ, সাভার, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

খগ 

3387.  

বমাাঃ েরহাে বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ জবহর উবদ্দি, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ চরবাংশী, থািাাঃ রায়পুর, বজলাাঃ লক্ষীপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৭ 

খগ 

3388.  
বমাাঃ বমজানুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ আবদ্যর রউে, গ্রামাঃ 

িাইঘর, বপাাঃ ব্রাহ্মিপাড়া-৩৫২৬, ব্রাহ্মণপাড়া, কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১২ 

গ 

3389.  

বমাাঃ আবুল হাসিাত বক্স, বপতাাঃ বমাাঃ আবুল হাদশম বক্স, 

গ্রামাঃ শ্রীপুর, বপাাঃ উচাবখলা, থািাাঃ ঈশ্বরগি, বজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০০৮ 

গ 

3390.  
আল আবমি, বপতাাঃ আেতাব উবদ্দি, গ্রামাঃ জাংগলবাড়ী, 

বপাাঃ রািীগি, থািাাঃ ফুলবাড়ীয়া, বজলাাঃ ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৪ 

খগ 

3391.  

অবিক েত্ত, বপতাাঃ প্রদবাধ চন্দ্র েত্ত, ২৪/গ, িাটক ঘরদলি, 

ময়মিবসাংহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৯ 

কখগ 

3392.  

বমাাঃ আবজম উবদ্দি, বপতাাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামাঃ 

পাটিকাবাড়ী, বপাাঃ ঈশ্বরেী, থািাাঃ লালপুর, বজলাাঃ িাদটার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৪ 

ক 

3393.  

বমাাঃ রাবজব উদ্দীি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রামাঃ 

িকুল বাড়ীয়া, বপাাঃ বধাপাপাড়া, থািাাঃ পুঠিয়া, বজলাাঃ 

রাজশাহী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৫ 

গ 

3394.  

বমাাঃ জাবহরুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ জুলবেকার আলী খাি, 

গ্রামাঃ উত্তর বর্ীয়াতলা, বপাাঃ েবক্ষণ বর্ীয়াতলা, থািাাঃ 

বামিা, বজলাাঃ বরগুিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৪ 

খগ 

3395.  

আল আবমি বহাদসি, বপতাাঃ আলী আজম, ২১৬/৫, পূব ড 

ভাষািদটক, ঢাকা কুান্টাঃ, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

কখগ 

3396.  

ইকবাল মাসুে, বপতাাঃ বগালাম বমাস্তো, গ্রামাঃ মদহশ্বরপাশা 

পবিম পাড়া, বপাাঃ কুদয়ট-৯২০৩, বেৌলতপুর, খুলিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৪ 

গ 



ক্রমিক 
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3397.  

প্রদসিবজৎ েত্ত, বপতাাঃ তপি েত্ত, গ্রামাঃ সুখছড়ী, বপাাঃ 

সুখছবড়, উপাঃ বলাহাগড়া, বজলাাঃ চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স ও 

কবমউবিদকশি ২০১২ 

গ 

3398.  
বমঠুি কুমার রায়, বপতাাঃ কাবমিী কুমার রায়, গ্রামাঃ 

মন্ডলাোম, বপাাঃ রুবহয়া, ঠাকুরগাঁও সের, ঠাকুরগাঁ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১২ 

গ 

3399.  

বমাাঃ রবকবুল হাসাি, বপতাাঃ আব্দুল খাদলক সরোর, গ্রামাঃ 

খাজুবরয়া, বপাাঃ বাগধা, থািাাঃ  আতগলিাড়া, বজলাাঃ 

ববরশাল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

ক 

3400.  

বমাহাম্মে মবিরুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ উজ্জল হক, গ্রামাঃ 

ধম ডেহ, বপাাঃ গরুরা, থািাাঃ বেৌলতপুর, বজলাাঃ কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০০৮ 

ক 

3401.  

বসয়ে মুাঃ বসাহারাব বহাদসি, বপতাাঃ মুাঃ বসাদলমাি, ৭০৯, 

লুলেবহর, হামদ্যবময়া বরার্, পাঁচলাইশ, চকবাজার, চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

গ 

3402.  

বমাাঃ রুদবল বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ বমাজাদম্মল ইসলাম, 

গ্রামাঃ বাবিয়া, বপাাঃ করশাবলকা, থািাাঃ শাহজােপুর, বজলাাঃ 

বসরাজগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

গ 

3403.  

বমাাঃ খাদলে হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ বমাশারে বহাদসি, গ্রামাঃ 

মহব্বতপুর, বপাাঃ বসািাপুর, উপাঃ সের, বজলাাঃ বিায়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১২ 

ক 

3404.  

মাসুে পারদভজ, বপতাাঃ বমাাঃ চাঁি বময়া, গ্রামাঃ জবমরবেয়া, 

বপাাঃ হববরবাড়ী, থািাাঃ ভালুকা, বজলাাঃ ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১২ 

খগ 

3405.  

শবেক মন্ডল, বপতাাঃ ওয়াদজে মন্ডল, গ্রামাঃ বগাপীিাথপুর, 

বপাাঃ কুিিগর, উপাঃ িগরকান্দা, বজলাাঃ েবরেপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

ক 

3406.  

বরপি বেব িাথ, বপতাাঃ রাদধশ্যাম বেবিাথ, রাদধশ্যাম 

বেবিাদথর বাড়ী, শশীগি, হাট শশীগি, তজুমবদ্দি, বভালা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

খগ 

3407.  

বমাাঃ বরয়াজ বহাদসি, বপতাাঃ আাঃ অবজল্যাহ, গ্রামাঃ 

বঘাদষরহাওলা, বপাাঃ হাট শশীগি, থািাাঃ তজুমবদ্দি, বজলাাঃ 

বভালা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

3408.  

বমাাঃ রববউল ইসলাম খাি, বপতাাঃ বমাাঃ েখরুল ইসলাম 

খাি, গ্রামাঃ জবমোড়পাড়া,দপাাঃ ঠাকুরগাঁও সের, 

থািাাঃ+দজলাাঃ ঠাকুরগাঁও। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

খ 

3409.  

বমাাঃ বাহার উবদ্দি প্রাাং, বপতাাঃ বমাাঃ বসাোতুল্লা প্রাাং, গামাঃ 

পারএিাদয়তপুর, বপাাঃ বগাটগাড়ী, উপাঃ মান্দা, বজলাাঃ িওগাঁ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০০৯ 

গ 

3410.  

অবমত কুমার োস, বপতাাঃ অসীম কুমার োস, গ্রামাঃ 

সদন্তাষপাড়া, বপাাঃ বসরাজবেখাি, থািাাঃ বসরাজবেখাি, 

বজলাাঃ মুবসগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১১ 

ক 

3411.  

সুকান্ত কুমার তরেোর, বপতাাঃ বগাপাল চন্দ্র তরেোর, গ্রামাঃ 

বপদরাজপুর, বপাাঃ হাট বার বাজার, থািাাঃ কাবলহাবত, 

বজলাাঃ বিিাইেহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৪ 

খ 

3412.  

বমাাঃ এিাদয়ত বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল গফুর, গ্রামাঃ 

বালুয়া বামুয়া, বপাাঃ বসাংড়া, থািাাঃ বসাংড়া, বজলাাঃ িাদটার। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

গ 

3413.  

অটল বড়াল, বপতাাঃ অমূল্য রবিি বড়াল, গ্রামাঃ 

বেববোসকাঠী, বপাাঃ বাটিাতলা, উপাঃ বিছারাবাে, বজলাাঃ 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১১ 

ক 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

বপদরাজপুর। 

3414.  

ইমি খাি, বপতাাঃ ইমরাি খাি, গামাঃ মধুবাগ, থািাাঃ 

েবক্ষণখাি, বপাাঃ েবক্ষণখাি, বজলাাঃ ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৪ 

গ 

3415.  

বমাাঃ আাঃ হান্নাি সরকার, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুস ছালাম 

সরকার, বড়থকুবড়য়া, কদয়লগাতী, বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১১ 

খ 

3416.  

আবু বকর বছবদ্দক, বপতাাঃ আজগর আলী, গ্রামাঃ আলীপুর, 

বসাংগুলী, কালীহাবত, টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১১ 

খগ 

3417.  

প্রদকৌাঃ আবমত ব্যািাবজড, বপতাাঃ বেদব্যন্দু ব্যািাবজড, ৪৯/৩, 

আরদক বমশি বরার্, বগাপীবাগ, ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

কখগ 

3418.  

প্রদকৌাঃ বজুাবত মজুমোর, বপতাাঃ জগেীশ চন্দ্র মজুমোর, 

গ্রামাঃ কামারহাট, থািাাঃ সুজািগর, বপাাঃ িাবজরগি, বজলাাঃ 

পাবিা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

গ 

3419.  

বমাাঃ হাবেজুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ আবজজুর রহমাি, গ্রামাঃ 

চর বঘাদষরপাড়া, বপাাঃ বঘাদষরপাড়া, থািাাঃ বমলান্দহ, 

বজলাাঃ জামালপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

3420.  

বমাাঃ রাদসকুল ইসলাম অপু বশখ, বপতাাঃ বমাাঃ ইকরাম আলী 

বশখ, গ্রামাঃ+দপাাঃ বগাবরা, থািাাঃ+দজলাাঃ বগাপালগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১১ 

খ 

3421.  

বমাাঃ মবিরুজ্জামাি রবি, বপতাাঃ বমাাঃ মাইনুল ইসলাম, গ্রামাঃ 

হার্াইল, বপাাঃ জয়পুরহাট, উপাঃ+দজলাাঃ জয়পুরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৫ 

খগ 

3422.  

সুজি চন্দ্র োস, বপতাাঃ রুবহোস োস, , গ্রামাঃহাটদখালা বকাস ড 

মাদকডট, স্বরুপ আলী সড়ক, বপাাঃ ববরশাল-৮২০০, ববরশাল 

সের, ববরশাল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

গ 

3423.  

বমাাঃ শামীম ভূইয়া, বপতাাঃ বমাাঃ মবজবুর ভূইয়া, ভূক্তা, 

কাবলহাতী, টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৪ 

গ 

3424.  

বসয়ে ববলাদয়ত বহাদসি, বপতাাঃ বসয়ে বমাহাম্মে বহাদসি, 

গ্রামাঃ বর্াকলাহাটি, বপাাঃ কড়াইল, থািাাঃ বমজডাপুর, বজলাাঃ 

টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

3425.  

বমাাঃ আব্দুল মান্নাি, বপতাাঃ নূর বমাহাম্মে, গ্রামাঃ ববতবাড়ী, 

বপাাঃ উল্লাপাড়া, উপাঃ উল্লাপাড়া, বজলাাঃ বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০০৭ 

গ 

3426.  

বমাাঃ মিসুর রহমাি, বপতাাঃ মৃতাঃ মবহর উদ্দীি বমাল্লা, গ্রামাঃ 

অমৃত পাড়া, বপাাঃ সাধিপুর, থািাাঃ পুঠিয়া, বজলাাঃ 

রাজশাহী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ১৯৯৪ 

গ 

3427.  

বমাাঃ ওবায়দ্যল রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ বমাসদলম উদ্দীি, 

মহল্লা-বাবলয়াপুকুর, বপাাঃ বঘাড়ামারা, থািাাঃ ববায়াবলয়া, 

বজলাাঃ রাজশাহী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

ক 

3428.  

বমাাঃ মবশউর রহমাি, বপতাাঃ আব্দুল মান্নাি, , গ্রামাঃ+দপাাঃ 

পদতঙ্গা, থািাাঃ উবজরপুর, বজলাাঃ ববরশাল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
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3429.  

প্রেীপ বভৌবমক, বপতাাঃ মৃতাঃ বহরালাল বভৌবমক, গ্রামাঃ 

গজাবরয়া, থািাাঃ োগুিভূঞা, বপাাঃ গাজবরয়া বাজার, বজলাাঃ 

বেিী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১২ 

ক 

3430.  

বমাাঃ ওমর োরুক, বপতাাঃ বমাাঃ আরদ্যর রবশে, গ্রামাঃ 

বগাসাই পুষ্পরুি, বছাট শরীেপুর, উপাঃ সের েবক্ষণ, বজলাাঃ 

কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

3431.  

কাজী বেদরাজুর রহমাি, বপতাাঃ মৃতাঃ কাজী হবববর রহমাি, 

গ্রামাঃ কাঞ্চি িগর, থািাাঃ+উপাঃ +দজলাাঃ বিিাইেহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

কখ 

3432.  

বমাাঃ শবেকুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ ইউসুে েরাজী, , গ্রামাঃ 

বছাট বছলাবুবিয়া, বপাাঃ িাটিবুবিয়া, থািাাঃ বমজডাগি, বজলাাঃ 

পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৩ 

গ 

3433.  

বশাদয়ব মাহমুে, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাাঃ শাহজাহাি, , জীবি 

জবমোর িতুি বাড়ী, বমাহরা, ৫িাং ওয়ার্ ড, চান্দগাঁও, চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৭ 

গ 

3434.  

বমাাঃ নুরিবী বজহােী, বপতাাঃ বমাাঃ আইয়ুব আলী,,  গ্রামাঃ 

মাটিয়া মসবজে, বপাাঃ লালমবিরহাট, , থািাাঃ+দজলাাঃ 

লালমবিরহাট। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

খগ 

3435.  

বমাাঃ সুমি বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ শবরফুল ইসলাম, শ্রীপুর, 

চবড়য়ার ববল বাজার, বশলকুপা, বিিাইেহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১৪ 

কখ 

3436.  

বমাাঃ সাইফুল আলম, বপতাাঃ বমাহাম্মে বেোরুল আলম, 

িাবজরহাট, , পূব ডেরহাোবাে, েটিকছবড়, চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

খগ 

3437.  

বমাাঃ ইব্রাবহম খবলল, বপতাাঃ বমাাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামাঃ 

বেলাকাবন্দ, বপাাঃ িাউরী বাজার, থািাাঃ মতলব উাঃ, বজলাাঃ 

চাঁেপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

3438.  

বমাাঃ মাসুে রািা, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল জব্বার, গ্রামাঃ 

মুক্তারাম, বপাাঃ +থািাাঃ+দজলাাঃ কুবড়গ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০০৯ 

খগ 

3439.  

বসাদহল সরোর, বপতাাঃ বমাদশ ডে শাহজাহাি, গ্রামাঃ 

বিজাইখামার, বপা বাকদররহাট, থািাাঃ উবলপুর, বজলাাঃ 

কুবড়গ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০০৬ 

ক 

3440.  

বমাাঃ রায়হানুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আাঃ লবতে, গ্রামাঃ 

িাদড়াবষ ডা, বপাাঃ র্াকবাাংলা বাজার, থািাাঃ সাঘাটা, বজলাাঃ 

গাইবান্ধা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১২ 

খ 

3441.  

মবিরুজ্জামাি, বপতাাঃ আাঃ শুকুর হাওলাোর, গ্রামাঃ 

রুপাবসয়া, বপাাঃ গাবখাি, থািাাঃ+দজলাাঃ িালকাঠি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০০৪ 

ক 

3442.  

বেবাশীষ সাহা, বপতাাঃ বাসুদেব সাহা, গ্রামাঃ রাজারহাট, 

থািাাঃ +দজলাাঃ +দপাাঃ বপদরাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল ২০১২ 

গ 

3443.  

সাবকব মিজুর, বপতাাঃ বমাৎ মিজুরুল ইসলাম, ৭১/এ, েবক্ষণ 

খুলশী আ/এ, বরার্-১, চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

3444.  

বমাাঃ আবু সাঈে, বপতাাঃ িবী হুসাইি খাি, গ্রামাঃ বগালড়া, 

বপাাঃ বকিা, সাটুবরয়া, বজলাাঃ মাবিকগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3445.  

মাহমুদ্যন্নবী বমাস্তাবকম, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল আওয়াল, গ্রামাঃ 

বততারচালা, বপাাঃ আবছম, ফুলবাড়ীয়া, বজলাাঃ ময়মিবসাংহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৭ 

কখগ 

3446.  

বমাাঃ আলাউবদ্দি রাজু, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাৎ আলমগীর 

বহাদসি, বেববদ্বার, বগামেী, সাবািবক এলাকা, বেববদ্বার, 

কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

গ 

3447.  

বমাাঃ তাদরকুল আলম, বপতা-বমাাঃ শাহ আলম, জবমর 

পাদটায়ারী বাজার, বসািাগাজী, বেিী। 

বর্দোমা ইি-

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 

গ 

3448.  

বমাাঃ হাবসবুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বতাোজ্জল বহাদসি, গ্রাম-

মাথুরাপুর, র্াকঘর-মাথুরাপুর, থািা-বেৌলতপুর, বজলা-

কুবিয়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(বমকাবিকুাল) ২০১০ 

গ 

3449.  
বমাহাম্মে তামবজদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ শহীদ্যল্লাহ, গ্রাম-

বিবিন্তপুর, র্াকঘর ও থািা-পাকুবন্দয়া, বজলা-বকদশারগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 

খগ 

3450.  
বসৌরভ বে, বপতা-বাবুল চন্দ্র বে, ১৮ িাং মৃতুুিয় স্কুল বরার্, 

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 

গ 

3451.  

শবেকুল ইসলাম, বপতা-জবরব উদ্দীি, গ্রাম-েবক্ষণ 

পলাশবাড়ী, র্াকঘর-েবক্ষণ পলাশবাড়ী, থািা-বচবররবন্দর, 

বজলা-বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 

খগ 

3452.  

বমাাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আাঃ আওয়াল, গ্রাম-

তারাবাড়ী, র্াকঘর-ধািদকার্া, উপদজলা-সাটুবরয়া, বজলা-

মাবিকগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

3453.  

বহমাদয়ত, বপতা-আব্দুল রহমাি, গ্রাম-রাওগা, র্াকঘর-

ভাষািচর, থািা-কাজীরহাট, বজলা-ববরশাল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

কখগ 

3454.  

বমাাঃ আব্দুর রবশে রািা, বপতা-বমাাঃ শাজাহাি হাওলাোর, 

গ্রাম-বেওপাড়া, র্াকঘর-বাটাদজার, থািা-বগৌরিেী, বজলা-

ববরশাল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

3455.  

বমাাঃ মবতউর রহমাি, বপতা-বমাাঃ মাহাতাব আলী, গ্রাম-

বাগতমল, র্াকঘর-েশ ডিপাড়া, পবা, রাজশাহী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 

গ 

3456.  

মুহাম্মে শাহাোত বহাদসি, বপতা-মুহাম্মে আদিায়ার বহাদসি, 

ববশর উল্লাহ মাতাব্বর বাড়ী, বশলাইগড়া, আদিায়ারা, 

চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং 

পাওয়ার, ২০১২ 

গ 

3457.  

স্বপি কুমার পাল, বপতা-বশশু রিি পাল, বাসা িাং-২৮, 

সবুজবাগ, ৫ম বলি, পটুয়াখালী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৭ 

ক 

3458.  

বমাাঃ বসাদহল রািা (সুমি), বপতা-বমাাঃ জদবে আলী,, গ্রাম-

পার বািীরপাড়া, র্াকঘর-মবড়য়া, থািা-গাবতলী, বজলা-

বগুড়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

ক 

3459.  

বমাাঃ আলহাজ্ব বমজডা, বপতা-মৃত বশর আলী বমজডা, গ্রাম-

বালুদকাল, র্াকঘর-শহীে িগর, উপদজলা-কামারখন্দ, বজলা-

বসরাজগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

খ 

3460.  

বমাাঃ আবরফুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আবুল কালাম আজাে, 

গ্রাম-চন্দ্রা পল্লী ববদ্যুৎ বমাল্লা পাড়া), র্াকঘর-সবেপুর, 

উপদজলা-কাবলয়াতকর, বজলা-গাজীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3461.  

অবভবজত সাহা, বপতা-বিরািি সাহা,, রিবজত ববকারী, গ্রাম 

ও র্াকঘর-িওয়াপাড়া, থািা-অভয়িগর, বজলা-র্দশার। 

এম এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

গ 

3462.  

বমাাঃ মাহামুদ্যল হাসাি জুদয়ল, বপতা-বমাাঃ বগালাম 

সাদরায়ার, , বাসা-২৯, বরার্-৪/ই, বসকশি-১১, ব্রক-বব, 

পল্লব, বমরপুর, ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১১ 

খগ 

3463.  

বমাাঃ েবরদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ লুৎের রহমাি, গ্রাম-

ভগবািপুর, র্াকঘর-বখলিা, থািা-ধামইরহাট, বজলা-িওগাঁ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 

গ 

3464.  

বমাাঃ আতাউর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রাম-

হাবলমা, র্াকঘর-হাজীপুর, থািা-বহাদসিপুর, বজলা-

বকদশারগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 

খগ 

3465.  

বমাাঃ আতাউর রহমাি, বপতা-মৃত রজব আলী, গ্রাম ও 

র্াকঘর-শ্রীেলতলা, উপদজলা-শাহজােপুর, বজলা-

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 

খগ 

3466.  

বমাাঃ জাদবে বময়া, বপতা-বমাাঃ আাঃ হাবকম, গ্রাম-বমঠাই 

ভাঙ্গা, র্াকঘর-বেৌলতপুর, থািা-বহামিা, বজলা-কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

গ 

3467.  

বমাহাম্মে জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাহাম্মে কামরুল  

হাসাি, বমতালী আবাবসক এলাকা, ভাটিয়াবর, র্াকঘর-

ভাটিয়ারী, থািা-সীতাকুন্ড, বজলা-চিগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

খগ 

3468.  

বমাাঃ রাদশদ্যর জামাি, বপতা-বমাাঃ বরজাউল কবরম, 

ইবন্দলপুর, বছবদ্দদকর বাড়ী, শ্রীববে ড, বশরপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

খগ 

3469.  

বমাাঃ বমদহেী হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ আবু তাদহর, গ্রামাঃ 

বশখপাড়া, বপাাঃ ভাতকুন্ডু, থািাাঃ ধামইরহাট, বজলাাঃ িওগাঁ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 

গ 

3470.  

এস এম বমায়াদজ্জম বহাদসি, বপতাাঃ এস এম আমজাে 

বহাদসি, গ্রামাঃ টাাংবড়ী, বপাাঃ কাবশিাথপুর, ববড়া, পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০০৬ 

গ 

3471.  

বমাহাম্মে মাসুদ্যর রহমাি, বপতা-বমাহাম্মে আব্দুর রাজ্জাক, 

গ্রাম-পূব ড আশাপুর, র্াকঘর-ববকুন্ঠপুর, থািা-বঘওর, বজলা-

মাবিকগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০১ 

গ 

3472.  

বমাাঃ শরীে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ সমদশর আলী, গ্রাম ও 

র্াকঘর-িওপাড়া, থািা-মধুখালী, বজলা-েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 

গ 

3473.  

বমাাঃ আতাউর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আবুল কালাম আজাে, 

মুবক্তপাড়া, র্াকঘর-চুয়ার্াঙ্গা, চুয়ার্াঙ্গা সের, বজলা-

চুয়ার্াঙ্গা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

খগ 

3474.  

বমাাঃ শাখাওয়াত বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আেজাল বহাদসি, 

গ্রাম-বেদবন্দ্রিগর, র্াকঘর-িওগাও বাজার, থািা ও বজলা-

মাবিকগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 

গ 

3475.  

বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রাম ও 

র্াকঘর-েীঘা, থািা-গেরগাঁও, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৭৯ 

গ 

3476.  

বমাাঃ বগালাম মাওলা, বপতা-বমাাঃ আহছাি উল্যাহ, গ্রাম-

চরহাজারী, র্াকঘর-চরহাজারী, ওয়ার্ ড-৬, থািা-

বকাম্পািীগ্জ, বজলা-বিায়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

কখগ 



ক্রমিক 
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3477.  

বরদগি বে, বপতা-বগাপাল বে, গ্রাম-চাপড়া, র্াকঘর-

কালারদপাল, থািা-পটিয়া, বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

গ 

3478.  

বমাাঃ মবির বহাসাইি, বপতা-বমাাঃ আিছার আলী, গ্রাম-

েশমিতারা, র্াকঘর-মদর্র হাট, র্ামুর্ুা, শরীয়তপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

গ 

3479.  

িবিীত ভিাচার্য্ড, বপতা-মৃত বিম ডল ভিাচার্যড্ র্, গ্রাম-

মায়ািী, র্াকঘর-আবু বতারাব, উপদজলা-বমরসরাই, চিগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

ক 

3480.  

বমাাঃ শাহজালাল, বপতা-বমাাঃ আবুল কাদশম, ভূতাইল, 

শ্রীকাইল, মুরােিগর, কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

খ 

3481.  

বমাাঃ ববপুল বশখ, বপতা-বমাাঃ আজাহার আলী বশখ, গ্রাম-

বগাপবশদলন্দা, থািা-আবমিপুর (িতুি), র্াকঘর-খািপুরা, 

বজলা-পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 

খ 

3482.  

বমাাঃ সাোত বহাদসি, বপতাাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামাঃ 

বগায়ালবাবড়য়া, বপাাঃ স্থাপিবেয়া, থািাাঃ বসাংড়া, বজলাাঃ 

িাদটার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 

গ 

3483.  

বমাাঃ কাওছার আলী, বপতা-মৃত আব্দুল কাদের, গ্রাম ও 

র্াকঘর-শুভগাছা, থািা-কাবজপুর, বজলা-বসরাজগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

খ 

3484.  

বপ এম বগালাম বকববরয়া ম্যাবক্সম, বপতা-বমাাঃ মিসুর 

রহমাি, বাসা-৫১৭/৩, গ্রাম-বশরশাহ বরার্, পূব ড বটাংরী, 

র্াকঘর-ঈশ্বরেী, বজলা-ঈশ্বরেী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

গ 

3485.  

বমাাঃ মুন্নু বময়া, বপতা-বমাাঃ চুন্নু বময়া, গ্রাম-পুরাি গ্রাম, 

র্াকঘর-পুখবরয়া, উপদজলা-বঘওর, বজলা-মাবিকগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 

গ 

3486.  

বমাাঃ বজাদহব আবকবীি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল হাবলম, বহাবডাং 

িাং-২০৪, হড়গ্রাম, পূব ডপাড়া, কাবশয়া র্াঙ্গা, রাজশাহী বকাট ড, 

রাজশাহী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

গ 

3487.  

বমাাঃ ইস্রাবেল, বপতা-বমাাঃ জাবকর বহাদসি, গ্রাম-িীচ 

তাঁদতরকাঠী, র্াকঘর-ধািেী, থািা-বাউেল, পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

গ 

3488.  

বমাাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রশীে বজামাদ্দার, 

গ্রাম-বর্াংগামাবিক, র্াকঘর-বুখাইিগর, বজলা-ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

গ 

3489.  

বমাাঃ আবু রায়হাি, বপতাাঃ মৃতাঃ আদয়জ উদ্দীি, গ্রামাঃ 

সবরষাবাে, বপাাঃ বীরপলী, উপাঃ িন্দীগ্রাম, বজলাাঃ বগুড়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৯ 

গ 

3490.  

বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাাঃ বহলাল উবদ্দি, রিবতয়া, 

ধািগড়া, রায়গি, বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

গ 

3491.  

বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাাঃ আাঃ হাই মন্ডল, গ্রাম-

জামালপুর, র্াকঘর-জামালপুর, থািা-বমলান্দহ, বজলা-

জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০১০ 

গ 

3492.  

বমাাঃ রুহুল আবমি, বপতা-বমাাঃ আাঃ কবরম, গ্রাম-বমটুয়ািী 

তালুকোর পাড়া, র্াকঘর-কল্যাণপুর, থািা-ববলকুবচ, বজলা-

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১২ 

গ 
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3493.  

বমাাঃ িাজমূর হাসাি িয়ি, বপতা-বমাাঃ ইউসুে আলী, বশদর 

বাাংলা সড়ক, বময়াপাড়া, বমাাংলা,বাদগরহাট। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

খগ 

3494.  

বমাাঃ আবরফূল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ রববউল ইসলাম, গ্রাম-

েবক্ষণ বগাববন্দপুর, ইউবিয়ি-বজহালা, থািা-আলমর্াঙ্গা, 

বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 

গ 

3495.  

বমাাঃ জামাল বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আাঃ কবরম, গ্রাম-

বমটুয়ািী, তালুকোর পাড়া, র্াকঘর-কল্যাণপুর, থািা-

ববলকুবচ, বজলা-বসরাজগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

গ 

3496.  

বমাহাম্মে মহবসি, বপতা-আহম্মে কবীর (মৃত), কাদসম রাজা 

বচৌধুরী বাড়ী, গ্রাম-মধ্যম বুবড়ির, র্াকঘর-নূরালী বাড়ী, 

থািা-হাটহাজারী, বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৮ 

খগ 

3497.  
বমাাঃ আহসাি হাবীব, বপতা-বমাাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রাম ও 

র্াকঘর-চরকাওিা, থািা-পাকুবন্দয়া, বজলা-বকদশারগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

গ 

3498.  

বমাাঃ মবশউর রহমাি, বপতা-বমাাঃ মবকম আলী হাওলাোর, 

গ্রাম-পাবতলাপাড়া, র্াকঘর-কাবছপাড়া, থািা-বাউেল,  

বজলা-পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ১৯৯৫ 

খগ 

3499.  

বমাাঃ আবসে আহদমে, বপতা-বমাাঃ সদরায়ার আলম 

বসকোর, গ্রাম-ধাদিদর্াবা, র্াকঘর-ধািদর্াবা, উপদজলা-

বগৌরিেী, বজলা-ববরশাল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৭ 

গ 

3500.  

বমাাঃ রুহুল আবমি, বপতা-বমাাঃ মহাবসি আলী, গ্রাম-

কামদবেপুর, র্াকঘর-বগাভপুর, ইউবিয়ি-বুবড়দপাতা, 

উপদজলা-বমদহরপুর,দজলা-বমদহরপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 

খগ 

3501.  
বমাাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আদখর উবদ্দি, গ্রাম-

িওয়াবি, র্াকঘর ও থািা-সাঁবথয়া, বজলা-পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০০১ 

ক 

3502.  
বমাাঃ আব্দুল গবি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল বাদরক হাওলাোর, 

গ্রাম-ধবিয়া, র্াকঘর-তুলাতুলী বাজার, থািা ও বজলা-বভালা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রক, ২০০৩ 

গ 

3503.  

বমাাঃ সাবমউর রহমাি, বপতা-মৃত আবুল কালাম আজাে, 

গ্রাম-বরতেি, থািা-বচৌদ্দগ্রাম, বজলা-কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

ক 

3504.  

বমাাঃ এিামুল হক, বপতা-বমাাঃ রওশি আলী, গ্রাম-

মাধবখালী, র্াকঘর-বধাপাখালী, থািা-জীবিিগর, বজলা-

চুয়ার্াঙ্গা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 

গ 

3505.  

বব এম শবেকুল ইসলাম বসাদহল, বপতা-বব এম শাহ আলম, 

গ্রাম-বকাট ডচাঁেপুর বাস েুান্ড পাড়া, বকাট ড চাঁেপুর বপৌরসভা, 

বকাট ড চাঁেপুর, বিিাইেহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

গ 

3506.  

বমাাঃ আখতারুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ আাঃ লবতে, গ্রাম-

খাবলয়া, র্াকঘর-চবন্ডপুর, উপদজলা-মবিরামপুর, বজলা-

র্দশার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০৭ 

গ 

3507.  

হাবববুল্লাহ, বপতা-বমাাঃ শাহজাহাি আলী, গ্রাম-খুবপবাড়ী, 

র্াকঘর-তুলসীপুর, থািা-জামালপুর সের, বজলা-জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 

গ 

3508.  

বমাাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ শাহজাহাি হাওলাোর, 

গ্রাম-ষাইট পাবকয়া, র্াকঘর-ষাইট পাবকয়া, থািা-িলবছটি, 

বজলা-িালকাঠী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 

খ 

3509.  

বমাাঃ নূর আলম হাসাি, বপতা-বমাাঃ মমতাজ আলী বমাল্যা, 

গ্রাম-ববদজাড়া, র্াকঘর-ববদ্যপুর, থািা-মান্দা, বজলা-িওগাঁ। 

ব্যাদচলার অব সাইস 

ইবিবিয়াবরাং, 

ম্যাকাবিকুাল, ২০১০ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3510.  

বমাাঃ মারেত আলী, বপতা-মৃতদমাাঃ আব্দুর রবশে, গ্রমা-

বগাববন্দপুর, র্াকঘর ও থািা-আলমর্াঙ্গা, বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

কখ 

3511.  

বমাহাম্মে বরয়াজুল ইসলাম, বপতা-জামাল বমাল্যা, গ্রাম-

চাঁেপুর, র্াকঘর-বশবরামপুর, থািা-েবরেপুর সের, বজলা-

েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 

গ 

3512.  

বমাহাম্মে আজাে, বপতা-আহমে শুক্কুর, গ্রাম-বড় বমৌলভী 

সাদহদবর  বাড়ী, ইলশা, র্াকঘর-চাঁপাছবড়, থািা-বাঁশখালী, 

বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

গ 

3513.  

মাহফুজুর ইসলাম, বপতা-বমাহাম্মে বমাস্তো, , বভাগড়া, 

বাসি সড়ক, জাতীয় ববশ্বববদ্যালয়, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

গ 

3514.  

বমাহাম্মে বগালাম বমাস্তো, বপতা-বমাাঃ বসকান্দর আলী, 

গ্রাম-আতাকরা, র্াকঘর-পাকেদতপুর, থািা-শাহরাবস্ত, 

বজলা-চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

গ 

3515.  

শরীফুল ইসলাম বচৌধুরী, বপতা-কবরমুল হক বচৌধুরী, 

বিরাজপুর, বচৌধুরী বাড়ী, র্াকঘর-বক এস হাট, বেিী সের,  

বেিী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

কখগ 

3516.  
ওয়াবহদ্যল আলম, বপতা-বমাাঃ শামসুল আলম, গ্রাম-

বখালাদবািা, র্াকঘর-হবরুর, থািা-পবা, ও বজলা-রাজশাহী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১১ 

গ 

3517.  

বমাাঃ আবরফুল হক, বপতা-মৃত বমাাঃ আবমনুল হক, গ্রাম-

বাদগরহাট, র্াকঘর-রাদয়ে, উপদজলা-কাপাবসয়া, বজলা-

গাজীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৭ 

গ 

3518.  

রায়হাি উস বছাবহাি, বপতা-নুরুদছাবহাি, গ্রাম-পূব ড বহঙগুবল, 

র্াকঘর-কদরর হাট, থািা-বমরসরাই, বজলা-চিগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

কখগ 

3519.  

বমাাঃ শাহাোৎ বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আলী বহাদসি, গ্রাম-

গজাবরয়াকাবন্দ, র্াকঘর-শশ ডাবে বাজার, থািা-বেিী সের, 

বজলা-বেিী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 

কখগ 

3520.  

এম হাসিাত জামাি, বপতা-বমাাঃ আবমনুল ইসলাম, গ্রাম-

বগাসাইপুর, র্াকঘর-রাজাপুর, থািা-বড়াই গ্রাম, বজলা-

িাদটার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 

গ 

3521.  

বমাাঃ সাববরুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ জামাল উবদ্দি,, গ্রাম-

জাউদবািা, র্াকঘর-সন্যাসীতলা, থািা-বভালাহাট, বজলা-

চাঁপাইিবাবগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 

খগ 

3522.  

বমাাঃ ইবলয়াছ বহাদসি, বপতা-আবদ্যস সত্তার মীর, গ্রাম ও 

র্াকঘর-গাছািী, থািা-েশবমিা, বজলা-পটুয়াখালী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৭ 

খ 

3523.  

খন্দকার সাজু বময়া, বপতা-মৃত খন্দকার িজরুল ইসলাম, 

গ্রাম ও র্াকঘর-কাবজর বশমলা, থািা-বত্রশাল, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

কখগ 

3524.  

এস এম বহজাজুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রাম 

ও র্াকঘর-িাটিবুবিয়া, বমজডাগি, পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১১ 

খ 

3525.  

বমাাঃ মাইদ্যল ইসলাম, বপতা-মৃত আেজাল বহাদসি, 

বকশবপুর, পূব ড পাড়া, পাবলচড়া হাট, সের, রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার ২০১১ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3526.  

বমাাঃ মুজাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রাম 

ও র্াকঘর-পাঁচয়াড়া, উপদজলা-চন্দ্রগি, বজলা-লক্ষীপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৮ 

কখ 

3527.  

বমাাঃ সাবব্বর বহাদসি, বপতা-মৃত বমাাঃ বমাকতুল বহাদসি, 

গ্রাম-জুবগকাটা, র্াকঘর-বমজডাপুর, উপদজলা-আদটায়ারী, 

বজলা-পঞ্চগড়। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

গ 

3528.  

বমাহাম্মে শাহাোত বহাদসি, বপতা-বমাহাম্মে হারুি বময়া, 

বজলতল, বহায়াদকা বাজার,  ভুজপুর, েটিকছবড়, চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 

ক 

3529.  

বমাহাম্মে বতৌবহদ্যল আলম, বপতা-বমাহাম্মে শামসুল আলম, 

এয়াবছি িগর, ১ িাং হলবেয়া, রাউজাি, চিগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

খগ 

3530.  

বমাাঃ বতৌবেকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রাম-

শািতলা, র্াকঘর-চড়াসিকাঠি, সের, র্দশার। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

খগ 

3531.  

বশখ বমাাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বশখ বমাাঃ আব্দুল মবজে, 

গ্রাম-হবরশ্বর তালুক, থািা-রাজার হাট, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

3532.  

বমাাঃ ববজু আহদমে, বপতা-বমাাঃ খববর উবদ্দি, পুববর পটল, 

র্াকঘর-তবকপুর, উবলপুর, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 

গ 

3533.  

বরয়াজ উবদ্দি আহদমে, বপতা-শামসুবদ্দি আহদমে, গ্রাম-

জয়কালীপুর, র্াকঘর-পাহাবড়য়াকান্দী, থািা-বাঞ্ছারামপুর, 

বজলা-বব. বাড়ীয়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

গ 

3534.  

বমদহেী হাসাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রাম-বটকালা, 

র্াকঘর-গরুড়া, থািা-বেৌলতপুর, বজলা-কুবিয়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

খগ 

3535.  

বমাাঃ োজুল হক, বপতা-মৃত বহকমত আলী, পূব ড মালঞ্চ, 

মালঞ্চ, বমলান্দহ, জামালপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

খগ 

3536.  

আদিায়ার বহাসাইি, বপতা-আব্দুস সুবহাি, গ্রাম-কমল মবরচ, 

র্াকগর-বাগমারা, থািা-উল্লাপাড়া, বজলা-বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

গ 

3537.  

রবি বড়ুয়া, বপতা-সুদবাে বড়ুয়া, গ্রাম-পবিম ববিাজুরী, 

র্াকগর-ববিাজুরী, থািা-রাউজাি, বজলা-চিগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

3538.  

আবসে মাহামুে, বপতা-বসবদ্দক রহমাি, গ্রাম-বগাববন্দবাড়ী, 

র্াকঘর-বটপড়া, উপদজলা-বশবালয়, বজলা-মাবিকগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

খগ 

3539.  

সজীব োশ, বপতা-পবরমল োশ, বসমলা কুটির, বড়ো ববশ্বাস 

বরার্, উত্তর কািবল, চিগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

গ 

3540.  

বমাাঃ সবুজ বময়া, বপতা-বমাাঃ শবকম  উবদ্দি, বপপুল বাবড়য়া, 

(ঈেগাহ মাঠ সাংলগ্ন), হবরিা বপপুল বাড়ীয়া বাজার, 

বসরাজগি সের, বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 

গ 

3541.  

বতাোদয়ল আহদমে, বপতা-আবদ্যল কাদের, গ্রাম-আকবিয়া, 

র্াকঘর-সাদহেপুর, থািা-কচুয়া, বজলা-চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3542.  

বমাাঃ আরমানুল হক, বপতা-বমাাঃ আমজাে আলী, গ্রাম-বতঘর 

িারায়িপুর, র্াকঘর-েরক্কাবাে, থািা-ববরল, বজলা-

বেিাজপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৭ 

কখগ 

3543.  

বমাাঃ সামছুল আদরবেি খাি, বপতা-বমাাঃ আবিছ উবদ্দি খাি, 

বাবড় িাং-৭/৭, রাস্তা িাং-৭, বসিপাড়া পব ডতা, র্াকঘর-

বমরপুর, কােরুল, ঢাকা-১২১৬। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৬ 

খগ 

3544.  

জাবহদ্যল আলম, বপতাাঃ বমাহাম্মে ইউনুছ বময়া, মহি বময়ার 

বাড়ী, জামদশে শাহদরার্, গ্রামাঃ কুলগাঁও, বপাাঃ 

জালাললবাে, থািাাঃ বায়বজে, বজলাাঃ চট্রগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 

গ 

3545.  

বরাবাদয়ত বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আবিছার রহমাি, বছাট 

ইটালী, িবশপুর, র্াকঘর-বাগবাড়ী, গাবতলী, বগুড়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

খ 

3546.  

বমজডা ইমরাি বহাদসি, বপতা-বমজডা বমাজােের বহাদসি, বজ 

বস বরার্ ধািবাবন্ধ (বিমতলা), বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, 2009 

গ 

3547.  

পবরমল চন্দ্র সাহা, বপতা-মৃত বাবু ববজয় কুমার সাহা, 

র্াকঘর-কাবলেহ, থািা-বেিী সের, বজলা-বেিী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

গ 

3548.  

বমাাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ মহবসি আলী, গ্রাম-

বশবিগর, বপাড়াগি, পুকুর পাড়, র্াকঘর-কািসা, থািা-

বশবগি, বজলা-চাপাইিবাবগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

ক 

3549.  

বমাাঃ শবেকুল ইসলাম, বপতা-মৃত মস্তব আলী, গাঁতী পবিম 

পাড়া, র্াকগর-গাঁতী, থািা-পাবিা সের, বজলা-পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ১৯৯৭ 

ক 

3550.  

বমাাঃ হুমায়ুি কববর, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রবহম, গ্রাম ও 

র্াকঘর-কলাবাড়ী, থািা-োমুরহুো, বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

ক 

3551.  

বমাাঃ নুর বমাহাম্মে বসবদ্দক, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রহমাি 

সরকার, গ্রাম-চকমামদরাজপুর, র্াকঘর-গাইবান্ধা, থািা-

গাইবান্ধা, বজলা-গাইবান্ধা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 

খ 

3552.  

খন্দকার কামরুজ্জামাি, বপতা-খন্দকার রবেকুল ইসলাম, 

গ্রাম ও র্াকঘর-কাবজর বশমলা, থািা-বত্রশার, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

গ 

3553.  

বমাাঃ শাহ আলম সুমি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মাদলক, গ্রাম-

শমদশরপুর, র্াকঘর-আমতলী বাজার, থািা-মদিাহরগি, 

বেিী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৮ 

গ 

3554.  

বমাাঃ রুহুল আবমি, বপতা-হাজী বমাাঃ খবলল প্রাাং, গ্রাম ও 

র্াকঘর-কাদয়মপুর, থািা-শাহজােপুর, বজলা-বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ১৯৯৪ 

গ 

3555.  

বমাাঃ আমজাে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ মঞ্জুরুল আলম, গ্রাম-

কচুয়া, র্াকঘর-আবু বতারাব, থািা-বমরসরাই, বজলা-চিগ্রাম 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

গ 

3556.  

বমাাঃ মঈনুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল কাইয়ুম, গ্রাম-

লাহুবড়য়া, র্াকঘর-লাহুবড়য়া, কাবলগি, থািা-বলাহাগাড়া, 

বজলা-িড়াইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 

খগ 

3557.  

বমাাঃ আবমরুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রাম-

মুজাটি, র্াকঘর-মুক্তাগাছা, থািা-মুক্তগাছা, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

খগ 

3558.  
বমাাঃ ববেব খাি, বপতা-বমাাঃ বগালাম বমাস্তো খাি, গ্রাম-

কৃষ্ণিগর, র্াকঘর-জলমা, উপদজলা-বটিয়াঘাটা, বজলা-

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

খুলিা। 

3559.  

তািভীর আঞ্জুম বলাংকি, বপতা-মৃত রমজাি আলী, গ্রাম-

ভালুকা, র্াকঘর-বচৌরঙ্গী বাজার, কুমারখালী, বজলা-কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 

কখগ 

3560.  
বমাাঃ বসবলম বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আলাউবদ্দি বময়া, ববল 

আমলা, খদয়রপুর, বমরপুর, কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 

গ 

3561.  

বসয়ে বমাহাম্মে বিজাম উবদ্দি, বপতা-বসয়ে বমজবাহ 

উবদ্দি, টিউবলপ গাদর্ ডি, চাঁিপাড়া, উত্তরখাি, ঢাকা-১২৩০। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

কখগ 

3562.  

বমাাঃ আসলাম আলী, বপতা-বমাাঃ ঈেবার আলী, গ্রাম-

বতদলাকপুর, র্াকঘর-বগৌরীপুর, লালপুর, িাদটার। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১২ 

খ 

3563.  

বমাাঃ হাসানুজ্জামাি ভূ ুঁইয়া, বপতা-বমাাঃ ববসর উল্লা ভূ ুঁইয়া, 

জবািী স্কুদলর বপছদি, ঠিঠবিয়া, েবক্ষণপাড়া), বগুড়া সের, 

বগুড়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০১৩ 

খগ 

3564.  

বমাাঃ সাইফুল আমীি, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাাঃ বলয়াকত আমীি, 

বাসা-১৭, বলইি-১১, ব্লক-আই, হাবলশহর হা/এ, চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

গ 

3565.  

বমাাঃ রঞ্জু আহদম্মে, বপতা-বমাাঃ বতারাব আলী, গ্রাম-সারুটিয়া 

কাজী পাড়া, র্াকঘর-ববরুয়াি, থািা-আটঘবরয়া, বজলা-

পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০০৪ 

গ 

3566.  

ববকাশ চন্দ্র োস, বপতা-উদমশ চন্দ্র োস, গ্রাম-

চরবমজবলশপুর, র্াকঘর-তাবকয়া বাজার, থািা-বসািাগাবজ, 

বজলা-বেিী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

3567.  
পলাশ চন্দ্র লস্কর, বপতাাঃ বিম ডল চন্দ্র লস্কর, গ্রামাঃ পবিম 

মাইজেী, বপাাঃ বিায়াখালী সের, বজলাাঃ বিায়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 

গ 

3568.  

বমাাঃ আশরাফুল আলম, বপতা-আহাম্মে আলী, গ্রাম-

ভকরগাঁও, র্াকগর-বিকমরে, উপদজলা-রািীশতকল, বজলা-

ঠাকুরগাঁও। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 

গ 

3569.  

বমাাঃ মাসুে  রািা, বপতা-বমাাঃ বমাসবলম বেওয়াি, গ্রাম-

রাবতকাবন্দ, র্াকঘর-মান্দারতলী, উপদজলা-মতলব, বজলা-

চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১০ 

গ 

3570.  

বমাাঃ আহসাি হাববব, বপতা-বমাাঃ হায়োর আলী, ৪৫৭, 

েবড়োরদবািা, বসািাবিবাস, ববায়াবলয়া, রাজশাহী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

কখগ 

3571.  

বমাাঃ জবহরুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম-

েদতহাবাে, র্াকঘর-পীরবাবড়, থািা-বেববদ্বার, বজলা-

কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 

খগ 

3572.  

বমাাঃ োরহাি তািভীর তুষার, বপতা-বমাাঃ ইবদ্রস আলী, 

২৭২/৩৬৪ বহবল, বরার্ েমেমা পবিম, পাঁচবববব, 

জয়পুরহাট। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

3573.  

বমাাঃ সুমি রািা, বপতা-বমাাঃ আব্দুল জুব্বার,, গ্রাম-েবরচন্দ্র 

বাড়ী, র্াকঘর-ভাতুকুড়া, থািা-ধিবাড়ী, বজলা-টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

খ 

3574.  

বমাাঃ মবমনুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ জশমত আলী, গ্রাম-

চন্দ্রখািা, র্াকঘর ও উপদজলা-ফুলবাড়ী, বজলা-কুবড়গাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 

খ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3575.  

বমাাঃ আতাউল হক, বপতা-বমাাঃ আব্দুল বারীক, বকামরগ্রাম 

(পূব ডপাড়া), র্াকঘর-বাবিয়াপাড়া, থািা-জয়পুরহাট 

সের,দজলা-জয়পুরহাট। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

গ 

3576.  

বমাাঃ হুমায়ুি কবীর, বপতা-আব্দুস বসাবহাি সরোর, গ্রাম-

বদরয়া, র্াকঘর-বদরয়া বততুবলয়া, থািা-কাবলগি, বজলা-

সাতক্ষীরা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

১৯৯৮ 

কখগ 

3577.  

বমাস্তাবেজ আহদমে, বপতা-বমাসদলম আহদমে, গেখালী, 

বিকরা, কলাদরায়া, কলাদরায়া বপৌরসভা, কলাদরায়া, 

সাতক্ষীরা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৯ 

খগ 

3578.  

বমাাঃ সাজ্জাদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ সালাম বশখ, গ্রাম-

কলাগাবছ, র্াকঘর-মহাজি, থািা-িড়াগাবত, উপদজলা-

কাবলয়া, বজলা-িড়াইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 

খ 

3579.  

বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি বলটি, বপতা-বমাাঃ আবিছুর রহমাি, 

গ্রাম-বেয়ার পাবচল, র্াকঘর-বখাকশা বাবড়, থািা ও বজলা-

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 

গ 

3580.  

বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আলাউদ্দীি, গ্রাম-

মাগুড়া, বাশবাড়ী, র্াকঘর-মাগুড়া, পঞ্চগড় সের, পঞ্চগড়। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 

খ 

3581.  

বমাাঃ মিতাজুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বসালাইমাি মন্ডল, 

গ্রাম-ঘদিশ্যামপুর, (দঘািাপাড়া), র্াকঘর-হাবড়া, থািা-

পাব ডতীপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

গ 

3582.  

বমাাঃ েরহাে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বলয়াকত আলী, গ্রাম-

আড়াজী চড়াই বখালা, র্াকঘর-বটতলা, থািা ও বজলা-

িীলোমারী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

গ 

3583.  

বশপি তালুকোর, বপতা-বশবরষ তালুকোর, গ্রাম-েবক্ষণ 

জলেী, র্াকঘর-জলেী, থািা-বাঁশখালী, বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 

গ 

3584.  

ওয়াবহদ্যল ইসলাম অপু, বপতা-এস এম ইবদ্রস, গ্রাম-পবিম 

বিবিন্তপুর, র্াকঘর-ধামাধর হাট, থািা-রাাংগুিীয়া, বজলা-

চিগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

3585.  

বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রাম-

িাকাগাঁও, র্াকঘর-ঠাকুর বাঘাই, উপদজলা-ফুলপুর, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৮ 

কখগ 

3586.  

বমাাঃ সুজাি বময়া, বপতা-বমাাঃ ওবকল উবদ্দি, গ্রাম-উত্তর 

চাঁেখািা, র্াকঘর-চাঁেখািা, উপদজলা-বকদশারগি, বজলা-

িীলোমারী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৬ 

কখগ 

3587.  

সুমি বচৌধুরী, বপতাাঃ স্বপি চন্দ্র বচৌধুরী, গ্রামাঃ+দপাাঃ 

বক্তপুর,-৪৩৫১, েটিকছবড়, চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫ 

গ 

3588.  

বমাাঃ নুরিবী, বপতা-আবুল বাশার, গ্রাম-চরপাতা, র্াকঘর-

চরপাতা হাই স্কুল, উপদজলা-বেৌলতখাি, বজলা-বভালা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 

গ 

3589.  

বমাহাম্মে আলম, বপতা-আব্দুল খাদলক, গ্রাম-বছাট 

বেিীখালী, র্াকঘর-বেিীখালী, থািা-ববতাগী, বজলা-

বরগুিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 

কখ 

3590.  

বমাাঃ জবসম উদ্দীি, বপতা-বমাাঃ মবজবুল হক, গ্রাম ও 

র্াকঘর-উজািী,উপদজলা-কচুয়া, বজলা-চাঁেপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৭ 

খগ 



ক্রমিক 
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3591.  

বমাাঃ আমজাে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ মাবিক বময়া, গ্রাম-

েবক্ষণ সাবুদেবপুর, থািা-হাবকমপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

3592.  

বমাাঃ রাবজব বশখ, বপতা-বমাাঃ ইব্রাহীম বশখ, গ্রাম-হারেী, 

র্াকঘর-হারেী, থািা-আলমর্াঙ্গা, বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১০ 

গ 

3593.  

এ এস এম আশরাে উবদ্দি, বপতাাঃ এ বক এম শবহে উবদ্দি, 

গ্রামাঃ েদতহপুর, থািাাঃ +থািাাঃ+দজলাাঃ বেিী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১১ 

গ 

3594.  

বমাাঃ বমাসাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ শাহাোত বহাদসি, 

মদহশপুর, পূব ড কাবন্দ, চর বাবিয়াল, বাাংলা বাজার, মুসীগি 

সের, মসীগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

3595.  

রুদবল বময়া, বপতা-েজলুর রহমাি, গ্রাম ও র্াকঘর-

ছাবতহাটি, থািা-কাবলহাবত, বজলা-টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকট্রাঃ ও 

বটবলকবমউবিদকশি) 

২০১৪ 

গ 

3596.  

বমাাঃ বমাস্তো কামাল, বপতা-বমাাঃ আবু তাদলব, গ্রাম-

তবকপুর, র্াকঘর-তবকপুর, থািা-উবলপুর, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 

গ 

3597.  

বমাাঃ সুজি আলী, বপতা-মৃত হাদরজ আলী, গ্রাম-রামিগর, 

র্াকঘর-কলাবাড়ী, থািা-োমুড়হুো, বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

খ 

3598.  

বমাাঃ আব্দুর রাজ্জাক, বপতা-বমাাঃ রওশি আলী, গ্রাম-

জগন্নাথপুর, র্াকঘর-চঞ্চাপড়ী, উপদজলা-ববড়া, বজলা-

পাবিা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

ক 

3599.  

বমাাঃ বজয়াউর রহমাি, বপতা-মৃত আলাউবদ্দি (প্রাাঃ), গ্রাম-

পাটবকয়াবাড়ী, র্াকঘর-বহমাদয়তপুর, পাবিা সের, বজলা-

পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০০৩ 

গ 

3600.  

বসয়ে বখবতয়ার সুমি, বপতা-বসয়ে আব্দুল লবতে, গ্রাম-

রবেয়ােী, র্াকঘর-বায়লাখালী, থািা-এয়ারদপাট ড, বজলা-

ববরশাল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

গ 

3601.  

বমাাঃ হাবেজুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রাম-

বমাল্লাপাড়া, র্াকঘর-বভত্তর বন্দ, থািা-িাদগশ্বরী, বজলা-

কুবড়গ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১০ 

গ 

3602.  

বমাাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ রইচ উবদ্দি, গ্রাম-

মাইজবাড়ী, র্াকঘর-মাইজবাড়ী, থািা-কাবজপুর, বজলা-

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

খ 

3603.  

বমাহাম্মে আবুল বহাদসি, বপতা-মৃত বমাহাম্মে আহছানুল 

কবরম, গ্রাম ও র্াকঘর-সাহরাইর, থািা-বসাংগাইর, বজলা-

মাবিকগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৪ 

খগ 

3604.  

জয়ন্ত সরকার, বপতা-অবজত সরকার, গ্রাম-উমামুল্লারচর, 

র্াকঘর-বখতারচর, থািা-ববায়ালখাবল, বজলা-চিগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ) ২০১৬ 

গ 

3605.  

বমাাঃ বতৌবেকুর রহমাি, বপতা-আজাদের রহমাি, প্রর্দে-

আজাদেররহমাি, গ্রাম-পূব ড লালপুর, উপদজলা-বসিবাগ, 

বজরা-বিায়াখালী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৬ 

গ 

3606.  

বসয়ে বমাাঃ বগালাম সদরায়ার, বপতা-বমাাঃ কবলম উল্লাহ, 

গ্রাম-পবিম মান্দারী, র্াকঘর-মান্দারী বাজার, উপদজলা ও 

বজলা-লক্ষীপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১১ 

কখ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3607.  

শুভ েত্ত, বপতা-মৃত করুিা কান্ত েত্ত, গ্রাম ও র্াকঘর-কাফুরা, 

থািা-েবরেপুর সের, বজলা-েবরেপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৩ 

গ 

3608.  

বমাাঃ বমাবশউল আলম, বপতা-বমাাঃ িাবসর উদ্দীি, গ্রাম-

মহারাজপুর, বময়াপাড়া, র্াকঘর-মহারাকপুর, থািা-

চাঁপাইিবাবগি সের, বজলা-চাঁপাইিবাবগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৯ 

গ 

3609.  

বমাহাম্মে আবুল কাদশম, বপতা-বমাাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রাম 

ও র্াকঘর-ভাদরল্লা, থািা-বুবড়চাং, বজলা-কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০০৭ 

গ 

3610.  

বমাাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ বমাকবুল বহাদসি, গ্রাম-

বমজডাপুর েবক্ষণপাড়া, র্াকঘর-বমজডাপুর, থািা-বশরপুর, 

বজলা-বগুড়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

3611.  

বমাাঃ জুলবেকার আলী, বপতা-বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রাম-

চররায়পুর, র্াকঘর ও থািা- ও বজলা-বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০২ 

গ 

3612.  

খন্দকার রাজলু ইসলাম, বপতা-খাঃ আাঃ বমান্নাে, গ্রাম-

বশালধারা, র্াকঘর-পুখবরয়া, উপদজলা-বঘওর, বজলা-

মাবিকগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১১ 

গ 

3613.  

বমাাঃ আসাদ্যজ্জামাি আদপল, বপতা-বমাাঃ ইউসুে আলী, গ্রাম-

হবরপুর (েবকর বাড়ী), র্াকঘর-ভাতকুড়া, উপদজলা-ধিবাড়ী, 

বজলা-টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 

খগ 

3614.  

বমাাঃ আল আবমি, বপতা-বমাাঃ বমাস্তাবেজুর রহমাি, গ্রাম-

চক আবরশ, র্াকগর-কাট খইর, থািা-িওগা, বজলা-িওগাঁ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 

খ 

3615.  

অরুি মাহাদতা, বপতা-সীতারাম মাহাদতা, কাঁশপুর, পাঁচবববব, 

জয়পুরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

গ 

3616.  

বমাস্তাক আহদম্মে, বপতা-মৃত ওয়াজ উদ্দীি প্রাাং, বহাবডাং 

িাং-১৭২, জামগড়া, আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 

খ 

3617.  
বমাাঃ মবহবুল্লাহ, বপতা-বমাাঃ আব্দুল বারী, গ্রাম-রাজগর, 

র্াকঘর-বগা বন্দর, থািা-বাউেল, বজলা-পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স,  

গ 

3618.  

বমাাঃ আশরাফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ মহবসি উবদ্দি, গ্রাম-

কাংশপবি, র্াকঘল-বশলাি, থািা-ধামরাই, বজলা-ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

গ 

3619.  

আবদ্যল মবতি, বপতা-বমাাঃ আবুল কাদশম, বগাকুল িগর, 

বসিওয়াবলয়া, সাভার, ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৮৫ 

গ 

3620.  

বমাাঃ ইমরাি বহাদসি, বপতা-বমাাঃ  আব্দুস সালাম, গ্রাম-

ববপ্রদবলঘবরয়া, র্াকঘর-ববদ্য ববলঘবড়য়া, থািা-িাদটার 

সের, বজলা-িাদটার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

খগ 

3621.  

বমাাঃ জাদহদ্যল আলম, বপতা-বমাাঃ ইসমাঈল বচৌধুরী, সাবকর 

বমাহাম্মে বচৌধুরী বাড়ী, গ্রাম-ধলই, র্াকঘর-এিাদয়তপুর, 

থািা-হাটহাজারী, বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 

ক 

3622.  
বমাাঃ আবতয়ার রহমাি, বপতা-বমাাঃ ইসহাক আলী,গ্রাম-

বোহার পাড়া, র্াকঘর-পাবিা, থািা-পাবিা সের, পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৮ 

খ 

3623.  

বমাাঃ েয়সাল আহদমে, বপতা-বমাাঃ হাবলম সরোর, গ্রাম-

বমাল্যা পাড়া, র্াকঘর-বকাোলপুর, থািা-বগাসাইরহাট, 

বজলা-শরীয়তপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৭ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3624.  

বিওয়াজ শরীে, বপতা-বমাস্তাবেজুর রহমাি, র্াাঃ বহুমুসীর 

বাড়ী, েবক্ষণ আলীপুর, ছবম ভূঞার হাট, োগিভূঞা, বজলা-

বেিী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৪ 

গ 

3625.  
স্বদেশ রিি বড়ুয়া, বপতা-বমাঃ মদিারিি বড়ুয়া, গ্রাম-

বপঙ্গলা, র্াকঘর-বুধপাড়া, থািা-পটিয়া, বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৮২ 

কখগ 

3626.  

বশখ তািভীর বহাদসি, বপতা-বশখ বমাশাররে বহাদসি, 

গুয়াদখালা, িওয়াপাড়া, অবয়িগর, র্দশার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 

গ 

3627.  

বমাাঃ বমাস্তাবেজুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ নুরুল ইসলাম 

সরকার, গ্রাম-পূব ড োদমােরপুর, র্াকঘর-বকশামত ববজু, 

থািা-সাদ্যল্যাপুর, বজলা-গাইবান্ধা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০১ 

কখগ 

3628.  

বমাাঃ আেতাব উবদ্দি, বপতা-বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, গ্রাম-

লক্ষীপুর, র্াকঘর-রায়দগাববন্দপুর, থািা-লাকসাম, বজলা-

কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৭ 

গ 

3629.  

বমাাঃ িাইে হাসাি, বপতা-মৃত সুলতাি আহম্মে, 

বমাদমিপাড়া, র্াকঘর-আোোবাে, থািা-লালবাগ, ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ১৯৯২ 

ক 

3630.  

মামুি আল বরজা, বপতা-মৃত মুসী মবহউদ্দীি, বহাবডাং িাং-

৯৩০, (মুসীবাড়ী), গ্রাম-বসিহাটী, র্াকঘর-বসিহাটী, 

বেঘবলয়া, খুলিা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৫ 

গ 

3631.  

োরুক আহদমে, বপতা-হারুি অর রবশে, গ্রাম-ইয়ারপুর, 

র্াকবঘর-বজরাব, থািা-আশুবলয়া, ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০০ 

কখগ 

3632.  

বমাাঃ আবরফুল ইসলাম (জয়), বপতা-বমাাঃ বমান্নাে আলী, 

গ্রাম-বছাট ববন্যাতকর, র্াকঘর-ববন্যাতকর,  উপদজলা ও 

বজলা-টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 

ক 

3633.  

বমাাঃ রাবশদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ রবহজ উবদ্দি, গ্রাম-

বেঘলআটা, র্াকঘর-বমজডাপুর, থািা-বগাপালপুর, বজলা-

টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৩ 

গ 

3634.  

ইবিবিয়ার বমাাঃ হায়াত বচৌধুরী, বপতা-জামাল আহমে 

বচৌধুরী, োরুি ওমরাহ, েট িাং-১২, ব্লক-বজ, বিউ 

মিসুরাবাে, আকবর শাহ, চিগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৩ 

খ 

3635.  
বমাাঃ েরহাে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ েজলুল হক মন্ডল, গ্রাম-

চক ববজলী, র্াকঘর ও থািা-আদক্কলপুর, বজলা-জয়পুরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৮ 

গ 

3636.  

বমাাঃ জাবকউল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ নুরুল হুো, বাবড়-

১৫০৫/১৩৮৯, ঠিঠবিয়া (েবক্ষণ পাড়া), বশরপুর বরার্, বগুড়া 

সের, বগুড়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৮ 

গ 

3637.  
বমাাঃ আবশকুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রহমাি, ৪৩, শশী 

ভূষণ প্রামাবিক বরার্, থািাপাড়া, কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১০ 

খ 

3638.  

বমাাঃ জবহরুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ হর্রত আলী, কুন্দুরা, 

বেয়াবাড়ী, ১৮৩১, হবররামপুর, মাবিকগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 

খ 

3639.  

বমাাঃ আবুল হাসাি, বপতাাঃ বমাহাম্মে উল্লাহ, গ্রামাঃ রামপুর, 

বপাাঃ রামপুর বাজার, থািাাঃ হাজীগি, বজলাাঃ চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০৮ 

কখগ 

3640.  

বমাাঃ রুদবল সরকার, বপতা-বমাাঃ বাবুল সরকার, গ্রাম-

বিায়াকান্দী, র্াকগর-বাগািবাড়ী, থািা-মতলব, বজলা-

চাঁেপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৭ 

খগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3641.  

বমাাঃ ইদত্তকার বসরাজ,  বপতা-বমাাঃ বসরাজুল ইসলাম, 

বতঘরা িারায়িপুর, েরক্কাবাে, ববরল, বেিাজপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৩ 

খগ 

3642.  

বমাাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা-বমাাঃ হাসাি আলী, শবহে আরজ 

সড়ক, ৭১০০, বমদহরপুর সের, বমদহরপুর বপৌরসভা, 

বমদহরপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 

গ 

3643.  

বমাহাম্মে আেজাল বহাদসি, বপতা-মৃত বমাহাম্মে কালু 

বময়া, গ্রাম-দ্যল্যা ববগম, র্াকঘর-কান্ঠাবলয়া, থািা-বমজডাপুর, 

বজলা-টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ১৯৯৫ 

ক 

3644.  

বমাাঃ ইসরাবেল বহাদসি ইমি, বপতা-বমাাঃ বমাজােের 

বহাদসি, গ্রাম-ববহাবরপুর, র্াকঘর-আহসািগি, থািা-আত্রাই, 

বজলা-িওগাঁ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৬ 

খ 

3645.  

প্রদকৌাঃ বমাহাম্মে মাজহারুল ইসলাম, বপতা-বমাহাম্মে আবুল 

বাশার, গ্রাম ও র্াকঘর-মাইট র্াঙ্গা, থািা-সন্দ্বীপ, বজলা-

চিগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

১৯৯০ 

ক 

3646.  

বমাাঃ সাইদ্যর রহমাি, বপতা-আব্দুল লবতে, গ্রাম-টপলালপুর, 

র্াকঘর-পাবিা, থািা-পাবিা সের, বজলা-পাবিা 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 

গ 

3647.  

বমাাঃ আবরফুল ইসলাম (সুমি), বপতা-বমাাঃ আশরাে আলী, 

গ্রাম-ভাকুয়ার কুটি, র্াকগর-কেমতলা, থািা-উবলপুর, 

বজলা-কুবড়গাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

খ 

3648.  

এস এম আবসফুজ্জামাি, বপতা-এস এম আাঃ খাদলক, গ্রাম-

মাবিকিগর, র্াকঘর-আমর্ালা, উপদজলা-বশবালয়, বজলা-

মাবিকগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 

গ 

3649.  

বমাাঃ সুজি বহাদসি, বপতা-বমাাঃ তবমজ উবদ্দি, গ্রাম-

বমাগরখাল, র্াকঘর-ন্যাশিাল ইউবিভাবস ডটি, গাজীপুর সের, 

গাজীপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৬ 

কখগ 

3650.  

মৃদ্যল চন্দ্র োস, বপতা-ববমল চন্দ্র োস, গ্রাম-গুলাখালী, 

র্াকঘর-সুর্ ডমূখী, হাবতয়া, বিায়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 

গ 

3651.  

বমাাঃ আবরে তালুকোর, বপতা-বমাাঃ হাবিে তালুকোর, 

গ্রাম-বটারাঘর, তালুকোর বাড়ী, র্াকঘর-হাজীগি, থািা-

হাজীগি, বজলা-চাঁেপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৬ 

খগ 

3652.  

বমাহাম্মে মাবজদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাহাম্মে চাঁি বময়া, 

গ্রাম-চাঁেিগর, কাবজপুর, বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 

গ 

3653.  

বমাাঃ তাজুল ইসলাম, বপতা-আব্দুর রবশে, গ্রাম-হাবতয়ামুড়ী, 

র্াকঘর-বমাল্লা বাজার, মদিাহরগি, বজলা-কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৬ 

গ 

3654.  

আসাদ্যল হক, বপতা-আবদ্যস শুক্কুর, নুরুল বহাছাইি 

কন্টাক্টদরর বাড়ী, গ্রাম-বতলারদ্বীপ, র্াকঘর-বতলারদ্বীপ, 

আদিায়ারা, চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 

খগ 

3655.  

বমজানুর রহমাি, বপতা-শহীে উল্লাহ, গ্রাম-ববশদপ্রাি 

ভাদটরচর, র্াকঘর-মধ্য ভাদটর চর, থািা-গজাবরয়া, বজলা-

মুসীগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১২ 

খগ 

3656.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-বমাহাম্মে সবে, গ্রাম-

ইসলামপুর, ভবিী, র্াকগর-কদরর হাট, উপদজলা-বমরসরাই, 

বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3657.  

বমাাঃ বতাোদয়ল আহদমে, বপতা-বমাাঃ আাঃ রউে বময়া, 

৫২১/১, গাছা বরার্, গাজীপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৭ 

গ 

3658.  

বমাাঃ তজরুল ইসলাম, বপতা-আাঃ আবজজ সরোর, চর 

মিসা, রাজাপুর, বভালা সের, বভালা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৬ 

ক 

3659.  

আবরে বমাাঃ শাহীি, বপতা-বমাাঃ এিামুল হক, ৫১, আকুয়া 

চুকাইলতলা, সের, ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 

গ 

3660.  

বমাাঃ কামরুল ইসলাম, বপতা-বমাসদলম আলী, গ্রাম ও 

র্াকঘর-তারাবুবিয়া, থািা-িাবজরপুর, বজলা-বপদরাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 

কখগ 

3661.  

বমাাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আলাউদ্দীি শবরে, গ্রাম-

রাজাখালী, র্াকগর-চর বয়ড়া, উপদজলা-দ্যমবক, বজলা-

পটুয়াখালী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৩ 

খগ 

3662.  

বমাাঃ আেতাব উবদ্দি, বপতা-মৃত বমাাঃ ইবদ্রছ বময়া, গ্রাম-

বকয়ারা, র্াকঘর-বপ্রমিল বাজার, উপদজলা-সের েবক্ষণ, 

বজলা-কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০২ 

খ 

3663.  

বমাাঃ মবির বহাদসি, বপতা-নুরুল আবমি, গ্রাম ও র্াকঘর-

বতারাবগি, উপদজলা-কমলিগর, বজলা-লক্ষীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

গ 

3664.  

এম এম বরকত উল্লাহ, বপতা-বমাাঃ শামসুল হুো বমাল্লা, 

গ্রাম-আোচাকী, র্াকঘর-আোচাকী, থািা-ববলকুবচ, বজলা-

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 

গ 

3665.  

তািভীর আহদমে, বপতাাঃ বমাাঃ কুদ্দুস ভূইয়া, গ্রামাঃ 

বতিবচতা, বপাাঃ আবমরাবাে, থািাাঃ োউেকাবন্দ, বজলাাঃ 

কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৫ 

গ 

3666.  

রতি চিবতী, বপতা-দ্যলাল চিবতী, গ্রাম-তুলাবাড়ীয়া, 

র্াকঘর-কমরআলী,থািা-বমরশ্বরাই, বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 

কখগ 

3667.  

বমাাঃ খাবলে সাইফুল্লাহ সাবকব, বপতা-বমাাঃ জাবকর বহাদসি, 

এিাদয়তপুর, ফুলবাবড়য়া, ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

গ 

3668.  

বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বগয়াস উবদ্দি, গ্রাম-

বাঁশতলা, র্াকঘর-কাকিী, থািা-তারাকান্দা,দজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 

খগ 

3669.  

বমাাঃ মাহফুজুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ ইবদ্রস আলী বমাল্লা, গ্রাম 

ও র্াকঘর-লক্ষীপুর, থািা-আতাইকুলা, বজলা-পাবিা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ) 

২০১৫  

গ 

3670.  

বমাাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বপতা-মৃত বখাশবর আলী, িাওডুবা, 

গ্রাম-িাওডুবা, র্াকঘর-ছাবতিাল, উপদজলা-পাঁচবববব, বজলা-

জয়পুরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 

গ 

3671.  

সুমি চন্দ্র কম ডকার, বপতা-মৃত সুিীল চন্দ্র কম ডকার, গ্রাম-

বখতাবখা, র্াকঘর-ঘবড়য়াল র্াঙ্গা, বাজার হাট, কুবড়গাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৫ 

গ 

3672.  

সাইফুদলর রহমাি, বপতা-মবেজুর রহমাি, মধ্য ইয়ারপুর, 

১৬ িাং কাবেরপুর, র্াকঘর-ঘাটলা, থািা-ববগমগি, 

বিায়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3673.  

বমাাঃ আব্দুর রবহম, বপতা-মৃত মবতয়ার রহমাি, , গ্রাম-িওো 

খাঁড়ারা, র্াকগর-বহল বাড়ীয়া, থািা-বমরপুর, বজলা-কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১০ 

গ 

3674.  

মাসুে রািা, বপতা-জামুে আলী, গ্রাম-বিজমাওিা, র্াকঘর-

বিজমাওিা, উপদজলা-শ্রীপুর, বজলা-গাজীপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৩ 

গ 

3675.  

বমাাঃ আলাউবদ্দি, বপতা-মৃত রমজাি আলী, গ্রাম-কুবলয়া, 

র্াকঘর-রামকৃষ্ণপুর, থািা-বচৌগাছা, বজল-র্দশার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

কখগ 

3676.  

সুলতাি আহম্মে, বপতা-আহম্মে বমঞা, পবরজাি বাদপর 

বাড়ী, পূব ড বগামেন্ডী, ববায়ালখালী, চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 

খগ 

3677.  

বমাাঃ জয়িাল আদবেীি, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রউে, গ্রাম-

ইবলপুর, র্াকগর-ভারুয়াখাল, উপদজলা-জামালপুর সের, 

বজলা-জামালপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৪ 

গ 

3678.  

মীর আবু বশাদয়ব, বপতা-মৃত মীর মবহউবদ্দি, ৩৫ িাং কদলজ 

বরার্, মীর বাড়ী সড়ক, ময়মিবসাংহ। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১১ 

খ 

3679.  

সবজব চন্দ্র, বপতা-সুবল চন্দ্র ববপারী, গ্রাম-জােরাবাে, 

র্াকঘর-ববতাগীরহাট, থািা-েশবমিা, বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 

গ 

3680.  

বমাাঃ বলাংকি, বপতা-আবুল কালাম, গ্রাম-বছাট বশধলকুড়া, 

র্াকঘর-বগাসাইরহাট,থািা-র্ামুর্ুা, বজলা-শরীয়তপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ)  ২০১৬ 

গ 

3681.  

বমাাঃ ইকবাল বহাদসি, বপতা-বমাাঃ ইছমাইল, গ্রাম-

আশকামতা, র্াকঘর-আজগরা বাজার, উপদজলা-লাকসাম, 

বজলা-কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০১ 

গ 

3682.  

বমাহাম্মে বজয়াউল কবরম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল কবরম, গ্রাম-

সতরবাড়ী, র্াকঘর-সতরবাড়ী, উপদজলা-গেরগাঁও, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০১ 

কখগ 

3683.  

বমাাঃ সরকার হাবসব আহদমে, বপতা-বমাাঃ মদিায়ার বহাদসি 

সরকার, গ্রাম-বগাপালপুর, র্াকঘর-পাঁচবববব, থািা-পাঁচবববব, 

বজলা-জয়পুরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 

খগ 

3684.  

বমাাঃ আশরাে উবদ্দি প্রাাং, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রাজ্জাক প্রাাং, 

গ্রাম ও র্াকঘর-এরুবলয়া, থািা ও বজলা-বগুড়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১২ 

ক 

3685.  

বমাাঃ ইমোদ্যল হক, বপতা-বমাাঃ সাইদ্যর রহমাি, বহাবডাং 

িাং-৪৮১, উত্তর ববলহামলা, বুবড়গি, বশবগি, বগুড়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১০ 

ক 

3686.  

জাবকর আহদমে মতুডজা, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মবজে, গ্রাম-

জয়রামুর, আদিায়ার, র্াকঘর-পায়রাবন্দ, থািা-বমঠাপুকুর, 

বজলা-রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৮ 

গ 

3687.  

বমাহাম্মে ওমর োরুক, বপতা-এ টি এম আবদ্যর রহমাি, 

জুবগরকাবন্দ, কাশীিগর, বচৌদ্দগ্রাম, বজলা-কুবমল্লা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৬ 

খগ 

3688.  

প্রদকৌাঃ বমাাঃ মাহফুজ সাদলক, বপতা-বমাাঃ আব্দুস সাদলক, 

বাসা-২৭৫/বর্, গুলবাগ, মাবলবাগ, ঢাকা-১২১৭। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০০৩ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3689.  

বমাাঃ জুদয়ল  রািা, বপতা-বমাাঃ আাঃ রবশে বসকোর, গ্রাম-

প্রয়াগজািী, র্াকঘর-বণী, থািা-বেলদ্যয়ার, বজলা-টাাংগাইল। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৪ 

গ 

3690.  

বমাাঃ তািভীর আহদমে, বপতা-বমাাঃ বগালাম রব্বািী, 

১৪৭/বজ, বমগা গাদর্ ডি), পান্থপথ বসগন্যাল, ঢাকা-১২১৫। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১০ 

কখগ 

3691.  

আব্দুল জবলল, বপতা-বমাাঃ তাজুল ইসলাম, বগাপালপুর, 

র্াকঘর-আবছম বাজার, থািা-ফুলবাড়ীয়া, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

3692.  

বসবলম হাসাি, বপতা-িাদয়ব আলী, গ্রাম-আবছম উত্তর টাি 

পাড়া, র্াকঘর-আবছম বাজার, থািা-ফুলবাড়ীয়া, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল , ২০১৭ 
গ 

3693.  

খাি বমাাঃ মাহবুবুল হক, বপতা-বমাাঃ হাবববুর রহমাি, বাসা-

০৭, বরার্-৫/১, বাইদলি িাে বকায়াট ডার বরার্, বকরািীপাড়া, 

রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৪ 
ক 

3694.  

বমাাঃ আবদ্যর রউে, বপতা-বমাাঃ আবদ্যস ছামাে, গ্রাম-ঢাকাই 

বজাড়া, র্াকঘর-ইন্তাজগি, থািা-বশবালয়, বজলা-মাবিকগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯১ 
গ 

3695.  

মাহাম্মে নুরুল হক, বপতা-বমাাঃ শামছুল হক, বাসা-৪৮৮, 

ওয়ার্ ড িাং-৪৭, োয়োবাে, বববরবাঁধ বরার্, কাঁটালতলা, 

োয়োবাে মাদ্রাসা, েবক্ষণখাি, ঢাকা-১২৩০। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

কবম্পউটার বটকদিালবজ, 

২০০৫ 

খ 

3696.  

বমাাঃ বমায়াদজ্জম বহাদসি, বপতা-বমাাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রাম-

কািাইিগর, র্াকঘর-সাহরাইল, থািা-বসাংগাইর, বজলা-

মাবিকগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খ 

3697.  

বমাাঃ রাবশদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ মবতউর রহমাি, গ্রাম-

বখাদ্দড বাউসা, র্াকঘর-আড়ািী, থািা-বাঘা, বজলা-রাজশাহী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

3698.  

বমাহাম্মে শবেকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ নূরুল ইসলাম, গ্রাম-

বল্লভপুর, র্াকঘর-বল্লভপুর, থািা-বেববদ্বার, বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

3699.  

এ এম এ খাদলক, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রাজ্জাক আকন্দ, গ্রাম-

চয়ড়া, র্াকঘর-ববিাদয়কপুর, থািা-উল্লাপাড়া, বজলা-

বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

3700.  

োরুক আহম্মে, বপতা-বমাাঃ সালামত উল্লুা পাদটায়ারী, গ্রাম-

পবিম েদতপুর, র্াকঘর-ভাদ্যবরয়া, থািা-িবাবগি, বজলা-

বেিাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ১৯৯৯ 

গ 

3701.  

বমাাঃ সম্রাট আকবার, বপতা-বমাাঃ বগালজার খাি, খাি বাড়ী, 

গ্রাম-উত্তর রািীিগর, র্াকঘর-ভাটিকয়া, উপদজলা-সুজািগর, 

বজলা-পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

3702.  

বজ এমকববর আসাে, বপতা-বমাাঃ আব্দুস সত্তার বজামাদ্দার, 

বহাবড িাং-৮৩, ওয়ার্ ড িাং-৭, গ্রাম-পশরী বুবিয়া, র্াকঘর-

বশাক বাজার, পটুয়াখালী সের, বজলা-পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

3703.  

িাবছর আহদমে, বপতা-বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রাম-পূব ড 

অখরখািা, র্াকঘর-বভতরগড়, থািা ও বজলা-পঞ্চগড়। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

3704.  
জােরুল্লাহ খাি জামালী, বপতা-নুরুল হুো, আোেপুর, 

ভূ ুঁঞারহাট, কববরহাট, বিায়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
কখ 

3705.  

বমাাঃ আবতকুর রহমাি, বপতা-মৃত আব্দুল আওয়াল, গ্রাম-

খুজবিী, র্াকঘর-খািশাকুবড়, উপদজলা ও বজলা-ঠাকুরগাঁও। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3706.  

মুহাম্মে জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-মুহাম্মে বমাতাহার বহাদসি, 

গ্রাম-চন্দ্রপাড়া, র্াকঘর-চন্দ্রপাড়া, থািা-সেরপুর, বজলা-

েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 
গ 

3707.  

প্রদকৌাঃ জান্নাতুল বেরদেৌসী, বপতা-বমাাঃ মাহফুজ সাদলক, 

বাসা-২৭৫/বর্ (৩য় তলা), গুলবাগ, মাবলবাগ, ঢাকা-১২১৭। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং,  

বমকাবিকুাল ২০০৩ 
কখগ 

3708.  

বসয়ে বসরাজুল ইসলাম, বপতা-বসয়ে আবদ্যল খাদলক, গ্রাম-

েবক্ষণ রাবেয়াবে, র্াকঘর-বায়লাখালী, থািা-এয়ারদপাট ড, 

উপদজলা-বাবুগি, বজলা-ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
গ 

3709.  

বমাাঃ জবসম উবদ্দি খাি (ববলাল), বপতা-বমাাঃ আবমর 

বহাদসি খাি, গ্রাম-চর রুপসা, র্াকঘর-পূব ড রূপসা, থািা-

খুলিা ও বজলা-খুলিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৮ 
গ 

3710.  

বমাাঃ বসাদহল বািা, বপতা-মৃত অদবশ কাজী, গ্রাম ও 

র্াকঘর-গান্ধাইল, র্াকঘর-কাবজপুর, বজলা-বসরাজগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
গ 

3711.  

বমাাঃ মাহফুজুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আলতাে বহাদসি, গ্রাম-

বখারশুকিা, উপদজলা-ধামইরহাট, বজলা-িওগাঁ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 

3712.  

ববত্ত চাকমা, বপতা-সুরবত বসি চাকমা, গ্রাম-কল্যাণপুর, 

থািা-বকাতয়ালী, র্াকঘর-রাঙ্গামাটি সের, বজলা-রাঙ্গামাটি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

খগ 

3713.  

বমাহাম্মে আল মামুি, বপতা-বমাাঃ বমাশাররে বহাসাইি, 

ববসবমল্লাহ বভলা, কদলজ বরার্, সুববেখালী, বমজডাগি, বজলা-

পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৬ 
গ 

3714.  

বমাাঃ হাবীদব আজমী, বপতা-কামাল আহদমে, বাসা-১১২, 

গ্রাম-কাবরঘড় পাড়া, র্াকঘর-বজবপও-৬০০০, থািা-

ববায়াবলয়া, বজলা-রাজশাহী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৩ 

কখগ 

3715.  

বমাাঃ আল-মামুি, বপতা-বমাাঃ আব্দুস সাত্তার, গ্রাম-পবিম 

ভুদতর বেয়া, র্াকঘর-ভূদতর বেয়া, থািা-বাবুগি, বজলা-

ববরশাল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

গ 

3716.  

বমাাঃ বতৌবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ তাবরকুল ইসলাম, গ্রাম 

ও র্াকঘর-বসরাল, থািা-আতগলিাড়া, বজলা-ববরশাল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

3717.  

বমাহাম্মে মতুডজা োরুক, বপতা-বমাাঃ আবু সুবেয়াি, 

২১০৪/৪০৮৯, আকবর শাহ বাই বলইি, ৯ িাং উত্তর 

পাহাড়তলী, ওয়ার্ ড, র্াকঘর-পাহাড়তলী, থািা-আকবরশাহ, 

বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

কখগ 

3718.  

এম শরীফুল আলম, বপতা-বমাাঃ আশরাফুল আলম,, গ্রাম-

শ্রীপুর, র্াকঘর-শ্রীপুর, উপদজলা-শ্রীপুর, বজলা-গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখগ 

3719.  

বমাাঃ আবরে েয়সাল বরয়াে, বপতা-বমাাঃ শবহদ্যল ইসলাম, 

গ্রাম-হবরপুর, র্াকঘর-ইসলামপুর, উপদজলা-িবাবগি, 

বজলা-বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

3720.  

সামস রাবেউল আমীি, বপতা-বমাাঃ রুহুল আমীি, গ্রাম-

বসাংগা, মািব কল্যাণ ট্যাে বরার্, র্াকঘর-পাবিা, ইউবিয়ি-

মালবঞ্চ, থািা-পাবিা সের, বজলা-পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

গ 

3721.  

সুজয় বসকোর, বপতা-শবচন্দ্র লাল বসকোর, গ্রাম-পূব ড চরােী, 

র্াকঘর-চরােী, বাদকরগি, বজলা-ববরশাল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৫ 
গ 

3722.  

খাবলে রহমাি, বপতা-শবহদ্যর রহমাি, বানুবড়য়াপবি, 

িাদটার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
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3723.  

রববউল ইসলাম, বপতা-মহাম্মে আলী,কাবশরখামার, 

র্াকঘর-উবলপুর, উপদজলা-উবলপুর, বজলা-কুবড়গ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 

3724.  

বমাাঃ শামছুল হুো, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মান্নাি, বাড়ী িাং-

৫২৮ব, গ্রাম-পূব ডলাচ, র্াকঘর-আোেগি, থািা-রায়পুর, 

বজলা-লক্ষীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৭ 
খগ 

3725.  

বমাাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বপতাাঃ বমাাঃ চাঁি বমঞা, , গ্রামাঃ 

গাাংগাইর, বপাাঃ গাাংগাইর বাজার, থািাাঃ মধুপুর, বজলাাঃ 

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ গ 

3726.  
শহীদ্যল ইসলাম, বপতা-নুরুল ইসলাম, গ্রাম-পূব ড গুজয়া, 

র্াকঘর-গুজরা, বিায়াপাড়া, থািা-রাউজাি, বজলা-চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
গ 

3727.  

বমাাঃ শবেকুল ইসলাম, বপতা-আব্দুর রাজ্জাক, বড় পুকুর 

পাদড়র েবক্ষদণ, র্াকঘর-কাছাবর পুকুর, থািা-বসািাগাজী, 

বজলা-বেিী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৬ 
গ 

3728.  

অণ ডব েত্ত, বপতা-বেলীপ েত্ত,, গ্রাম ও র্াকঘর-বিওরী, থািা-

আদিায়ারা, বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

3729.  

বমাাঃ বমজবাহ উদ্দীি, বপতা-বমাাঃ বগালাম রব্বািী, গ্রাম ও 

র্াকঘর-সাদহব আলী, উপদজলা-বমরসরাই, বজলা-চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১২ 
খগ 

3730.  

বসাদহল আহদমে, বপতা-বমাাঃ বাবু বময়া, গ্রাম-মবল্লকপাড়া, 

র্াকঘর-খািখািাপুর, থািা-রাজবাড়ী, বজলা-রাজবাড়ী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

ক 

3731.  

বমাাঃ রাজি-উর-রবশে, বপতা-বমাাঃ হারুি-অর-রবশে, বাসা-

১৩২, আইনুচবাগ, েবক্ষণখাি, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

ক 

3732.  

মাবয়শা রশীে বিবধ, বপতা-হারুি-অর-রশীে, এপাাঃএ-১, 

বসন্টার পাকড, গাদর্ ডবিয়া, ২/বব, গ্রীণ বরার্, ঢাকা-১২০৫। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

কখগ 

3733.  

বমাাঃ রাবকবুল হাসাি, বপতা-বমাাঃ বরজাউল কবরম, গ্রাম-

বপাড়াপাইকর, র্াকঘর-হাট করমজা, থািা-বসািাতলা, 

বজলা-বগুড়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
খগ 

3734.  

মুহাম্মে বুরহাি উবদ্দি, বপতা-বমাাঃ হাদসম আলী বশখ, 

বপতা-মদহন্দ্রপুর, র্াকঘর-খািগি, থািা-কালুখাবল, বজলা-

রাজশাহী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 
গ 

3735.  

এস এম আবরফুল ইসলাম, বমাাঃ মতদলবুর রহমাি, গ্রাম-বড় 

বাতবহাটী, র্াকঘর-কদরর গ্রাম, উপদজলা-বসাংড়া, বজলা-

িাদটার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
গ 

3736.  

বসাহাগ ববশ্বাস, বপতা-বিম ডল ববশ্বাস, গ্রাম-জাবরয়া, র্াকঘর-

বাতঘরা, উপদজলা-শ্রীপুর, বজলা-মাগুরা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খগ 

3737.  

রতি চন্দ্র, বপতা-সদরি চন্দ্র রায়, গ্রাম-বজিগাঁও, র্াকঘর-হাট 

রামপুর, উপদজলা-ববাচাগি, বজলা-বেিাজপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

3738.  

এম এ জব্বার, বপতা-মৃত বহাদসি আলী, কদলজ বরার্, 

মুশুবরয়া পাড়া, ঈশ্বরেী, পাবিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ১৯৮৩ 
কখগ 

3739.  

বমাাঃ শাহবরয়ার বহাদসি, বপতা-আব্দুল গফুর, ব্লক-ই, বরার্-

১, বাসা িাং-৫, আকুর টাকুর পাড়া, টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৩ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3740.  

বমাাঃ বসাদহল, বপতা-বমাাঃ শবেকুল ইসলাম,গ্রাম-আসাম 

কদলািী, র্াকঘর-সপুরা, থািা-ববায়াবলয়া, বজলা-রাজশাহী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১১ 
গ 

3741.  

বমাাঃ রইচ বময়া, বপতা-বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, গ্রাম-আটরা, 

র্াাঃ বাড়ী, র্াকঘর-জাহািাবাে কুান্ট, থািা-খািজাহাি 

আলী, বজলা-খুলিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৫ 
খগ 

3742.  

বমাাঃ আশরাফুল আলম, বপতা-বমাাঃ বরয়াত আলী, গ্রাম-

িজরী, র্াকঘর-ববগমপুর, থািা-চুয়ার্াঙ্গা সের, বজলা-

চুয়ার্াঙ্গা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
খগ 

3743.  

বমাাঃ শামীম বমাল্লা, বপতা-ইবদ্রস আলী বমাল্লা, গ্রাম ও 

র্াকঘর-সুকুন্দী, উপদজলা-মদিাহরেী, বজলা-িরবসাংেী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
গ 

3744.  

আলম আহদমে, বপতা-আব্দুল কুদ্দুস, গ্রাম-বাস্তা িয়াচর, 

র্াকঘর-বাবলয়া, ধামরাই, ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
গ 

3745.  

বমাাঃ শামসুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রবহম মৃধা, গ্রাম-

শাহাপুর, র্াকঘর-জামালগি, থািা-জয়পুরহাট, বজলা-

জয়পুরহাট। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

3746.  

বমাাঃ ইয়াকুব বহাদসি, বপতা-বমাাঃ হর্রত আলী, গ্রাম-

চরসবলমাবাে, বচৌহালী, বসরাজগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

3747.  

ওবাদয়ে উল্লাহ, বপতা-আব্দুর রবশে, গ্রাম ও র্াকঘর-খবড়য়া, 

থািা-বশবপুর, বজলা-িরবসাংেী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 

3748.  

মুহাম্মে কুতুব উবদ্দি বচৌধুরী, বপতা-মৃত বমাাঃ ইসহাক বময়া 

বচৌধুরী, গ্রাম-পাইকপাড়া, র্াকঘর ও থািা-পটিয়া, পটিয়া 

বপৌরসভা, চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(কবম্পউটার), ২০১৪ 
ক 

3749.  

বমাাঃ আশরাে আলী, বপতা-বমাাঃ আবু বক্কর, গ্রাম-িতুি 

বেঁতুবলয়া, র্াকঘর-বেৌলতগি, থািা-জীবিিগর, বজলা-

চুয়ার্াঙ্গা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

3750.  

বেরদেৌস বহাদসি বাবু, বপতা-আবুল কাদসম ববপারী, গ্রাম-

পূব ড কাবচকাটা, র্াকঘর-পল্ল কুদমার পাড়, থািা-বশবচর, 

বজলা-মাোরীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খ 

3751.  

বমাাঃ শাহজাহাি আলী, বপতা-বমাাঃ আবিছুর রহমাি, গ্রাম-

ভগবািপুর  (হাজীপাড়া), র্াকঘর-কাঞ্চি, উপদজলা-ববরল, 

বজলা-বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খ 

3752.  

বমাহাম্মে জাহাঙ্গীর রািা, বপতাাঃরায়হাি আহদম্মে, গ্রামাঃ 

মধ্য বরৌহা, বপাাঃ েড়গ্রাম, উপাঃ সাটুবরয়া, বজলাাঃ 

মাবিকগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১২ 

গ 

3753.  

বমাাঃ আেজাল বহাদসি, বপতাাঃ আব্দুল হাই মাতুব্বর, 

গ্রামাঃ+দপাাঃ ধািেী, থািাাঃ বাউেল, বজলাাঃ পটুয়াখালী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১১ 

গ 

3754.  

বমাাঃ বেদরাজ আলম, বপতাাঃ বমাাঃ বহাসাইি, গ্রামাঃ+দপাাঃ 

বছাবাহািপুর, উপাঃ চাটবখল, বজলাাঃ পাবিা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১১ 

কখগ 

3755.  

বমাাঃ জাদহদ্যল আলম, বপতাাঃ বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রামাঃ 

ছাদলহিগর, বপাাঃ ওয়াদজেীয়া, থািাাঃ বাদয়জীে, বজলাাঃ 

চট্রগ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৫ 

ক 

3756.  

বববী আক্তার, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাাঃ ববলাল উদ্দীি, গ্রামাঃ 

পবিম কুয়াইশ, বপাাঃ নূর আহমদের বাড়ী, হাটজাহারী, 

চট্রগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3757.  

বমাাঃ আলমগীর বচৌধুরী, বপতাাঃ মৃতাঃ শাহজাহাি খাি 

বচৌধুরী, গ্রামাঃ চর ববষ্ণুপুর, বপাাঃ আমতলা, থািাাঃ সেরপুর, 

বজলাাঃ েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৩ 

খ 

3758.  

বরপি কুমার রায়, বপতাাঃ উদপন্দ্র িাথ রায়, গ্রামাঃ বকসমত 

হাবু, বপাাঃ গজঘন্টা, থািাাঃ গাংগাচরা, বজলাাঃ রাংপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৬ 

ক 

3759.  

বমাাঃ মহবসি বরজা, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুস সাত্তার, গ্রামাঃ 

কাবকলামারী, বপাাঃ+থািাাঃ শাহজােপুর, বজলাাঃ বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 

গ 

3760.  

বমাাঃ ববলাল বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রামাঃ 

কুয়ারপুর, বপাাঃ বালুচড়া, থািাাঃ কলমাকান্দা, বজলাাঃ 

বিত্রদকািা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 

খগ 

3761.  

ববেব চন্দ্র বমত্র, বপতাাঃ ববপুল চন্দ্র বমত্র, গ্রামাঃ সরসী, বপাাঃ 

চাটরা, উপাঃ বাদকরগি, বজলাাঃ ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৭ 

গ 

3762.  

বমাাঃ মাহমুদ্যল হাসাি মামুি, বপতাাঃ বমাাঃ নুরুল ইসলাম, 

গ্রামাঃ বড়াই কাবন্দ বাজার, বপাাঃ বশৌলমারী, উপাঃ বরৌমারী, 

বজলাাঃ কুবড়গ্রাম। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৫ 

খ 

3763.  

রাববয়া সুলতািা, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাাঃ েদয়বজল ইসলাম, 

গ্রামাঃ বশধুল কুড়া,দপাাঃ বগাসাইহাট, থািাাঃ র্ামুর্ুা, বজলাাঃ 

শবরয়তপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 

গ 

3764.  

বমাাঃ জাবহে হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ বেলওয়ার বহাদসি, গ্রামাঃ 

বশবপুর, বপাাঃ কমলাপুর, থািাাঃ +দজলাাঃ কুবিয়া। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৩ 

গ 

3765.  

বমাাঃ আবতকুল আলম, বপতাাঃ বমাাঃ তাজুল ইসলাম, , গ্রামাঃ 

আলীকাদমাড়া, বপাাঃ বেরপুর বাজার, চাবন্দিা, কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 

খগ 

3766.  

বমাাঃ মাহবুবুল আলম, বপতাাঃ বমাহাম্মে আলী হাওলাোর, 

গ্রামাঃ বশমুলবাগ, বপাাঃ+থািাাঃ+দজলাাঃ পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 

গ 

3767.  

বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতাাঃ রওশি আলী, কামুটিয়া, 

েবতয়র, িগরপুর, টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 

গ 

3768.  

বমাাঃ তািবজমুল হক, বপতাাঃ বমাাঃ শওকত আলী, গ্রামাঃ 

রামপুর, ঘবরয়া, বপাাঃ হাটশ্যামগি, বঘাড়ামারা, বেিাজপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৫ 

গ 

3769.  

বমাাঃ আল আবমি বহাসাইি, বপতাাঃ বমাাঃ রাবকব উবদ্দি, 

গ্রামাঃ উল্লার্াব, বপাাঃ বপারজিা, উপ শাহজােপুর, বজলাাঃ 

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

গ 

3770.  

বমাাঃ আবদ্যল আলীম, বপতাাঃ বমাাঃ ইয়াবছি তালুকোর, 

গ্রামাঃ উত্তর সুতালড়ী, বপাাঃ ইত্তরসুতালড়ী, থািাাঃ 

বমাদড়লগি, বজলাাঃ বাদগরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

গ 

3771.  

হাবেজুর রহমাি, বপতাাঃ মবজবুর রহমাি, গ্রামাঃ+দপাাঃ 

+উপাঃ আটিপাড়া, বজলাাঃ বিত্রদকািা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 

গ 

3772.  

সিীব চিবত্তী, বপতাাঃ িারায়ি চিবত্তী, গ্রামাঃ ববত্রশ িতুি 

পল্লীদরার্, বপাাঃ সের, থািাাঃ+দজলাাঃ বকদশারগি। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৫ 

খগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3773.  

বমাাঃ আেছার আলী, বপতাাঃ মৃতাঃ কাবছম উদ্দীি, গ্রামাঃ 

পুবরয়া, বপাাঃ ববরল, থািাাঃ ববরল, বজলাাঃ বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ১৯৯৩ 

গ 

3774.  

বমাাঃ বমদহেী হাছাি শাবকল, বপতাাঃ বমাাঃ সবেকুল ইসলাম, 

গ্রামাঃ ধামতী, বপাাঃ ধামতী, উপাঃ বেববদ্বার, বজলাাঃ কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

গ 

3775.  

বমাহাম্মে আবু বকর বসদ্দীক, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল কাদের 

মন্ডল, গ্রামাঃ দ্যঞ্চী, বপাাঃ রাজবাড়ী, থািাাঃ রাজবাড়ী, 

বজলকাাঃ রাজবাড়ী। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০০২ 

গ 

3776.  

বমাস্তাক আহদমে, বপতাাঃ মৃতাঃ বমরাজ উবদ্দি, গ্রামাঃ+দপাাঃ 

রামিগর, থািাাঃ সের, বজলাাঃ বেিাজপুর। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০১৬ 

কখগ 

3777.  

বমাাঃ শাহাোত বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ বেদলায়ার বহাদসি, 

বাড়ী-বস-১৮, বরার্-৫, গ্রামাঃ ধউর, বপাাঃ বিশাতিগর, থািাাঃ 

তুরাগ, বজলাাঃ ঢাকা। 

ববএস.বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকাঃ ও ইদলকট্রাঃ)  

২০০৭ 

কখগ 

3778.  
বমাাঃ ইমরুল কদয়স, বপতাাঃ বমাাঃ সুরুজ্জামাি, সাতদপায়া, 

সাবরষাবাড়ী, জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 

গ 

3779.  

আবু সাঈে, বপতা-বজাবাদয়র বহাদসি,, গ্রাম-বেগোিা,  

র্াকঘর-বেগোিা, থািা-বিকরগাছা, বজলা-র্দশার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খ 

3780.  
বমাাঃ আব্দুল্লাবহল কাবে, বপতা-এস এম ইবদ্রস আলী, ১৮৯, 

মধ্য র্াঙ্গা, উত্তর পাড়া, বেৌলতপুর, খুলিা-৯২০২। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৬ 
ক 

3781.  

বমাাঃ জাবকর বহাদসি ববশ্বাস, বপতা-মৃত আদবে আলী 

ববশ্বাস, গ্রাম-কুশবাড়ীয়া, র্াকঘর-ধলহরাচন্দ্র, থািা-

বশলকুপা, বজলা-বিিাইেহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

গ 

3782.  

বমাাঃ বলটি বময়া, বপতা-বমাাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রাম-চর 

বজরা, র্াকঘর-কাবশম বাজার, উপদজলা-উবলপুর, বজলা-

কুবড়গ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৮ 
ক 

3783.  
বমাহাম্মে েরহাে উদ্দীি, বপতা-বমাহাম্মে হারুি, বমৌলভী 

বাড়ী, পবিম ববলতলী, চন্দিাইশ, চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
ক 

3784.  
বমাাঃ জসীম উবদ্দি, বপতা-বমাাঃ আবু হাবিে, গ্রাম-ভবািীপুর, 

র্াকঘর-বপৌজাি, উপদজলা-কাবলহাতী, বজলা-টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০৭ 
খ 

3785.  

বমাাঃ শামীম বশখ, বপতা-বমাাঃ আবু তাদলব বশখ, গ্রাম-

শ্রীরামপুর, র্াকঘর-বাওিারা, থািা-কালুখালী, বজলা-

রাজবাড়ী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

3786.  

এস এম জাদহদ্যল ইসলাম, বপতা-এস এম জাের আলম, 

গ্রাম-আন্নাব আলী মাত্বরপাড়া, ওয়ার্ ড িাং-৫, র্াকঘর ও 

থািা-বপকুয়া, বজলা-কক্সবাজার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

3787.  
িয়ি চন্দ্র বে, বপতা-সুবিল চন্দ্র বে, গ্রাম-হাইেচবিয়া, 

র্াকঘর-পাইন্দা, উপদজলা-েটিকছবড়, বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 
খগ 

3788.  

কাদয়শ িাঈম উদ্দীি, বপতা-জাের আহমে, বচৌধুরী পাড়া, ১ 

িাং ওয়ার্ ড, গ্রাম-উত্তর কাঞ্চিা, র্াকঘর-মনুেবকর হাট, থািা-

সাতকাবিয়া, বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

3789.  

বমাাঃ বুলবুল বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বগালজার বহাদসি, গ্রাম-

লক্ষীদকালা, র্াকঘর-বর্গ্রীরচর, থািা-উল্লাপাড়া, বজলা-

বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

3790.  

কাজী বমাাঃ শাহ ইমরাি, বপতা-কাজী নুর বমাহাম্মে, কাজী 

বাড়ী, বািা বাড়ী, রাজগি, ববগমগি, বিায়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 
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3791.  

রববউল আবমি মজুমোর, বপতা-রুহুল আবমি মজুমোর, 

গ্রাম-উত্তর বকতরাাংগা, র্াকঘর-খন্ডল হাই, থািা-পরশুরাম, 

বজলা-বেিী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকট্রবিক্স এন্ড 

বটবলকবমউবিদকশি), 

২০১০ 

গ 

3792.  
বসকত চাকমা, বপতা-ববভূবত জীবি চাকমা, গ্রাম-বশদলশ্বরী, 

র্াকঘর ও থািা-িাবিয়ারচর, বজলা-রাঙ্গামাটি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

3793.  

এস এম সাইফুল ইসলাম, বপতা-এস এম আবুল কালাম, 

গ্রাম-আকুবেন্ডী, র্াকঘর-ইকবালপাকড, উপদজলা-

ববায়ালখালী, বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

3794.  

বমাাঃ আলমাছ বহাদসি, বপতা-মৃত নুরুল হক, গ্রাম-উত্তর 

িওয়াবস, র্াকঘর-পাঁচগাছী, উপদজলা-কুবড়গ্রাম সের, 

বজলা-কুবড়গ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খগ 

3795.  

বমাাঃ আবু সাঈম বচৌধুরী, বপতা-আবু বকর বসবদ্দক বচৌধুরী, 

গ্রাম-বকালাপাড়া, র্াকঘর ও থািা-পরশুরাম, বজলা-বেিী। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

গ 

3796.  

েয়সাল উবদ্দি পাওয়ারী, বপতা-মরহুম বমাসদলহ উবদ্দি 

পাটওয়ারী, গ্রাম-দূগ ডাপুর, র্াকঘর-বকবরা বাহার, উপদজলা-

ছাগলিাইয়া, বজলা-বেিী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখ 

3797.  

বমাাঃ িাজমুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আবমর বহাদসি, বাসা-

২১৫, গ্রাম-ভরপাশা, র্াকঘর-সাদহবগি, বাদকরগি 

বপৌরসভা, বজলা-ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
খগ 

3798.  

বমাাঃ খাইরুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আবুল হাদসম, গ্রাম-

খবললিগর, র্াকঘর-কুবশপাড়া, থািা-ঈশ্বরগি, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

3799.  

আল আবমি তালুকোর, বপতা-বমাাঃ বগালাম বমাস্তো 

তালুকোর, গ্রাম-হাবসল পাবড়ল বগৌরীপুর, র্াকঘর-বমস্তা, 

উপদজলা-জামালপুর সের, বজলা-জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
গ 

3800.  

বমাাঃ রববউল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আলম বশখ, গ্রাম-

ঠিঠবিয়া বততুলতলা, বাড়ী িাং-এ/১১, বরয়াজ কাজী বলি, 

বগুড়া সের, বগুড়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

3801.  

বমাাঃ শাবমমুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মবজে, গ্রাম-

বাঁশগ্রাম, র্াকঘর-দূব ডাচারা, থািা-কুমারখালী, বজলা-কুবিয়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

খগ 

3802.  

বমাাঃ আজাে বহাসাইি, বপতাাঃ বমাাঃ বগালাম বহাদসি, হাজী 

আমজাে আলী বকরািীর বাড়ী, পবিম বমাহরা, বমাহরা, 

চান্দগাঁও, চট্রগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
কখ 

3803.  

এ বব এম মাসুম ববল্লাহ, বপতা-বমাাঃ ববলাল বহাদসি, ৩৮/৪, 

পলাশিগর, বমরপুর-১১, েবী, ঢাকা-১২১৬। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

গ 

3804.  

বমাাঃ কামরুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ আক্কাছ আলী,, গ্রাম-

মহজমপুর, র্াকঘর-রাধবপুর মাদ্রাসা, থািা-সের, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খ 

3805.  

ইমরুল কাদয়স, বপতা-সবেক উল্যাহ,, গ্রাম-শ্যামপুর, 

র্াকঘর-োয়রা শরীে, উপদজলা-রামগি, বজলা-লক্ষীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
ক 

3806.  

বমাাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, 

বাসা-২৫, বরার্-০২, বমরপুর-০২, ঢাকা-১২১৬। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

ক 

3807.  

বমাাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতা-নূর বমাহাম্মে, গ্রাম-কন্ডা, 

র্াকঘর-ধামদসািা, থািা-আশুবলয়া, বজলা-ঢাকা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

ক 
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3808.  

আ ি ম জাদয়ে হাসাি, বপতা-বমাাঃ মাহফুজার রহমাি, , 

গ্রাম-উত্তর কুমরপুর, র্াকঘর-বভাগর্াঙ্গা, থািা-কুবড়গ্রাম 

সের, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখগ 

3809.  
বমাাঃ শবেকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ ইউনুস আলী সরকার, 

গ্রাম-োবিহারী, র্াকঘর-কমলপুর, সের, বেিাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(বমকাবিকুাল), ২০১০ 
গ 

3810.  

বমাাঃ মবিরুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ আাঃ রউে, গ্রাম-

মবিরুজ্জামাি, বপতা-আাঃ রউে, গ্রাম-পাটখাগুরী, র্াকঘর-

বটাংগুরীয়াপাড়া, বাসাইল, টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

ক 

3811.  

বমাাঃ আশরাে-উল-আল আবমি, বপতা-মৃত বমাাঃ বকরামত 

আলী, গ্রাম-সালন্দর, র্াকঘর-সালন্দর, থািা-ঠাকুরগাঁও, 

বজলা-ঠাকুরগাঁও। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

ক 

3812.  

বমাাঃ রাবকবুল ইসলাম রািা, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মবজে, 

গ্রাম-মীর বেওহাটা, র্াকঘর-বেওহাটা, থািা-বমজডাপুর, 

বজলা-টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
গ 

3813.  

সিীব িারায়ি কবব বশখর, বপতা-রদমন্দ্র িারায়ি কবব 

বশখর, গ্রাম-উত্তর রূপাতলী, খৃিাি পাড়া, র্াকঘর-রূপাতলী 

হাউবজাং, থািা-বকাতয়ালী, বজলা-ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ১৯৯৪ 
গ 

3814.  

বমাাঃ আলমগীর বহাদসি বগালোর, বপতা-বমাাঃ আবমর 

বহাদসি বগালোর, গ্রাম-বহাট মাছুয়া, র্াকঘর-জািখালী 

বাজার, থািা-মঠবাড়ীয়া, বজলা-বপদরাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৩ 
খ 

3815.  

বমাস্তাবেজুর রহমাি, বপতা-মবজবর রহমাি, গ্রাম-গ্রাম 

হািালা, র্াকঘর-হাবলা, থািা-বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

কখগ 

3816.  
মুহাম্মে েদয়জ আহম্মে, বপতা-বমাাঃ নুরুল ইসলাম,গ্রাম ও 

র্াকঘর-েবক্ষণ বমবেিী মন্ডল, থািা-বলৌহজাং, মুসীগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৪ 
গ 

3817.  
বমাাঃ ছাবমউল হক, বপতা-বমাাঃ আব্দুল হক,গ্রাম-ভাবকী, 

র্াকঘর-ভাবকী বাজার, থািা-বমলান্দহ, বজলা-জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
খ 

3818.  

বমাাঃ ববলাল বহাসাইি, বপতা-তছবলম উবদ্দি, গ্রাম-রামিগর, 

র্াকঘর-চাদন্দরহাট, থািা-িীলোমারী, বজলা-িীলোমারী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
কখগ 

3819.  

অবমত কুমার রায়, বপতা-বীদরন্দ্র কুমার রায়, গ্রাম-

বসামজািী, র্াকঘর-রতিগি, থািা-কাবলহাতী, বজলা-

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৫ 
কখগ 

3820.  

উজ্জ্বল হক, বপতা-বমাাঃ নূরুল হক বমাল্লা, গ্রাম-বখশাইর, 

র্াকঘর-খাস োউেপুর, থািা-রূপগি, , বজলা-িারায়িগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

খগ 

3821.  

ববদ্যুৎ কুমার বঘাষ, বপতা-মৃত বেলীপ কুমার বঘাষ, গ্রাম-

েবক্ষণ হাজীশ্বরাই, র্াকঘর-বজারারগি, বঘাষবাড়ী, থািা-

বজারারগি, উপদজলা-মীরসরাই, বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

3822.  

বমাাঃ মিজুর বমারদশে, বপতা-বমাাঃ আকরাম বহাদসি, গ্রাম-

হবরোশপুর, র্াকঘর-সাজাইল, থািা-কাবশয়ািী, বজলা-

বগাপালগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বরবিজাদরশি এন্ড 

এয়ারকবন্ডশি, ২০১০ 

কখগ 

3823.  

আল আবমি আল সাববর, বপতা-বমাাঃ আব্দুস ছাত্তার, গ্রাম ও 

র্াকঘর ও থািা-হবরিাকুন্ডু, বজলা-বিিাইেহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

3824.  

এস এম রবকবুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মবমি বশখ, 

গ্রাম-তাবলমিগর(উত্তর পাড়া), সাগরকাবন্দ, থািা-আবমিপুর, 

বজলা-পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

3825.  

বশখ তািভীর আহমে, বপতা-বশখ আবু তাদহর, গ্রাম-

মুরারীকাটি ড, র্াকঘর-মুরারীকাটি ড, থািা-কলাদরায়া, বজলা-

সাতক্ষীরা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
ক 
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3826.  

বশখ সাবহদ্যর রহমাি, বপতা-বশখ মবজবর রহমাি, গ্রাম-

বঘাদষরচর, র্াকঘর-বগাপালগি সের, থািা ও বজলা-

বগাপালগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

3827.  

বমবহর বশকোর, বপতা-মাখি বশকোর, বহাবডাংিাং-২৬৫, 

ওয়ার্ ড িাং-০২, গ্রাম-কলাগাবছয়া, , র্াকঘর-কলাগাবছয়া, 

উপদজলা-গলাবচপা,   পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

3828.  

ওমর োরুক, বপতা-বমাাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রাম-মুশুবরয়া 

বঘািা, র্াকঘর-কুরিী, থািা-বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

কখগ 

3829.  

শবেকুল ইসলাম, বপতা-ইসলাম উবদ্দি, গ্রাম-হাইলজার, 

র্াকঘর-ভুদলশ্বর, থািা-কাপাবসয়া বজলা-গাজীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৪ 
কখগ 

3830.  

অজয়  মন্ডল েুাবলি, হদরন্দ্র িাথ মন্ডল, গ্রাম-ঝুদটশ্বরী, 

র্াকঘর-বকাোবলয়া, উপদজলা-বমাল্লাহাট, বজলা-বাদগরহাট। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাট্রবিক্স, ২০১৩ 
গ 

3831.  

বমাাঃ ওবায়দ্যল্লাহ, বপতা-বমাাঃ বহাদসি আলী, গ্রাম-মবশপুর, 

র্াকঘর-মবশপুর, থািা-শাহজােপুর, বজলা-বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখগ 

3832.  

বমাাঃ আদিায়ার বহাসাইি, বপতা-বমাাঃ বগাল মাহমুে, গড় 

বগাববন্দপুর, সবখপুর, টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

খগ 

3833.  
বমাাঃ উজ্জল, বপতা-মৃত আাঃ কাদের, গ্রাম-পবিম পাড়া 

(বগা), র্াকগর-বেওজািা, উপদজলা-ঘাটাইল, -টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

3834.  

বমাাঃ সাইদ্যর রহমাি, বপতা-বমাাঃ বরয়াজুল ইসলাম, বহাবডাং 

িাং-৩০৬, গ্রাম-েবক্ষণ ঠাকুরগাঁও, র্াকঘর-বোলার হাট, 

উপদজলা ও বজলা-ঠাকুরগাঁও। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

গ 

3835.  
বমাাঃ কামরুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ খাদলকুজ্জামাি, গ্রাম-মদছ 

হাজীপাড়া, র্াকঘর-ববলাইচন্ডী, পাব ডতীফুর, বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
কখগ 

3836.  

কামরুজ্জামাি আবেল, বপতা-মিজুর আলম, গ্রাম-পূব ড আলী 

আকবর, বর্ইল, শরে আলী বসকোর পাড়া, র্াকঘর-কুতুব 

বেয়া, বজলা-কক্সবাজার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
খগ 

3837.  
শাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-মৃত শমদসর আলী, গ্রাম-বারইপাড়া, 

র্াকঘর-খামার পাড়া, থািা-শ্রীপুর, বজলা-মাগুরা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
খগ 

3838.  

বমাাঃ শরীফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বহলাল উদ্দীি, বহাবডাং-

বব-৩৭, বায়তুস সালাম মাদ্রাসা বরার্, গ্রাম-র্াইিবকবি, 

র্াকঘর-বাড়ইপাড়া, কাবলয়াতকর, গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখ 

3839.  

আব্দুল্লাহ আল মামুি, বপতা-ইয়াকুব আলী, ফুলবাবড়য়া, 

মুবসপাড়া, জামালপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখগ 

3840.  

বমাাঃ বমল্টি বহাদসি পলাশ, বপতা-বমাাঃ লাল প্রামাবিক, 

গ্রাম-মামুিাবাে, র্াকঘর-শাকরাইল, থািা-বশবালয়, বজলা-

মাবিকগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

3841.  

বমাহাম্মে তািভীরুল ইসলাম, বপতা-র্াাঃ বমাাঃ তাজুল 

ইসলাম আব্দুল বারী, গ্রাম ও র্াকঘর-চবন্ডপুর, থািা ও 

বজলা-িওগাঁ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৭ 

গ 

3842.  

বমাবারক বহাদসি, বপতা-হাবববুর রহমাি, গ্রাম-টাটাপাড়া, 

র্াকঘর-িওপাড়া, িরবসাংেী সের, িরবসাংেী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বরবিজাদরশি এন্ড 

এয়ারকবন্ডশি, ২০১২ 

গ 

3843.  
ভূপাল বড়ুয়া, বপতা-মৃত কিক ববমল বড়ুয়া, গ্রাম-অাংকুরী 

বঘািা, র্াকঘর-সত্তারহাট, থািা-রাউজাি, বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

3844.  
বমাাঃ আবলম আল রাজী, বপতাাঃ বমাাঃ জুলহাস উবদ্দি, গ্রামাঃ 

বগাপালপুর, বপাাঃ বমঘিা বাজার, থািাাঃ িগরপুর, বজলাাঃ 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৬ 
খগ 
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টাাংগাইল। 

3845.  
মবতউর রহমাি, বপতাাঃ হাদতম আলী, গ্রামাঃ বাঁশচড়া, বপাাঃ 

সাউবিয়া বাঁশচড়া, উপাঃ জামালপুর , বজলাাঃ জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০০ 

খগ 

3846.  
বমাাঃ মবিরুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ শামছুর রহমাি, গ্রাম ও 

র্াকঘর-িগরঘাটা, উপদজলা-তালা, বজলা-সাতক্ষীরা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৪ 
গ 

3847.  

এস এম বমদহেী হাসাি, বপতা-মুসী আহদমে আলী, গ্রাম-

চান্দাই, র্াকঘর-একেন্ত, থািা-আটঘবড়য়া, বজলা-পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

3848.  
সুবমত বড়ুয়া, বপতা-বাবু বড়ুয়া, গ্রাম-বাদগায়াি, র্াকঘর-

বেওয়ািপুর, থািা-রাউজাি, বজলা-চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
ক 

3849.  

বমাাঃ মবিরুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল কুদ্দুস আকন্দ, গ্রাম 

ও র্াকঘর-হবরিাথপুর, থািা-কাবজপুর, বজলা-বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৭ 

খ 

3850.  

িাবহে হাসাি, বপতা-আাঃ সালাম, গ্রাম-বজাবতশ মাইল, 

র্াকঘর-শাংকরপুর, থািা-মান্দা, বজলা-িওগাঁ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 

3851.  

বমাাঃ হাবববুল্লাহ জুদয়ল, বপতা-বমাাঃ আাঃ কাবের বময়া, গ্রাম-

বকপাল, র্াকঘর-তারাগুবিয়া, থািা-বেৌলতপুর, বজলা-

কুবিয়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

গ 

3852.  

বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আমাি উল্লাহ, , বাসা-৪২, 

৫ িাং বরার্, িলছাটা, র্াকঘ ও থািা-বর্মরা, বজলা-ঢাকা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 

3853.  

বমাাঃ বজহাে খাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রাজ্জাক খাি, গ্রাম-

ইসলামপুর, র্াকঘর-বল্লমিাড়, থািা-গাইবান্ধা সের, বজলা-

গাইবান্ধা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকদট্রাদমবর্দকল, 

২০১১ 

খগ 

3854.  

বমাাঃ খাদেমুল হক, বপতা-বমাাঃ মান্নাি আলী, গ্রাম-

রাদজবেঘরি, র্াকঘর-িাদন্দড়াই, থািা-বচবররবন্দর, বজলা-

বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
গ 

3855.  
বমাাঃ বাবর আলী, বপতা-বমাাঃ আাঃ বাদছে, গ্রাম ও র্াকঘর-

িবরল্যা, থািা-ধিবাড়ী, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

3856.  

বমাাঃ বমায়াদজ্জম বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আবুল কালাম আজাে, 

গ্রাম ও র্াকঘর ও থািা-সাপাহার, বজলা-িওগাঁ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

3857.  

বমাাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-আব্দুল মান্নাি, গ্রাম-ব্রাহ্মদণর 

গাঁও, র্াকঘর-বড়চাপা, থািা-মদিাহরেী, বজলা-িরবসাংেী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

3858.  

বমাাঃ আবু তাদহর, বপতা-বমাাঃ আাঃ গফুর, গ্রাম-মদয়িপুর, 

আলীতলা, র্াকঘর-সাত পুকুবরয়া, থািা-তাদিার, বজলা-

রাজশাহী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 
গ 

3859.  

বমাহাম্মে িাইমুল আহসাি, বপতা-বমাহাম্মে আব্দুল ওয়াহাব, 

গ্রাম-বহাল গাবছয়া, (বর্বুয়াপুর), থািা-পটুয়াখালী সের, 

বজলা-পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
গ 

3860.  

বমাাঃ আব্দুল আওয়াল, বপতা-বমাাঃ আব্দুল গফুর বময়া, বব-৪, 

এইচ-৪, িাভািা, বসলভার বর্ল, আওয়াল, বাসাদবা, ঢাকা-

১২১৪। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ১৯৭৪ 
কখগ 

3861.  

সান্তি কম ডকার, বপতা-সজল কম ডকার, ওয়ার্ ড িাং-০৫, 

বঘাষপাড়া, জামালপুর সের, জামালপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

3862.  

বমাাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আবজজুর রহমাি, , গ্রাম-

দূগ ডাপুর, র্াকঘর-মাধববাটী, উপদজলা-ববরল, বজলা-

বেিাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 
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3863.  

বমাহাম্মে শবেউদ্দীি বচৌধুরী হৃেয়, বপতা-বমাহাম্মে সািা 

উল্লাহ, বাড়ী িাং-১১০, আলি, েবক্ষণখাি, ঢাকা-১২৩০। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

কখগ 

3864.  

বলটি আহদম্মে, বপতা-আমজাে বহাদসি, গ্রাম-গান্ধাইল, 

র্াকঘর-বছািটিয়া বাজার, থািা-জামালপুর সের, বজলা-

জামালপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খ 

3865.  

বসবদ্দকুর রহমাি, বপতা-বকশমত আলী, গ্রাম-বজায়াদির 

পাড়া, র্াকঘর-বছািটিয়া বাজার, থািা ও বজলা-জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার বটকদিালজী, 

২০০৮ 

গ 

3866.  

বমাাঃ আদিায়ারুল ইসলাম, বপতা-মৃত বমাাঃ বাশারুল ইসলাম, 

বাড়ী িাং-৩১৮, বরার্-৪, বমরপুর বর্ওএইচএস, ঢাকা। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০০২ 
গ 

3867.  

বমাাঃ খাদলে, বপতা-বমাাঃ েবরে উদ্দীি, গ্রাম-সুলতািাবাে, 

র্াকঘর-ধাবন্দ, উপদজলা-বাউেল, বজলা-পটুয়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

গ 

3868.  

ইমরুল হাসাি, বপতা-শামসুউবদ্দি, গ্রাম-র্দ্যরপাড়া, র্াকঘর-

বসাংগুবরয়া, থািা-কাবলহাতী, বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

3869.  

বমাাঃ তহুরুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, গ্রাম-

খাোইল, র্াকঘর-বমঠাপুর, থািা-বেলগাছী, বজলা-িওগাঁ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খ 

3870.  

বমাাঃ আব্দুর রাজ্জাক, বপতা-বমাাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রাম-

িলদসান্দা, র্াকঘর-বর্গ্রীরচর, থািা-উল্লাপাড়া, বজলা-

বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

খ 

3871.  

বমাাঃ বসরাজুল হক, বপতা-বমাাঃ আব্দুল হক, গ্রাম-টাওয়ােী, 

র্াকঘর-িরবসাংেী সরকারী কদলজ, উপদজলা-িরবসাংেী 

সের, বজলা-িরবসাংেী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৮ 

কখগ 

3872.  

রায়হাি বজবরে, বপতা- বব বর্ বসবলম উল্লাহ, ১৭১/ক, 

বছাটরা কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

কখগ 

3873.  

বমাাঃ শওকত আলী, বপতা-বমাাঃ হাবশম উবদ্দি মন্ডল, , গ্রাম-

িাকীজাবি, র্াকঘর-হাজীগি, থািা-তারাকান্দা, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

গ 

3874.  

বমাাঃ রাদশদ্যল আলম, বপতা-আবদ্যল মান্নাি, বছাট বারদোিা, 

পদ্যয়া, সাতকাবিয়া, চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

3875.  

বশখ িাবজউর রহমাি, বপতা-বশখ মবশউর রহমাি, বাড়ী িাং-

৪৪০, গ্রাম-েবক্ষণ আড়পাড়া, র্াকঘর-িলর্াাংগা, থািা-

কালীগি, বজলা-বিিাইেহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

ক 

3876.  

বমাাঃ রুহুল আবমি, বপতা-বমাাঃ আলী আজম, গ্রাম-হাট 

িওগাঁ, র্াকঘর-িওগাঁ, উপদজলা ও বজলা-িওগাঁ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

3877.  

বমাাঃ মাসুে কবরম, বপতা-বমাাঃ আাঃ হাবকম, গ্রাম-

বাবলয়াগড়া, র্াকঘর-র্াকাবতয়া, উপদজলা-ভালুকা, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বর্দেমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলট্রবিক্স, ২০১২ 
খগ 

3878.  

, বমাাঃ মাসুে রািা, বপতা-বমাাঃ আশকর আলী, গ্রাম ও 

র্াকঘর-রববয়ার চর, থািা-বকশীগি, বজলা-জামালপুর। 

, বব, এসবস 

ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

, খ 

3879.  

বমাাঃ আল-আবমি, বপতা-বমাাঃ আেতাব উবদ্দি, গ্রাম-৭ িাং 

চর, র্াকঘর-৬ িাং চর, উপদজলা ও বজলা-বশরপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খ 
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3880.  

বমদহেী হাসাি বসকত, বপতা-বমাাঃ আব্দুস সামাে, ৪/১, ব্লক-

বস, ব্যাাংক কদলািী, সাভার, ঢাকা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 

3881.  

বমাাঃ েখরুল ইসলাম, বপতা-বখারদশে আলম সরকার, গ্রাম-

বছাট শালঘর, র্াকঘর-বড়শারঘর, উপদজলা-বেবীদ্বার, 

বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখ 

3882.  

মাসুদ্যর রহমাি, বপতা-ইব্রাবহম বহাদসি,, স্কুলপাড়া 

(বশশুবাগাি), ঈশ্বরেী, পাবিা। 
বর্দেমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলট্রবিক্স, ২০১৪ 
গ 

3883.  

সবমর কুমার পাল, বপতা-েীবলপ কুমার পাল, গ্রাম-বিকুটিয়া, 

র্াকঘর-বাতাইছবড়, থািা-বরুড়া, বজলা-কুবমল্লা। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স,  
গ 

3884.  

বমাছাাঃ মবরয়ম পারভীি, বপতা-বমাাঃ িজরুল ইসলাম, ১৯, 

কালী বাবড় বরার্, িালকাঠী। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০৫ 
গ 

3885.  

সাগর কল্যাণ চিবতী, বপতা-ববমদলন্দু চিবতী, গ্রাম-

ধলগ্রাম, র্াকঘর-বসবিপাশা, থািা-অভয়িগর, বজলা-র্দশার। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০০৭ 
কখগ 

3886.  

রতি চন্দ্র হালোর, বপতা-িারায়ি চন্দ্র হালোর, গ্রাম-

জম্বদ্বীপ, র্াকঘর-জদবেপুর, (ব্রাহ্মণবাঠী), থািা-বািারীপাড়া, 

বজলা-ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৩ 
ক 

3887.  

বমাাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা-বমাাঃ শানু খবলো, গ্রাম ও 

র্াকঘর-ইন্দ্রকুল, থািা-বাউেল, বজলা-পটুয়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

কখগ 

3888.  

বমাাঃ আবু সুবেয়াি, বপতা-মৃত আব্দুছ ছাত্তার, গ্রাম-

মাবিরা,র্াকঘর-বাসুদেব বাড়ী, উপদজলা-মধুপুর, বজলা-

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৮ 
কখগ 

3889.  

বমাাঃ বজয়াউল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ  চাঁে আলী খাি, গ্রাম-

রবহমপুর, র্াকঘর-েীঘা, থািা-ঈশ্বরেী, বজলা-পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

গ 

3890.  

বমাাঃ আব্দুস সামাে, বপতাাঃ বমাাঃ খাইরুল ইসলাম, গ্রামাঃ 

ববহুলা, বপাাঃ বগাবরাতলা, থািাাঃ+বজলাাঃ চাঁপাইিবাবগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

3891.  

বমাহাম্মে আলী, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মবতি, গ্রাম-টাকই, 

র্াকঘর-সাদহবাবাে, থািা-ব্রাহ্মণপাড়া, বজলা-কুবমল্লা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০০২ 
গ 

3892.  

বমাাঃ কববরুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আিারুল ইসলাম, গ্রাম ও 

র্াকঘর-মটমুড়া, থািা-গাাংিী, বজলা-বমদহরপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

3893.  

শাহজাহাি, বপতা-হারুনুর রবশে, গ্রাম-বারইয়অ, র্াকঘর-

েরদবশ বাজার, থািা-বচৌদ্দগ্রাম, বজলা-কুবমল্লা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
গ 

3894.  

হুমায়ুি কববর, বপতাাঃ  বমাাঃ নূরুল বহাদসি সরকার, বাসা-

২৬০৮, বরার্-নূদররচালা, ভাতারা, বপাাঃ গুলশাি-১২১২, 

থািাাঃ বাড্ডা, বজলাাঃ ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৬ 
গ 

3895.  

বমাাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা-মৃত বমাাঃ আব্দুস সামাে, গ্রাম-

কাঞ্চিিগর, বপৌর বিিাইেহ, থািা ও বজলা-বিিাইেহ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 
গ 

3896.  

বমাাঃ শাবেয়ার রহমাি, বপতা-বশখ আব্দুল অহীে, শবেপুর, 

র্াকঘর-বাাংগাল হালীয়া, থািা-রাজস্থলী, বজলা-রাাংগামাটী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 
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3897.  

শান্তনু রায়, বপতা-পবতত পবি রায়, গ্রাম-সামন্ত গাতী, 

র্াকঘর-তারাবুবিয়া, থািা-িাবজরপুর, বজলা-বপদরাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

গ 

3898.  

সাবজ্জত বহাদসি পাদটায়ারী, বপতা-আবুল খাদয়র পাদটায়ারী, 

গ্রাম-চাবন্দ্রশকরা, র্াকঘর-বচৌদ্দগ্রাম, উপদজলা-বচৌদ্দগ্রাম,  

বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখগ 

3899.  

জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-আবু সাঈে, গ্রাম-িদখাপাড়া, 

র্াকঘর-কাবতলা, থািা-বাগমারা, বজলা-রাজশাহী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

3900.  

আবু বকর বসবদ্দক, বপতা-আলী আকবর, গ্রাম-কাতকর 

বখালা, র্াকঘর-শুক চাইল, থািা-বচৌদ্দগ্রাম, বজলা-কুবমল্লা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০১ 
গ 

3901.  

বমাাঃ বমাজাদহদূল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল বাবর, গ্রাম-

বামুি গ্রাম, র্াকঘর-বামুিগাঁও, থািা-বশবগি, বজলা-

চাঁপাইিবাবগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

3902.  

বমাাঃ মামুনুর রবশে ভূইয়া, বপতাাঃ বমাাঃ আবুল হাদসম ভূইয়া, 

২৫/১/বব, শুিাবাে, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
ক 

3903.  

বমাাঃ আল আবমি, বপতা-বমাাঃ খবললুর রহমাি,গ্রাম-েবক্ষণ 

আেমপুর, র্াকঘর-বিহালগি, েশবমিা, পটুয়াখালী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
খ 

3904.  

বমাাঃ আব্দুল জবলল, বপতা-বমাাঃ আবজজুল ইসলাম, গ্রাম-

িামুড়ী, র্াকঘর-িামুড়ীরহাট, থািা-আবেতমারী, বজলা-

লালমবিরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
গ 

3905.  

বমাাঃ বগালাম রব্বাবি, বপতা-বমাাঃ বমাত্তাবলব প্রধাি, গ্রাম-

বহাদসিপুর, র্াকঘর-বকামরপুর, উপদজলা-বগাববন্দগি, 

বজলা-গাইবান্ধা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

3906.  

বমাাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বপতা-বমাাঃ মহবসি আলী, গ্রাম-

রামচন্দ্রপুর, র্াকঘর-সাতবাড়ীয়া, থািা-বভড়ামারা, বজলা-

কুবিয়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

3907.  

বমাাঃ সুমি বময়া, বপতা-বমাাঃ বগালাম বমাস্তো, গ্রাম-ফুলেহ, 

র্াকঘর-বীরই পটল, থািা-সবরষাবাড়ী, বজলা-জামালপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

3908.  

এ  বক এম জুলবেকার হায়োর, বপতা-হাবেজ উবদ্দি 

আহদমে, গ্রাম-রাজবাড়ী, রাজবাড়ী কৃবষ খামার, বেিাজপুর 

সের, বেিাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

3909.  

বমাাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা-বমাাঃ বমাকদছে আলী, গ্রাম-

বজালাপাড়া, র্াকঘর-িাবজপুর, থািা-বেলগাছী, বজলা-

িওগাঁ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

গ 

3910.  

বমাাঃ ইসবতয়াস বহাদসি, বপতা-বমাাঃ ইজাজুল হক,গ্রাম-

সুলতািপুর, র্াকঘর-হাবমেপুর, থািা-সের, বজলা-র্দশার। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,  
খগ 

3911.  

মাহামুদ্যল হাসাি, বপতা-মৃত আবদ্যল বমাদমি, গ্রাম-বাঁবশয়া, 

র্াকঘর-বাঁবশয়া বাজার, থািা-গেরগাঁও, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

3912.  

আবু তাদহর, বপতা-বমাাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রাম ও র্াকঘর-

বহাসিাবাে, থািা-বেৌলতপুর, বজলা-কুবিয়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

3913.  

বমাাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বপতা-বমাৎ আবমর বহাদসি হাওলাোর, 

গ্রাম-মধ্য ধরান্দী, র্াকঘর-ধরান্দী, থািা ও বজলা-পটুয়াখালী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৭ 
গ 
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3914.  

বেদরাজ খাঁি, বপতা-েজলু খাঁি, গ্রাম-হাদড়াগাথী, র্াকঘর-

বধাকড়াকুল, থািা-পুটিয়া, বজলা-রাজশাহী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

খ 

3915.  

সাদ্দাম বহাসাইি, বপতা-আকরাম বহাসাইি, গ্রাম-বদহরার 

চালা, র্াকঘর-বগলাদবড়াইে, উপদজলা-শ্রীপুর, বজলা-

গাজীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
ক 

3916.  
বমাাঃতাবরফুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আবুল কালাম, গ্রাম-

পাাংশা, র্াকঘর-মাধবপাশা, থািা-বাবুগি, বজলা-ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

3917.  

বমাাঃ রতি বময়া, বপতা-মৃত বমাাঃ চাঁি বময়া, ১৬৪, 

মাসকান্দা, গিসার বমাড়, ময়মিবসাংহ বপৌরসভা, 

ময়মিবসাংহ 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
গ 

3918.  

রবেকুল ইসলাম, বপতা-নুরুল ইসলাম,, গ্রাম-ববধাই, 

র্াকঘর-বতবলহাটী, থািা-শ্রীপুর, বজলা-গাজীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
ক 

3919.  

ওমর োরুক, বপতা-আবদ্যর রউে, ২০২, বচয়ারম্যাি বাড়ী, 

গ্রাম-উত্তর র্মুরুয়া, র্াকঘর-এলাহীগি, বজলা-বেিী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

ক 

3920.  

বমাাঃ শামীম পারদভজ, বপতা-বমাাঃ আব্দুল বাদসে,, গ্রাম-

হবরহরপুর, র্াকঘর-রবহমািপুর, থািা-ঠাকুরগাঁও, বজলা-

ঠাকুরগাঁও। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০০ 

কখগ 

3921.  

বমাাঃ সাদরায়ার জাহাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুস সালাম, গ্রাম-

বখাদ্দডজয়পুর, র্াকঘর-চঁন্দাশ, থািা-মহাদেবপুর, বজলা-

িওগাঁ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

খ 

3922.  
সজীব সরকার, বপতা-সুভাষ চন্দ্র সরকার, গ্রাম-ভারকী, 

র্াকঘর-ভারকী, থািা-বেলদ্যয়ার, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 

3923.  

অমূল্য বম ডি, বপতা-বদজন্দ্র বম ডি, গ্রাম-হাতী বলইট, র্াকঘর-

বাবুদলর বাজার, থািা-ফুলবাড়ীয়া, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

ক 

3924.  

বমাাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বপতা-বমাাঃ মবজবুর রহমাি, 

গ্রাম-বমজবমবজ বাদতিপাড়া, থািা-বসবিরগি, িারায়িগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
খগ 

3925.  

বমাাঃ রাদসল, বপতা-বমাাঃ আবুল কালাম আজাে, গ্রাম-

কাবলোস পাড়া, র্াকঘর-জাবহেগি, ঘাটাইল, টাাংগাইল। বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৫ 
গ 

3926.  

বমাহাম্মে সুলতাি সালাহউবদ্দি, বপতা-বমাহাম্মে আব্দুস 

সালাম, গ্রাম-সাওিা, র্াকঘর-মাওিা, উপদজলা-শ্রীপুর, 

বজলা-গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

গ 

3927.  

বমাাঃ আবরে-উর-রহমাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুছ ছালাম বময়া, 

গ্রাম-ভুল বাকুটিয়া, উপদজলা-শাহজােপুর, বজলা-বসরাজগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
কখগ 

3928.  

বমাাঃ শাহ কামাল, বপতা-বমাাঃ ববেউজ্জামাি, গ্রাম-টুপকার 

চর, র্াকঘর-জালালপুর, উপদজলা-বমলান্দহ, বজলা-

জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
খ 

3929.  

বমাস্তাক আহদম্মে, বপতা-আাঃ কবরম খাি, গ্রাম-বব. বক. 

িগর মুবস কাবন্দ, র্াকঘর-বব বক িগর, থািা-জাবজরা, 

বজলা-শরীয়তপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

গ 

3930.  

শাহ শােকাত রহমাি, বপতা-শাহ বগালাম বছাবহািী, ফ্ল্ুাট-

বস-১, বাড়ী-১৬৯৮, বরার্-১, বাবরধারা, বর্ওএইচএস, ঢাকা-

১২০৬। 

এম, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৭ 
কখগ 

3931.  

বমাাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ সামছুল ইসলাম, গ্রাম-

বাবরদপাতা, র্াকঘর-র্ােবপুর, থািা-শশ ডা, বজলা-র্দশার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3932.  

বমাাঃ রবকবুল হাসাি, বপতা-বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, গ্রাম-

বসািাকুড়া, র্াকঘর-বসািাকুড়া বাজার, বশবপুর, িরবসাংেী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
কখগ 

3933.  

কাজী আবরফুল হক, বপতা-কাজী েজলুল হক, গ্রাম-

আলীপুর, র্াকঘর-িজরপুর, থািা ও বজলা-িরবসাংেী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

3934.  

কাজী বমাাঃ বরজওয়ানুল হক, বপতা-কাজী নূর বমাহাম্মে 

আজাে, গ্রাম-সাতগাড়া, বাসা-৫৯, বরার্-১/৪, উপশহর, 

রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৬ 
গ 

3935.  

কামরুজ্জামাি, বপতা-নূর বহাদসি, গ্রাম-উত্তর পারুবলয়া, 

র্াকঘর-পারুবলয়া, থািা-বেবহাটা, বজলা-সাতক্ষীরা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
খগ 

3936.  

বমাাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ সাদরায়ার বহাদসি, গ্রাম-

িাল্লা বপাল্লা, র্াকঘর-বিহাটি বাজার, থািা-আশুবলয়া, ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
খ 

3937.  

শবেকুল ইসলাম,  বপতা-বমাাঃ আেজাল বশখ, গ্রাম-

পাকুবড়য়া, র্াকঘর-সাবরয়াকাবন্দ, থািা-সাবরয়াকাবন্দ, বজলা-

বগুড়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

3938.  

বমাাঃ ইমরাি খাি, বপতা-বমাাঃ নুরুল ইসলাম খাি, গ্রাম-চর 

বভলামাবর, র্াকঘর-আউবলয়া িগর, িান্দাইল, ময়মিবসাংহ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১১ 
গ 

3939.  

সুমি আহদমে, বপতা-বােশা বমাল্লা, গ্রাম-বমাবমিপুর, 

র্াকঘর-বমজডাপুর, েীঘা, থািা-িলার্াঙ্গা, বজলা-িাদটার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

ক 

3940.  

বমাাঃ আবরফুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আবুল কাদশম, গ্রাম-চক 

আলমপুর, র্াকঘর-রামচন্দ্রপুর হাট, থািা-চাপাইিবাবগি, 

বজলা-চাঁপাইিবাবগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
খগ 

3941.  

বমাাঃ আবরফুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ শুখচাঁে আলী, গ্রাম-

ধুলাউড়ী, র্াকঘর-হবরপুর, থািা-চাটদমাহর, বজলা-পাবিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
কখ 

3942.  

বমাাঃ রায়হাি কায়ছার, বপতা-বমাাঃ মাহফুজুর রহমাি, বাসা 

িাং-১৬৬, ওয়ার্ ড িাং-০৯ বশখপাড়া, ববায়াবলয়া, রাজশাহী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

খগ 

3943.  

বমাাঃ রায়হাি সরকার, বপতা-বমাাঃ মবেজ উদ্দীি, গ্রাম-

রায়তাি বড়দশা, র্াকঘর-কাবলগি হাট, থািা-তাদিার, 

বজলা-রাজশাহী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১২ 
খ 

3944.  

বমাাঃ রাদসল বহাদসি, বপতা-আব্দুস ছাত্তার, গ্রাম-িামাশুলাই, 

র্াকঘর-বাঁশতলী, থািা-কাবলয়াতকর, বজলা-গাজীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বরবিজাদরশি এন্ড এয়ার 

কবন্ডশবিাং, ২০০৫ 

গ 

3945.  

বমাাঃ আল আবমি বশখ, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রমা-

ভান্ডাব, র্াকঘর ও থািা-ভালুকা, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

কখগ 

3946.  

বমাাঃ আবশকুল ইসলাম শান্ত, বপতা-বমাাঃ শবহদ্যল ইসলাম, 

বপ বক সাহা বরার্, বেলালপুর, পাবিা সের, পাবিা। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাট্রবিক্স, ২০১৭ 
গ 

3947.  

সুবমত ভিাচার্য্ড, বপতা-সুেীপ ভিাচার্য্ড, গ্রাম ও র্াকঘর-

ববটঘর, থািা-িবীিগর, বজলা-ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

গ 

3948.  

মুহাম্মে মবমনুল ইসলাম, বপতা-মুহাম্মে আবুল কাদশম, 

বচৌধুরীিগর, বটক্সটাইল বগইট, বাইবজে ববাস্তামী, চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

3949.  

বমাাঃ বসবলমুজ্জামাি শাহীি, বপতা-বমাাঃ আহদমে খাি, গ্রাম-

পুটিয়া, ইউবিয়ি-আটঘর, র্াকঘর-চাঁেপুর, থািা-সালথা, 

বজলা-েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 

3950.  

বমাাঃ ছাবমদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বসাহরাওয়ােী, গ্রাম-

মুিসুমী, র্াকঘর-বহুলী, থািা-বসরাজগি সের, বজলা-

বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

ক 

3951.  

বমাাঃ তাবরকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ নুর ইসলাম, গ্রাম ও 

র্াকঘর-েবক্ষণ পলাশ বাড়ী, উপদজলা-বচবররবন্দর, বজলা-

বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
গ 

3952.  

বমাাঃ এমারত বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বগালাম মওলা, গ্রাম-

চাবরপাড়া, র্াকঘর-শাহাদবলীশ্বর, থািা-ধামরাই, বজলা-

ঢাকা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

3953.  

আতাউর রহমাি, বপতা-বমজানুর রহমাি, , গ্রাম-বশাংলার, 

র্াকঘর-ভুলতা, থািা-রূপগি, বজলা-িারায়িগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

গ 

3954.  

জাদহদ্যল হক, বপতা-এিামুল হক, মেজল বকাম্পািীর বাড়ী, 

গ্রাম ও র্াকঘর-পবিম বধুরখীল, উপদজলা-ববায়ালখালী, 

বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
গ 

3955.  

বমাাঃ নুরুল ইসলাম ববেব, বপতা-মৃত বপয়ার আহদমে, গ্রাম-

রামপুর, র্াকঘর-বচওড়া, থাি-বচৌদ্দগ্রাম, বজলা-কুবমল্লা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৭ 
গ 

3956.  

ওবজো আক্তার, বপতা-আলা উবদ্দি, গ্রাম-কাজীকান্দা, বাসা 

িাং-ই-৩০, ওয়ার্ ড িাং-০৫, র্াকঘর-রাজবাড়ী সের,  থািা ও 

বজলা-রাজবাড়ী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখগ 

3957.  

প্রান্ত বচৌধুরী, বপতা-রিেীশ বচৌধুরী,, েবক্ষণ কািলী, িাথ 

পাড়া, পাহাড়তলী, চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
গ 

3958.  

আল আবমি, বপতা-আলতাে বহাসাইি, গ্রাম-মশক, র্াকঘর-

ফুলবাড়ীয়া, উপদজলা-কাপাবসয়া, বজলা-গাজীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 
গ 

3959.  

বমাাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ শাহজাহাি বময়া, গ্রাম-চর 

খাি খািা পুর (জজ পাড়া), র্াকঘর-খািখািাপুর, থািা-

রাজবাড়ী সের, বজলা-রাজবাড়ী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

3960.  

বমাাঃ আবু বমাদমি কােরীয়া, বপতা-বমাাঃ আব্দুল বমাত্তাদলব 

কােরীয়া, গ্রাম-সবতর জাি, র্াকঘর-ধবিী বাজার, থািা-

সুন্দরগি, বজলা-গাইবান্ধা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

3961.  

বমাাঃ আল আবমি বময়া, বপতা-বমাাঃ আব্দুল লবতে বময়া, 

গ্রাম-চতরা, র্াকঘর-চতরা কাচারী, পীরগি, রাংপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

3962.  

বমাাঃ িাজমুল হক িাবেম, বপতা-বমাাঃ বসরাজুল হক, লাকী 

হাউজ, েবক্ষণ বাবগচাগাঁও, কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

গ 

3963.  

বমাাঃ রুহুল আবমি, বপতা-বমাাঃ ইব্রাবহম খবলল, গ্রাম-

কালাইহাটি, র্াকঘর-িীলগি, থািা ও বজলা-বকদশারগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খগ 

3964.  

তবরকুল ইসলাম, বপতা-আব্দুর রাজ্জাক মীরোহ, গ্রাম-

বজািাসুর, র্াকঘর-বজািাসুর, থািা-কাবশয়ািী, বজলা-

বগাপালগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

3965.  

বমাহাাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাহাাঃ িজরুল ইসলাম, 

বাসা িাং-১১১, ওয়ার্ ড িাং-৩, গ্রাম-িতুি ববলবসমলা, 

র্াকঘর-বজবপও, থািা-রাজপাড়া, বজলা-রাজশাহী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 
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3966.  

বমাাঃ বরাকনুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ জালাল উদ্দীি, বাসা-েবকর 

বাড়ী, গ্রাম-ইন্দ্রবাড়ী, র্াকঘর-িাউসড়া বাজার, থািা-

বমলান্দহ, বজলা-জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

3967.  

বমাাঃ আকতারুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল হাবকম বময়া, 

গ্রাম-পবিম মুরােপুর, র্াকঘর-ববরাবত হাট, থািা-

বমঠাপুকুর, বজলা-রাংপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

3968.  

বমাাঃ আবরফুর রহমাি প্রাাং, বপতা-বমাাঃ নুর বমাহাম্মে, , 

গ্রাম-দ্বীপপুর, র্াকঘর-দ্বীপপুর, থািা-বাগমারা, বজলা-

রাজশাহী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

গ 

3969.  

লুৎফুি িাহার বিপা, বপতা-বমাাঃ কামরুল ইসলাম, হর্রত 

শাহজালাল বরার্, বহাবডাং িাং-২২/২, বড় বেওড়া, টঙ্গী, 

গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০১৫ 
কখগ 

3970.  

বমাাঃ মাহমুদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বমাস্তাবেজার রহমাি, 

গ্রাম-কাঁঠালী, র্াকঘর-শঠিবাড়ী, থািা-বমঠাপুকুর, বজলা-

রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

3971.  

বমাাঃ হুমায়ুি কববর ভূ ুঁইয়া, বপতা-বমাাঃ বগালাম বহাদসি 

ভূইয়া, গ্রাম-পূব ড বশয়াচর, কুতুবপুর, েতুল্লা, িারায়িগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

গ 

3972.  

, মুহাম্মে বমাস্তাবেজুর রহমাি, বপতা-মৃত মুহাম্মে আব্দুর 

রহমাি, গ্রাম-ফুলতলা, র্াকঘর-ফুলতলা, থািা-ববতাগী, 

বজলা-বরগুিা। 

, বব, এসবস 

ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

, খগ 

3973.  
বমাাঃ আল আবমি বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বমাজােের সরকার, 

িলসঙ্গা, বর্গ্রীরচর, উল্লাপাড়া, বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

3974.  

বমাাঃ আমজাে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বমাসদলহ উবদ্দি 

আহদমে, বাসা-০৯, বরার্-বপওরাইট বমইি বরার্, র্াকঘর-

বমরুয়া, থািা-কাপাবসয়া, বজলা-গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

3975.  

বমাাঃ সুমি বচৌধুরী, বপতাাঃ বমাাঃ নূর বমাহাম্মে বচৌধুরী, 

হাউস-২১-এ৮, বমনুবদ্দি বমাল্লা বরার্, উত্তর আশপাড়া, বপাাঃ 

বিশাতিগর, টাংগী, গাজীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৮ 
গ 

3976.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-বমাাঃ তবজমুবদ্দি বশখোর, 

গ্রাম-ববড়ার্াাংগা, র্াকগর-বাাংগালা, উপদজলা-বঘওর, বজলা-

মাবিকগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

গ 

3977.  

প্রভূবজত রায়, বপতা-বিতুািন্দ রায়, বহাবডিাং-১০৩, ২য় 

কাবন্দর পাড়, িজরুল এবভবিউ, কুবমল্লা।
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

খগ 

3978.  

বসাপাি কুমার কুন্ডু, পবরদতাষ কুমার কুন্ডু, ৪২ িাং 

আয়ারদলস িয়স বরার্, খুলিা-৯০০০। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ১৯৯৯ 
কখগ 

3979.  

অদলাক কুমার োশ, বপতা-বচত্তরিি োশ, , ৪/১, হালোর 

পাড়া, েবক্ষণ খাবলশপুর, খুলিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০১ 

খগ 

3980.  

বমাাঃ নুরুল আবমি, বপতা-মৃত বসাহরাব বহাদসি, গ্রাম-

ববরাবহমপুর, র্াকঘর-বগাববন্দপুর, থািা-সুজািগর, বজলা-

পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৮ 

কখগ 

3981.  

বমাাঃ সাদেকুর বরজা, বপতা-এ এস এম মহবুব বরজা, ১৪৯৬, 

িন্দীপাড়া, বাসাদবা, ঢাকা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

কখগ 

3982.  

বমাাঃ বসরাজুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আবুল কালাম, গ্রাম-

ময়াগাড়ী, র্াকঘর-সাতগড়া, থািা-পীরগি, বজলা-রাংপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

কখগ 
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3983.  

বমাাঃ আজহারুল ইসলাম বসকোর, বপতা-মৃত ইবদ্রস বময়া 

বসকোর, গ্রাম-টামটা, র্াকঘর-ইবলয়টগি, থািা-

োউেকাবন্দ, বজলা-কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০২ 
গ 

3984.  

বমাাঃ আবতকুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আবু তাদলব,গ্রাম-

বিবশন্দারা, র্াকঘর-মবড়য়া, থািা-গাবতলী, বজলা-বগুড়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৮ 
গ 

3985.  

বমাহাম্মে জাদবে, বপতা-আব্দুল ওহাব, প্রর্দে-বসকোর বাড়ী, 

গ্রাম-পূব ড বমাহাম্মেপুর, র্াকঘর-হাটহাজারী, উপদজলা-

হাটহাজারী, চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
কখ 

3986.  

বমাাঃ আসাদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আবমরুল ইসলাম, বাড়ী 

িাং-৬১৯/১, ওয়ার্ ড িাং-০৩, বিপাড়া বপৌরসভা, র্াকঘর-

হাদরায়া, উপদজলা-বড়াইগ্রাম, বজলা-িাদটার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

গ 

3987.  

বমাাঃ ওয়াবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বেদরাজ বশখ, গ্রাম-

পাবিগাতী, ইউবপ-বেঘবলয়া, র্াকঘর-হাজীগ্রাম, থািা-

বেঘবলয়া, বজলা-খুলিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

3988.  

বমাাঃ িাজমুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ িওদশর আলী জমাোর, 

গ্রাম-রাজপাট, র্াকঘর-গাওলা বাজার, বমাল্লা হাট, 

বাদগরহাট। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

খগ 

3989.  

আশীষ চিবতী, বপতা-আশুদতাষ চিবতী, চরজাঙ্গাবলয়া, 

র্াকঘর-করুিািগর, উপদজলা-কমলিগর, বজলা-লক্ষীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৮ 
খগ 

3990.  

বসাদহল রািা, বপতা-আব্দুল কুদ্দুস, গ্রাম-মদহশ্বর পাশা, 

র্াকঘর ও থািা-বেৌলতপুর, বজলা-খুলিা। বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

3991.  

বমাাঃ বজহাে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ জয়িাল আদবেীি মন্ডল, 

রায়দেৌলতপুর, কামারখন্দ, বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

3992.  

বমাাঃ বশবলী বিামাি, বপতা-বমাাঃ শাহজাহাি পাদটায়ারী, 

গ্রাম-িবরাংপুর, ওয়ার্ ড িাং-০৮, র্াকঘর-িবরাংপুর, উপদজলা-

শাহরাবস্ত, বজলা-চাঁেপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স),  

কখগ 

3993.  

বমাহাম্মে আরােত বহাদসি, বপতা-মৃত আব্দুল ওয়াদহে 

আলী, জাহািাবাে, পাব ডতীপুর, বেিাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খ 

3994.  

বমাাঃ জহুরুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল হাবমে, গ্রাম-

বজগার বাড়ীয়া, র্াকঘর-িন্দলালপুর, থািা-শাহজােপুর, 

বজলা-বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

3995.  

আবশকুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ শাহাবুবদ্দি বশখ, গ্রাম-সবখপুর 

সরোর কাবন্দ, র্াকঘর-সবখপুর, থািা-সবখপুর, বজলা-

শরীয়তপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খ 

3996.  

বমাাঃ আবতকুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ চাঁি বময়া, , গ্রাম-

মামুেপুর, র্াকগর-বহঙ্গািগর, উপদজলা-বেলদ্যয়ার, বজলা-

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
কখগ 

3997.  

বমাাঃ সাবেক রহমাি, বপতা-বমাাঃ শবহদ্যর রহমাি, গ্রাম-

বড়দবলতা, র্াকঘর-বপাড়াবাড়ী, থািা-টাাংগাইল, বজলা-

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

3998.  

বমাাঃ বমাস্তো কামাল, বপতা-বমাাঃ বাচ্চু ব্যাপারী, গ্রাম-

বসািাদখালা, র্াকঘর ও থািা-ভাাংগা, বজলা-েবরেপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

3999.  

বমাাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল কবরম, গ্রাম-

বমটুয়ািী তালুকোর পাড়া, র্াকঘর-কল্যাণপুর, থািা-

ববলকুবচ, বজলা-বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 
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4000.  

িাঈম বময়া, বপতা-শাজাহাি বময়া, গ্রাম-খবড়য়া, র্াকঘর-

খবড়য়া, ইউবিয়ি-মাবছমপুর, থািা-বশবপুর, বজলা-িরবসাংেী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4001.  

বমাাঃ আশরাফু ইসলাম, বপতা-বমাাঃ জামাল উবদ্দি, গ্রাম-

বকাোবলয়া, র্াকঘর-টাাংগাইল, থািা-টাাংগাইল, বজলা-

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4002.  

মাহমুদ্যল হাসাি, বপতা-আবদ্যছ ছালাম, গ্রাম-ঘাবশরবেয়া, 

র্াকঘর-শাষপুর, থািা-বশবপুর, বজলা-িরবসাংেী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
গ 

4003.  

বমাাঃ শবেকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম-

আনুহলা, র্াকঘর-আনুহলা, থািা ও বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
গ 

4004.  

বমাাঃ বহাসাইি আলী, বপতা-বমাাঃ আশরাে আলী বশখ, গ্রাম-

আদলাকবেয়া, র্াকঘর-বচৌবাড়ীর্া, থািা ও বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
খগ 

4005.  

সুখদেব রায়, বপতা-সদন্তাষ কুমার রায়, গ্রাম ও র্াকঘর-

কুবড়পাইকা, থািা ও বজলা-পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বরবিজাদরশি ও 

এয়ারকবন্ডশি, ২০১০ 

খগ 

4006.  

খন্দকার িাজমুল হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ খন্দকার বলাকমাি 

বহাদসি, ১/বর্, বময়াপাড়া সড়ক, পবিম খাবাশপুর, 

েবরেপুর সের, েবরবেপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

গ 

4007.  

বমাাঃ ইউসুে আলী, বপতা-বমাাঃ এলাহী বকস মন্ডল, গ্রাম ও 

র্াকঘর-োওকাবন্দ, থািা-দূগ ডাপুর, বজলা-রাজশাহী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

ক 

4008.  

রাজীব কুমার বঘাষ, বপতা-অনুপ কুমার বঘাষ, গ্রাম-

আলাইপুর, থািা-িাদটার সের, বজলা-িাদটার। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০০৯ 
গ 

4009.  

বমাাঃ রাবকব বহাদসি বমরাজ, বপতা-বমাাঃ কাজী িজরুল 

ইসলাম, কলাবাগাি, ৪ িাং ওয়ার্ ড, খাগড়াছবড় সের, 

খাগড়াছবড়। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

4010.  

বমাাঃ কামরুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ তাজুল ইসলাম, বছাট 

বাকাইল, সুবহলপুর, থািা ও বজলা-বব. বাড়ীয়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

4011.  
ববথী রািী োস, বপতা-সুধীর চন্দ্র োস, গ্রাম ও র্াকঘর-

রাজাপুর, উপদজলা-রাজাপুর, বজলা-িালকাঠী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

তবড়ৎ, ২০১৫ 
খগ 

4012.  

ইসবতয়াক আহদমে, বপতা-বমাাঃ আদিায়ার উবদ্দি আহদমে,, 

৩৬/১, বক বপ বঘাষ ষ্ট্রীট, বাংশাল, ঢাকা-১১০০। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স),  

গ 

4013.  

মুহাম্মে কামরুল হাসাি খাি, বপতা-বসদকন্দার আলী খাি, 

উত্তর আলীপুর খা পাড়া, আলাউবদ্দি খাি সড়ক, েবরেপুর। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০১০ 
গ 

4014.  

বমাাঃ আবমনুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বমাছদলম বময়া, গ্রাম-

বশবপুর, র্াকঘর-আড়াইহাজার, থািা-আড়াইহাজার, বজলা-

িারায়িগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
কখগ 

4015.  

বমাাঃ আল আবমি বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বতাোদজ্জল বহাদসি, 

গ্রাম-হালুয়াকাবন্দ, র্াকঘর-ববদ্য জামদটি, থািা-কামারখন্দ, 

বজলা-বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4016.  

বমাাঃ সামসুর রহমাি, বপতা-মৃত বসারহাব আলী, গ্রাম-

আেড়া িেী শুখা, র্াকঘর-পুন্ডুবরয়া, থািা-সাঁবথয়া, বজলা-

পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বসবভল, ২০১১ 
গ 
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4017.  

বমাহাম্মে সাইফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আাঃ বহবলম, গ্রাম-

গন্ডা, র্াকঘর-গন্ডা, থািা-বকন্দুয়া, বজলা-বিত্রদকািা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০২ 
গ 

4018.  

বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাাঃ আাঃ রবহম, গ্রাম-বখাদ্দড 

মদহশপুর, র্াকঘর-আমতল, উপদজলা-বেৌলতপুর, বজলা-

মাবিকগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
খগ 

4019.  

বমাাঃ সুলতাি সালাহ উবদ্দি সরকার, বপতা-বমাাঃ বসালায়মাি 

আলী সরকার, গ্রাম-রামপুর, র্াকঘর ও থািা-িবাবগি, 

বজলা-বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 

4020.  

শ্রী কমল চন্দ্র বম ডি, বপতা-েিী ভূষণ বম ডি, েবক্ষণ ঘাদগায়া, 

জামগড়া, আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
গ 

4021.  

শরীে, বপতা-আব্দুল হাবমে, গাবতবল-১৬০০, িরবসাংেী 

সের, িরবসাংেী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4022.  

বমাাঃ ববারহাি উদ্দীি, বপতা-মৃত বখারদশে বময়া, গ্রাম-খুশুবে 

মধ্যপাড়া, র্াকঘর-খুশুবে বাজার, থািা-ধিবাড়ী, বজলা-

টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৭ 

গ 

4023.  

হুসাইি হাববব (োহাে), বপতা-মৃত বমাাঃ বখবতয়ার রহমাি, 

বগাপালগি বমৌলভীপাড়া, বগাপালগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

4024.  

বমাাঃ বমিহাজুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আবজজার রহমাি, 

গ্রাম-বারখবড়য়া, র্াকঘর-র্াাংগীরহাট, থািা-তারাগি, বজলা-

রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১১ 
খগ 

4025.  

বমাাঃ নুরুবদ্দি, বপতা-বমাাঃ আোজ উবদ্দি, গ্রাম ও র্াকঘর-

বড় চয়িা, থািা-সবখপুর, বজলা-টাাংগাইল। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

বসবভল, ২০১০ 
গ 

4026.  

বগাববন্দ চন্দ্র শীল, বপতাাঃ বগীরঙ্গ চন্দ্র শীল, গ্রামাঃ পূব ড 

আউবলয়াপুর, বপাাঃ বসহাকাঠী, থািাাঃ+বজলাাঃ পটুয়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৭ 

খগ 

4027.  

বমাহাম্মে রাদশদ্যল হাসাি বচৌধুরী, বপতা-মাহমুে হাসাি 

বচৌধুরী, গ্রাম-খন্দবকয়া, র্াকঘর-ইউনুস িগর, থািা-

হাটহাজারী, বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখগ 

4028.  

বমাাঃ রবকব হাসাি, বপতা-বমাাঃবজলুর রহমাি, বাসা-০৭, চর 

আলগী, র্াকঘর-বিবধয়অর চর, উপদজলা-গেরগাঁও, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

4029.  

বসকত বড়ুয়া, বপতা-সুপ্রকাশ বড়ুয়া, বাসা-বপশকার বাবড়, 

গ্রাম-উত্তর বপামরা, বড়ুয়াপাড়া, র্কাগর-বপামরা, থািা-

রাাংগুবিয়া, বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 

4030.  

বমাাঃ জবললুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ সালামত মােবর, গ্রাম-

বড় পূব ড বসািামুখী, র্াকঘর-বসুবণীহাট, থািা-শরীয়তপুর, 

বজলা-শরীয়তপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 

4031.  

বমাাঃ রাবকবুল হাসাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রাম-

চাঁদ্যটিয়া, র্াকঘর-চাঁন্দুটিয়া, থািা-বকাতয়ালী, বজলা-র্দশার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(তবড়ৎ ও ইদলকট্রবিক্স), 

২০১২ 

কখগ 

4032.  

বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ ইবলয়াছ বময়া, গ্রাম ও 

র্াকঘর-কুশেহ, থািা-িবাবগি, বজলা-বেিাজপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
গ 

4033.  

বমাাঃ বমরাজুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, গ্রাম 

ও র্াকঘর-বশয়ালেী, থািা-আলোর্াঙ্গা, বজলা-েবরেপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

4034.  

বমাাঃ আবদ্যল্লাহ, বপতা-মৃত বমাাঃ আবদ্যল বমাতাদলব খাঁি, 

৪৯৬, কৃষ্ণকাঠী, থািা ও বজলা-িালকাঠী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

4035.  

বমাহাম্মে আলী আকবর, বপতা-আব্দুল ছাত্তার, বাসা-

ফুলগাজী পাড়া, গ্রাম ও র্াকঘর-মবরয়ম িগর, রাাংগুবিয়া, 

বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

4036.  

বমাহাম্মে মুশবেক উস-সাদলহীি িওদরাজ, বপতা-বমাহাম্মে 

আব্দুল হাবলম, ৩৯, সািবকপাড়া, ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স এন্ড 

কবমউবিদকশি), ২০০৮ 

ক 

4037.  

আহদমদ্যল হক, বপতা-মবিরুল হক, ২১ িাং মুবসপাড়া, তৃতীয় 

গবল, খুলিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

ক 

4038.  

বমাাঃ রািা আবজম, বপতা-মৃত মবজবুর রহমাি, গ্রাম-চলিা, 

ইউবিয়ি, চর বসন্দুর, থািা-পলাশ, বজলা-িরবসাংেী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

গ 

4039.  

ববশ্ববজৎ চন্দ্র সরকার, বপতা-পূণ ড চন্দ্র সরকার, , গ্রাম-রাড়ী, 

র্াকঘর-গাবলমপুর, থািা-বরুড়া, বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 

4040.  
বমাাঃ তাবরকুল ইসলাম, বপতা-আলতাে হাওলাোর, গ্রাম ও 

র্াকঘর-বটদকর আন্দুয়া, থািা-বমজডাগি, বজলা-পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 
গ 

4041.  

, বিরে কুমার প্রামাবিক, বপতাাঃ নূদপন্দ্র িাথ প্রামাবিক, শ্রী 

খন্ডা, কামারগাঁ, তাদিার, রাজশাহী।,  

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

খগ 

4042.  

রাবে আল মাহমুে, বপতা-বমাাঃ ছাদয়বেল আশরাবেি, এে-

২৩৩, উত্তর ছায়াববথী, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
খগ 

4043.  

বমাাঃ জবহর আলম তালুকোর, বপতা-মৃত বছোত উবদ্দি, 

গ্রাম-বড় ববলাইল,  র্াকঘর-বগুড়া, বজলা-বগুড়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯২ 
গ 

4044.  
বমাাঃ আবরে বহাদসি, বপতা-মৃত আব্দুল বজাব্বার, িামাজ গড় 

িস বলি, বাদ্যরতলা, বগুড়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 
গ 

4045.  

বমাাঃ আবু বরজা রায়হাি, বপতা-বমাাঃ এরোি আলী মন্ডল, 

বসািাবময়া বলি, বাদ্যরতলা, বগুড়া সের, বগুড়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 
খগ 

4046.  

, বমাাঃ মবতয়ার রহমাি, বপতাাঃ মৃতাঃ আব্দুল হাই মন্ডল, 

গ্রামাঃ পবিম িাদগশ্বরী, ইউাঃ িাদগশ্বরী, থািাাঃ িাদগশ্বরী, 

বজলাাঃ কুবড়গ্রাম।,  

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৮৬ 
গ 

4047.  

বমাাঃ হাসানুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রাম-

েবরেপুর, র্াকঘর-হলেী বাড়ী, থািা-পীরগি, বজলা-রাংপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৮ 
খগ 

4048.  

পাথ ড রুদ্র, বপতা-অবজত কুমার রুদ্র, গ্রাম-ভাটিয়ারী, র্াকঘর-

ভাটিয়ারী, থািা-সীতাকুন্ড, বজলা-চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
ক 

4049.  

শওকত আকবর ভূইয়া জবি, বপতা-বমাাঃ মবজবুর রহমাি 

ভূইয়া, আমবেয়া, পুটিিা, রূপগি, িারায়িগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

4050.  

, ইমি বড়ুয়া, বপতাাঃ মাবিক বড়ুয়া, শম্পা বটইলাস, সাদলহ 

আহদমে, বচয়ারম্যাি বাই বলইি, বমাগলটুলী, বড়ুয়াপাড়া, 

বপাাঃ বন্দর, উপাঃ র্বলমুবরাং, বজলাাঃ চট্রগ্রাম।,  

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
কখগ 

4051.  

বমাাঃ আশরাে আলী,  বপতা-বমাাঃ বােশা বময়া, গ্রাম-আগ 

পয়লা, র্াকঘর-চারাইলোর, থািা-বমলান্দহ, বজলা-

জামালপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খ 



ক্রমিক 
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4052.  

বমাাঃ আবু সাঈে, বপতা-বমাাঃ জামাল হক, গ্রাম-দ্যধঘাটা, 

র্াকঘর-মঙ্গদলর গাঁও, থািা-বসািারগাঁও, বজলা-িারায়িগি। বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
কখগ 

4053.  

, বমাাঃ রাদসল উজ্জামাি, বপতাাঃ বমাাঃ শাহাবুবদ্দি, গ্রামাঃ 

কুমার গাড়া, বপাাঃ শামসুবদ্দি সড়ক, কুবিয়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

4054.  

বমাাঃ জুাঃলবেকার আলী, বপতা-বমাাঃ বসালায়মাি বহাদসি, 

গ্রাম-ববয়াড়া চরপাড়া, র্াকঘর-ববয়াড়া, থািা-কাবজপুর, 

বজলা-বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

কখগ 

4055.  

হুমায়ুি কবীর, বপতা-বমাাঃ মকবুল বহাদসি, গ্রাম-র্াকবাঘা 

োবড়য়া, র্াকঘর-র্াদকর চক, থািা-বত্রশাল, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খগ 

4056.  

বমাহাম্মে রবেকুল ইসলাম, বপতা-বমাহাম্মে বকারবাি আলী, 

গ্রাম-শথ্রী েবলয়াটা, র্াকঘর-বাবঘল, থািা ও বজলা-

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৫ 
কখগ 

4057.  

বমাাঃ সাঈে হাসাি, বপতা-মৃত সাবেমাি আলী, গ্রাম-

বগাবরপাড়া, র্াকঘর-খাস মথুরাপুর, থািা-বেৌলতপুর, 

কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১০ 
গ 

4058.  

বমাাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ সাইদ্যল ইসলাম, রদয়ল 

বসট, হাউজ িাং-৩, বরার্ িাং-১, বমরপুর-১, ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
কখগ 

4059.  

বমাাঃ স্বপি বহাদসি, বপতা-বমাাঃ নুরুি িবী, গ্রাম ও র্াকঘর-

বতারাবগি, কমলিগর, লক্ষীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4060.  

বমাাঃ কামরুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ শাহজাহাি কবীর, গ্রাম-

পূব ড সরাবলয়া, র্াকঘর-বমাদড়লগি, থািা-বমাদড়রগি, 

বজলা-বাদগরহাট। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

4061.  

বমাাঃ আবতকুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ সবলম উল্লুাহ, গ্রাম-

শাহাপুর, র্াকঘর-লস্করহাট, থািা-বেিী, বজলা-বেিী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
গ 

4062.  

বমাাঃ মাজহারুল হক খাি, বপতা-বমাাঃ জবহরুল হক খাি, 

হামািকবদ্দড, শাহতলী, চাঁেপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4063.  

আব্দুল্লাহ আল মামুি, বপতা-আবদ্যল সালাম তালূকোর, গ্রাম-

হকতুল্লাহ, র্াকঘর-খবলসাখালী, থািা-পটুয়াখালী, বজলা-

পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
খগ 

4064.  

বমাাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-মৃত বমাাঃ বসবলম, গ্রাম-

সূতাবাড়ীয়া, র্াকঘর-সূতাবাড়ীয়া, থািা-গলাবচপা, বজলা-

পটুয়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০১২ 
খগ 

4065.  

পাথ ডদেব সরকার, বপতা-েবিন্দ্র চন্দ্র সরকার, গ্রাম-আড়াবলয়া, 

র্াকঘর-বরায়াবলয়া, থািা-ধামরাই, বজলা-ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4066.  

বমাাঃ কাউসার বময়া, বপতা-বমাাঃ শামসুল আলম, গ্রাম-

সহবতপুর, র্াকঘর-সহবতপুর, থািা-িাগরপুর, বজলা-

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 
কখগ 

4067.  

বমাাঃ বমজানুর রহমাি বগালোর, বপতা-বমাাঃ মাহতাপ 

বগালোর, গ্রাম ও র্াকঘর-খবরয়াটি, উপদজলা-আশাশুবি, 

বজলা-সাতক্ষীরা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

4068.  

শাহী বমাস্তাক বমাাঃ িাজমুল হুো, বপতা- এ এি এম 

মবহউবদ্দি, ক-৩১/৪ বজায়ার সাহারা, বাজার বরার্, ভাটারা, 

ঢাকা-১২২৯। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৮ 

কখ 
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4069.  

বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাাঃ জাের বময়া, গ্রাম-কাবলয়া, 

র্াকঘর-বমুয়অ, থিা-সবখপুর, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4070.  

বমাাঃ তবড়কুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ মবকম উবদ্দি, গ্রাম-

স্কুলপাড়া, র্াকঘর-ঈশ্বরেী, বজলা-পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

4071.  

দ্যলাল চন্দ্র অবধকারী, বপতা-বেদিশ চন্দ্র অবধকারী, এ-টাইপ 

৩ িাং কদলািী বব-টাইপ বাজার, পটুয়াখালী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০১ 
গ 

4072.  

বমাাঃ িাজমুল ইসলাম, বপতা-বগয়াস উবদ্দি বমাল্লা, গ্রাম-

শাখার পাড়, র্াকঘর-লুন্দী, থািা-রাতজর, বজলা-মাোরীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খ 

4073.  

বমাহাম্মে আলী, বপতা-বমাাঃ শহীে বময়া, গ্রাম-মবরচাকাবন্দ, 

র্াকঘর-মবরচাকাবন্দ, থািা-বাঞ্ছারামপুর, বজলা-বব. বাড়ীয়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

খগ 

4074.  

বমাাঃ কামরুল ইসলাম, বপতা-আবুল বাসার, গ্রাম-বেহারা, 

র্াকঘর-বসািাইমুড়ী, বজলা-বিায়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

কখগ 

4075.  

বমাাঃ বাবুল বহাসাইি, বপতা-বমাাঃ বসাবাহাি খাঁি, োয়ার 

সাবভ ডস বরার্, পটুয়াখালী  সের, পটুয়াখালী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4076.  

বমাাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ ছাদিায়ার বহাদসি, গ্রাম-

ভাতকুড়া, র্াকঘর-ভাতকুড়া, থািা-ধিবাবড়, বজলা-

টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখগ 

4077.  

গাজী বমাাঃ বতারাপ বহাদসি, বপতা-বমাাঃ রাঙ্গা বময়া গাজী, 

গ্রাম ও র্াকঘর-চন্দিী মহল, থািা-বেঘবলয়া, বজলা-খুলিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০২ 
খ 

4078.  

কাজল কাবন্ত রায়, বপতা-মৃত প্রমথ রিি রায়, গ্রাম-

বতলপারই, র্াকঘর-েদতপুর, থািা-েটিকছবড়, বজলা-

চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৪ 
খ 

4079.  
বমাাঃ আবরে, বপতা-বমাাঃ আব্দুল হাবমে, গ্রাম-বড় ববরাইে, 

র্াকঘর-বড় ববরাইে, থািা-উত্তর বাড্ডা, ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১২ 
গ 

4080.  

বতৌবহদ্যল ইসলাম, বপতা-নুরুল আলম, গ্রাম-বখারমাওয়ালা, 

র্াকঘর-আবু বতারাব, থািা-বমরশ্বরাই, চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১২ 
গ 

4081.  

বমাশারে আহমে বচৌধুরী, বপতা-আহম্মে কববর বচৌধুরী, 

গ্রাম-পবিম সাধিপুর, র্াকঘর-সাধিপুর, বাঁশখালী,  

চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

4082.  

বমাাঃ কামরুজ্জামাি, বপতা-আহদমে শবে, ১ িাং ববার্ ড 

বাজার, চর লক্ষা, থািা-কণ ডফূলী, বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

4083.  

বমন্টু কুমার োশ, বপতা-প্রেীপ কুমার োশ, গ্রাম-সুয়াববল, 

র্াকঘর-িাজীরহাট, থািা-ভূজপুর, বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

4084.  

এস এম আবমর েয়সাল, বপতা-এস এম জাদহে, েয়জুর 

রহমাি কন্ট্রাক্টর বাড়ী, রবশে বববডাং, ২য় গবল, আবমর 

বহাদসি বোভাষ সড়ক, চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 

4085.  

শাওি বড়ুয়া, বপতা-মাখি বড়ুয়া, প্রর্দে-ববহারী মািাদরর 

বাড়ী, গ্রাম-লাদখরা, র্াকঘর-কাপারদপাল, থািা-পটিয়া, 

চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
গ 

4086.  
মুহাম্মে মাহমুদ্যল হাসাি রাদসল, বপতা-মুহাম্মে আব্দুল 

মবজে, গ্রাম-েত্তগ্রাম, র্াকঘর-কুমারুলী, থািা-ঈশ্বরগি, 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 
কখগ 
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বজলা-ময়মিবসাংহ। ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

4087.  

বমাহাম্মে ইমরাি খাি, বপতা-মৃত বমাাঃ শাজহাজাি খাি, 

খািপাড়া, বমদহরপুর বমউবিবসপবলটি, বমদহরপুর। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০১১ 
গ 

4088.  

বমাাঃ হাবববুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল আবজজ, গ্রাম-

ধুবুবিয়া, র্াকঘর-জােরগি, থািা-বশবালয়, বজলা-

মাবিকগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০০৯ 
কখগ 

4089.  

বসয়ে বমাহাম্মে ইকরাম, বপতা-বমাহাম্মে হাবিে, গ্রাম-

বকাতয়ালী বঘািা, র্াকঘর-গবহরা, থািা-রাউজাি, বজলা-

চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

খ 

4090.  

বছাটি েত্ত, বপতা-অরুি েত্ত, গ্রাম-বসাংহবরয়া, র্াকঘর-

বমজডার হাট, উপদজলা-েটিকছবড়, বজলা-চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
কখ 

4091.  

বমাহাম্মে আজম, বপতা-বগালজার আহদমে, , গ্রাম ও 

র্াকঘর-বজসথাপুর, থািা-ববায়ালখালী, বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

4092.  

বমাাঃ নূরুল ইসলাম, বপতা-মৃত বমাাঃ মবহর উবদ্দি, হাউজ 

িাং-৮৯, বরার্-৮/১, উত্তর বশখপাড়া, র্াকঘর-বশখপাড়া, 

থািা-বকাতয়ালী, বজলা-বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, 
গ 

4093.  

বরামানুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ িজরুল ইসাম,গ্রাম-বাইলজুরী, 

র্াকঘর-বতরশ্রী, উপদজলা-বঘওর, বজলা-মাবিকগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
গ 

4094.  

ববল্লাল বময়া, বপতা-বমাাঃ শওকত আলী বময়া, গ্রাম-বড় 

পারুবলয়া, র্াকঘর-পারুবলয়া, থািা-কাবশয়ািী, বজলা-

বগাপালগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4095.  

আবুল বাসার খাি, বপতা-আব্দুল হাবমে খাি, গ্রাম-বখয়াগাও, 

র্াকঘর-বষালঘর, থািা-বেিগর, বজলা-মুসীগি। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

তবড়ৎ, ১৯৮১ 
কখগ 

4096.  

বমাাঃ মুশবেকুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ ববলাল বহাদসি, বাবুল 

ব্রাোস ড, হাসপাতাল বমাড়, মুবসপাড়া, বেিাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

4097.  

বমাাঃ আবু িাবছর, বপতা-বমাাঃ হুমায়ুি কববর, গ্রাম-কাগমারা, 

র্াকঘর-টাঙ্গাইল, থািা-টাাংগাইল, বজলা-টাাংগাইল। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খগ 

4098.  

বমাহাম্মে আবদ্যল কাদের, বপতা-মরহুম বমাহাম্মে আব্দুর 

রবহম, গ্রাম-আজগরা, র্াকগল-আজগরা বাজার, উপদজলা-

লাকসাম, বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(তবড়ৎ ও ইদলকট্রবিক্স), 

১৯৯৯ 

কখগ 

4099.  

বমাাঃ শবেকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ হাবববুর রহমাি কাজী, 

গ্রাম-মাধবপুর, মবকমপুর, মাবিয়া, র্াকঘর-মাবিকহার, 

বগাপালগি সের, বগাপালগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
গ 

4100.  

সাব্বীর আহমে, বপতা-বমাড়ল আসাদ্যজ্জামাি, , গ্রাম-ভারসা, 

থািা-তালা, র্াকঘর-পাটদকলঘাটা, বজলা-সাতক্ষীরা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স),  

গ 

4101.  

পুজি সাহা, বপতা-প্রসাে চন্দ্র সাহা, গ্রাম-মধুয়াখালী, থািা-

আটপাড়া, বজলা-বিত্রদকািা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
কখগ 

4102.  

বমাহাম্মে শওকত বহাদসি, বপতা-বমাহাম্মে শাহজাহাি 

আলী, গ্রাম-বছলগাছা, র্াকঘর-কুড়ালীয়া, থািা-বসরাজগি, 

বজলা-বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০১ 
খগ 
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4103.  

মবহদ্যল হাসাি, বপতা-বসবদ্দকুর রহমাি, গ্রাম-চন্দ্রপুর, 

র্াকঘর-চন্দ্রপুর, থািা-বারহািা, বজলা-বিত্রদকািা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
কখগ 

4104.  

বমাাঃ জবহর উবদ্দি, বপতা-বমাাঃ হায়োর আবল ববশ্বাস, গ্রাম-

সুন্দরপুর, র্াকঘর-পান্নাতলা বাজার, থািা-কাবলগি, বজলা-

বিিাইেহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৫ 
কখগ 

4105.  

বমাাঃ মুসবলম উবদ্দি, বপতা-বমাাঃ আবজম উবদ্দি, বসকশণ-৬, 

ব্লক-বস, বরার্-৪, বাসা-১, বমরপুর, ঢাকা-১২১৬। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ১৯৯৮ 
খগ 

4106.  

বমাাঃ আতাউর রহমাি, বপতা-বমাাঃ বসরাজ উবদ্দি, গ্রাম-

চরপুমেী, র্াকঘর-চরপুমেী, উপদজলা-বহাদসিপুর, বজলা-

বকদশারগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
খগ 

4107.  

বমাাঃ আমজাে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আহসাি আলী বমাল্লা, 

উত্তর জয়িগর, গ্রাম-মধ্য জয়িগর, থািা-বেৌলতখাি, বজলা-

বভালা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০০৮ 
গ 

4108.  

বমাাঃ শাহ জালাল বময়া, বপতা-বমাাঃ লাল বময়া, গ্রাম-

ববগুিটাল, র্াকঘর-আনুহলা, থািা-টাাংগাইল, টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১১ 
গ 

4109.  

বমাাঃ েজলুল কবীর, বপতা-ইছাহার আলী, গ্রাম-কলাকান্দা, 

র্াকগর-শাহাজােপুর, বেওয়ািগি, জামালপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

4110.  

বমাহাম্মে আলী, বপতা-বমাস্তো কামাল, গ্রাম-বসন্তপুর, 

র্াকঘর-গল্লাই, থািা-চাবন্দিা, বজলা-কুবমল্লা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
গ 

4111.  

বমাাঃ ববশর উবদ্দি, বপতা-বমাাঃ শাহজাহাি বশকোর, গ্রাম-

িারায়িপাশা, র্াকঘর-আবমরাবাে, থািা-বাউল, বজলা-

পটুয়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

কখ 

4112.  
তাওবহদ্যল আবমি,  বপতা-রুহুল আবমি,গ্রাম-কলচমা, 

র্াকঘর-কাওয়ালী র্াঙ্গা, থািা-রামগি, বজলা-লক্ষীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৭ 
কখগ 

4113.  

বকদশার বধ ডি, বপতা-ববজয় বধ ডি, গ্রাম-বধ ডি বাড়ী, ধবলয়া, ৮ 

িাং ইউবিয়ি, র্াকঘর-ধবলয়া বাজার, থািা-বেিী সের, 

বজলা-বেিী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 
কখগ 

4114.  

বমাাঃ সাবেকুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ বসবলম সরোর, িবগ্রাম 

বরার্, সরোর পাড়া, সরোর বাড়ী, ববরশাল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 
গ 

4115.  

বমাাঃ খায়রুল বহাদসি, বপতা-আলী আহদমে বহাদসি, গ্রাম-

েবড় হাবমেপুর, র্াকঘর-বািাদরর পাড়,  থািা-জামালপুর 

সের, বজলা-জামালপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

কখগ 

4116.  

বমাাঃ আজমল হক, বপতা-বমাাঃ আব্দুল আউয়াল, গ্রাম-

জুগ্নীেহ, র্াকঘর-িবরি, থািা-শাহজােপুর, বজলা-

বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৭ 

কখগ 

4117.  

বমাাঃ ববেব বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আবুল কাদসম খাি, গ্রাম-

হাপাবিয়া, র্াকঘর-ববরুয়াি, উপদজলা-আটঘবরয়া, বজলা-

পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

ক 

4118.  

হাসো ববগম, বপতা-মাকছুে বময়া, বাড়ী িাং-ইবদ্রস বমৌলভী 

বাড়ী, গ্রাম-মদহষখালী, বকদশারগি, লালদমাহি, বভালা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

কবম্পউটার, ২০১০ 
খগ 

4119.  

বমাাঃ লুৎের রহমাি খাি, বপতা-মৃত আব্দুল লবতে খাি, ক-

১৮৭/২, কুবড়ল, থািা-ভাটারা, র্াকঘর-বখলদক্ষত, ঢাকা-

১২২৯। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ১৯৯২ 

কখগ 
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4120.  

মুহাম্মে মঈি উদ্দীি, বপতা-মুহাম্মে বগালাম রব্বািী, গ্রাম-

চরপাব ডতী, র্াকঘর-বচৌধুরীর হাট, উপদজলা-বকাম্পািীগি, 

বজলা-বিায়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
গ 

4121.  

আবু সালাম জাদবে, বপতা-সুলতাি আহদমে, গ্রাম-বছাট 

মালীপুর, র্াকঘর ও উপদজলা-োগিভূইয়া, বজলা-বেিী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
খগ 

4122.  

আব্দুল্লাহ আল মারুে, বপতা-বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, বাসা-

৫৮৯/১, গ্রাম-বশকারপুর, থািা ও বজলা-বপদরাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

গ 

4123.  

বমাাঃ বগালাম রব্বািী, বপতা-বমাাঃ মাবহউবদ্দি আহদম্মে, 

গ্রাম-বহরিাকান্দী, র্াকঘর-মাজড়া, থািা-কাবশয়ািী, বজলা-

বগাপালগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৭ 
গ 

4124.  

বমাাঃ শাহনূর রহমাি শাহীি, বপতা-বমাাঃ ছদবে আলী, গ্রমা-

আঁচড়াখালী, র্াকঘর-পাটুল, িলর্াঙ্গা, িাদটার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

খগ 

4125.  

প্রদসিবজৎ মজুমোর, বপতা-সুব্রত মজুমোর, গ্রাম-পবিম চর 

কৃষ্ণপুর, র্াকঘর-হাইমচর, থািা-হাইমচর, বজলা-চাঁেপুর্ 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,  
গ 

4126.  

বমাাঃ নুরুল ইসলাম, বপতা-মৃত বগালাম কুদ্দুস, গ্রাম-

কাগজীপাড়া, র্াকঘর-হবখালী, থািা-সের, বজলা-িড়াইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৭ 

খগ 

4127.  

বমাাঃ আল-আবমি বশখ, বপতা-বমাাঃ শাহজাহাি আলী, গ্রাম-

িতুি পাড়া, র্াকঘর-বচিাখড়া, থািা-সুজািগর, বজলা-

পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4128.  

ববপুল কুমার বে, বপতা-মৃত ধীদরন্দ্র চন্দ্র বে, মধ্য বশরী, উত্তর 

বশরপুর টাউি, বশরপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
গ 

4129.  

বমাাঃ আিীসুর রহমাি বমাল্লা, বপতা-বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বমাল্লা, গ্রাম-গুিাইঘর, র্াকঘর-গুিাইঘর, উপদজলা-বেববদ্বার, 

বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 

4130.  

কাজী বমাহাম্মে আবু বিামাি ওয়াহীে, বপতা-কাজী 

বমাহাম্মে শহীে উল্লাহ, বাড়ী িাং-৫ (২য় তলা উত্তর), ব্লক-এ, 

বরার্ িাং-১৮, বিািী, ঢাকা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

গ 

4131.  

বাবুল চন্দ্র োস, বপতা-কাবত্তডক চন্দ্র োস, , গ্রাম-পূব ড 

কাচাবরপাড়া, র্াকঘর ও উপদজলা-হালুয়াঘাট, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খ 

4132.  

বমাাঃ রুদমল বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আবমরুল ইসলাম, গ্রাম ও 

র্াকঘর-বহাদসিাবাে, থািা-বেৌলতপুর, বজলা-কুবিয়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4133.  

বমাাঃ মাহফুজুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ মবেজুর রহমাি, 

গ্রামাঃ+বপাাঃ অাঃ িলুয়া চাঁেপুর, উপাঃ বরুড়া, বজলাাঃ 

কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

খগ 

4134.  

জান্নাতুল বেরদেৌস, বপতা-বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বাড়ী িাং-

০২, বলি-২, বরার্-০৩, রািাদভালা, তুরাগ, ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খগ 

4135.  

বমাাঃ সাবমউল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রাম-

মাোরগি, থািা-কচাকাটা, উপদজলা-িাদগশ্বরী, বজলা-

কুবড়গ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

গ 

4136.  

নুর ই আলম, বপতা-আব্দুল মাদলক, গ্রাম-শ্রীরামপুর, থািা-

বিকরগাছা, র্দশার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

খগ 
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4137.  

বমাাঃ আসাদ্যজ্জামাি আবরে, বপতা-বমাাঃ মুছা বময়া, গ্রাম-

তালুকহবরোস, র্াকঘর-বখাদ্দডদকামরপুর, থািা-সাদ্যল্যাপুর, 

বজলা-গাইবান্ধা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

খ 

4138.  

বমাাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা-মৃত আাঃ মাদলক, আঠারগাবছয়া, 

বলবুখালী, দ্যমকী, পটুয়াখালী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
গ 

4139.  

বমাাঃ এহদতশামুল হক, বপতা-বমাাঃবমজানুল হক, গ্রাম-

পলাশতলী, র্াকঘর-বমজডাপুর বাজার, ইউবপ-মধ্যপাড়া, 

থািা-কাবলয়াতকর, বজলা-গাজীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
গ 

4140.  

মুহাম্মে বমজানুর রহমাি জাবহে, বপতা-মুহাম্মে ববেউর 

রহমাি দ্যলাল, গ্রাম-বাদিরশ্বরেী, র্াকঘর-বাদিরশ্বরেী, 

থািা-িগরকান্দা, বজলা-েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০২ 
গ 

4141.  

বসয়ে েয়সাল আলী, বপতাাঃ বসয়ে  ইবলয়াস বহাদসি, গ্রামাঃ 

পািাইল, থািাাঃ আলোর্াঙ্গা, বপাাঃ পািাইল, বজলাাঃ 

েবরেপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

ক 

4142.  

আবু জাের বমাাঃ সাদলহ, বপতা-মৃত আবদ্যল ওহাব, গ্রাম-

িরহ সে ডার বাড়ী, র্াকঘর-বচদতৌষী বাজার, থািা-শাহরাবস্ত, 

বজলা-চাঁেপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

গ 

4143.  

সুমি কুমার রায়, বপতা-মৃত মবিদমাহি রায়, গ্রাম-বড়বাড়ী, 

র্াকঘর-র্াসার, থািা-কালবকিী, বজলা-মাোরীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

গ 

4144.  

বমাাঃ আব্দুল্লাহ আল হােী, বপতা-বমাাঃ আব্দুল লবতে, বচৌধুরী 

পাড়া (বপৌরসভার পবিদম), বশবগি, চাঁপাইিবাবগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

খগ 

4145.  

বমাাঃ বতৌবহদ্যর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল জব্বার সরকার, 

পবিম ভুরুবলয়া, ডুদয়ট, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৮ 

গ 

4146.  
বমাাঃ সাইদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বমাশারে বহাদসি, গ্রাম-

মাোরী গ্রাম, র্াকঘর-লালার, থািা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
কখগ 

4147.  

বজুাবতময় চিবতী, বপতা-স্বদেশ রিি চিবতী, গ্রাম-

বগাবরা, র্াকঘর-বগাবরা বাজার, থািা ও বজলা-িড়াইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 

4148.  

আব্দুল ওয়াদহে, বপতা-ওমর আলী, গ্রাম-নুরুল্যাবাে 

(বাগাতীপাড়া), র্াকঘর-বজাতবাজার, উপদজলা-মান্দা, 

বজলা-িওগাঁ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০০৮ 
গ 

4149.  

বমাাঃ হাবসবুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ নুরুন্নবী, গ্রাম-বেঁতুলবাবড়য়া, 

র্াকঘর-পলশীপাড়া, থািা-গাাংিী, বজলা-বমদহরপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 

4150.  

বমাাঃ সালাউবদ্দি, বপতা-বমাাঃ সুরুজ বময়া, গ্রাম-বছাট 

শালঘর, র্াকঘর-বড় শালঘর, থািা-বেববদ্বার, বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খ 

4151.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মবজে, গ্রাম-

বকালচরী, র্াকঘর-চরতারাপুর, থািা ও বজলা-পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

গ 

4152.  

গাজী সাজ্জাে বহাদসি, বপতা-গাজী মহবসি, গ্রাম ও র্াকঘর-

তারাবুবিয়া, থািা-িাবজরপুর, বজলা-বপদরাজপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 
গ 

4153.  

অাংকুর বড়ুয়া, বপতাাঃ বপি বপ্রয় বড়ুয়া, গ্রামাঃ মহামুবি 

পাহাড়তলী, বপাাঃ মাহমুবি, থািাাঃ রাউজাি, বজলাাঃ চট্রগ্রাম।, 

,  

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 
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4154.  

আাঃ হান্নাি বমাাঃ োরুক জাহাঙ্গীর, বপতা-মৃত মবজবুর 

রহমাি, বাড়ী িাং-বস-৩৭১, ব্লক-বব, বহাবডাং িাং-৫১/৩৯, 

ওয়ার্ ড িাং-৭, পূব ড বটাংরী কদলজ বরার্, ঈশ্বরেী, পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১০৯২ 
গ 

4155.  

কদল্লাল পাল রবি, বপতা-রাদসন্দ্র পাল, স্বপ্নীল-৫৭, বমজডা 

জাঙ্গাল, বসদলট। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখগ 

4156.  

বমাাঃ ইয়ারুল ইসলাম, বপতা-মৃত ছাইদ্যর রহমাি, গ্রাম-১২ 

োগ, র্াকঘর-বাবহরচর, উপদজলা-বভড়ামারা, বজলা-কুবিয়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০৬ 
খগ 

4157.  

সাবজে মাহফুজ উছাস, বপতা-মাহফুজুর রহমাি, ১৩/এ-৫, 

বিউ মাদকডট বসটি কদমেক্স, ঢাকা-১২০৫। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

তবড়ৎ, ২০১৭ 
গ 

4158.  

বমাাঃ আেিাি খাি, বপতা-বমাাঃ আলী বহাদসি খাি, খাি 

বাড়ী, গ্রাম-িানুপুর, র্াকঘর-বাগড়া বাজার, থািা ও বজলা-

চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১২ 
ক 

4159.  

বমাহাম্মে মবিরুজ্জামাি, বপতা-বমৃত বমাহাম্মে ইয়াবছি 

মজুমোর, গ্রাম-বুধারা, র্াকঘর-গুিবাবত, থািা-বচৌদ্দগ্রাম,  

বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

4160.  

বমাাঃ বমাস্তো কামাল, বপতা-বমাাঃ দ্যলাল বময়া, গ্রাম-

উলুখলা, র্াকঘর-পাড়াবাবলয়া, থািা-কবরমগি, বজলা-

বকদশারগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

4161.  

বমাাঃ েবরদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ ছাদয়ে আলী, গ্রাম 

ওর্াকঘর-বগাববন্দপুর, থািা-দ্যপচাবচয়া, বজলা-বগুড়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০২ 

কখগ 

4162.  

হাবেজ আল আবতচক, বপতা-বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, ৭ 

পাবলা বকারআবিয়া মাদ্রাসা বরার্, বেৌলতপুর, খুলিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০২ 

গ 

4163.  
সাদরায়ার আহমে, বপতা-মৃত বজন্নত আলী, গ্রাম-বাল্লা, 

র্াকঘর-বীর মাইজেীয়া, থািা-মদিাহরেী, বজলা-িরবসাংেী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4164.  

প্রহলাে চন্দ্র সাহা, বপতা-মবত লাল সাহা, বাড়ী-বপাড়া মবির 

সাহার বাড়ী, গ্রাম-রায়দকাট, র্াকঘর-মাবহিী বাজার, থািা-

িাঙ্গলদকাট, বজলা-কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 
গ 

4165.  

বমাাঃ মাহমুদ্যল বহাদসি বসবদ্দকী, বপতা-বমাহাম্মে হারুিগ, 

আরজু বিবাস, ২১২১/এ, তাদহরাবাে আ/এ, আতুরার বর্দপা, 

র্াকঘর-আবমি জুট বমলস, থািা-পাঁচলাইশ, চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

4166.  

বমাহাম্মে ইবরাহীম বজািাদয়ে, বপতা-বমাহাম্মে আদিায়ার 

খাি, গ্রাম-বপঙ্গলা, র্াকঘর-বুধপুরা, থািা-পটিয়া, বজলা-

চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

4167.  

সালাউবদ্দি বমাহাম্মে আকবর, বপতা-বমাাঃ জামাল উদ্দীি, 

গ্রাম-মধ্য মাোশ ডা, র্াকঘর-সবমবতর হাট, হাটহাজারী, 

চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

4168.  

রুদবল কুমার োশ, বপতা-সুভাষ কাবন্ত োশ, সারো র্াাঃ বাড়ী, 

গ্রাম-মধ্যম রামপুর, ওয়ার্ ড িাং-০১, র্াকঘর ও থািা-

সাতকাবিয়া, বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
গ 

4169.  
বমাাঃ নুরুল আবছার, বপতা-মৃত নুর বমাহাম্মে, রাহাবত আলী 

সওোগর বাড়ী, হুলাইি, পটিয়া, চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
গ 

4170.  

বমাাঃ শাহজাহাি বসরাজ, বপতা-বমাাঃ আাঃ জবলল, গ্রাম-

বখাদ্দডজয়পুর, র্াকঘর-চান্দাশ, উপদজলা-মহাদেবুর, বজলা-

িওগাঁ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

খগ 

4171.  

এস এম জাবহে হাসাি, বপতা-এস এম শাহ আলী, গ্রাম-

একতালা, র্াকঘর-বসরাজগি সের, উপদজলা ও বজলা-

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
খগ 
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4172.  

লূৎফুি িাহার, বপতা-বমাাঃ বলাকমাি আলী, গ্রাম-সাবকোর 

পাড়া, খািজাহাি, র্াকঘর-জর্পুরহাট, থািা ও বজলা-

জয়পুরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

তবড়ৎ, ২০১৫ 
গ 

4173.  

বমাাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বসালায়মাি আলী, গ্রাম-

ধবলরকান্দী, র্াকঘর-কুতুবপুর, থািা-সাবরয়াকান্দী, বগুড়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০৯ 
গ 

4174.  

বমাাঃ হুমায়ুি কবীর, বপতা-বুলবুল আহদমে, বাসা-২৮, বরার্-

০১, গ্রাম-পাব ডতীপুর, রাংপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স),  

গ 

4175.  

মু ত্তাবক হাসাি, বপতা-হুমায়ুি কববর, গ্রাম-বমজবমবজ 

পূব ডপাড়া, র্াকঘর-বমজবমবজ, থািা-বসবিরগি, িারায়িগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 

4176.  

বমাাঃ আব্দুল মবজে, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মান্নাি েবকর, গ্রাম 

ও র্াকঘর-বশহাটা, থািা-বমলান্দহ, বজলা-জামালপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4177.  

বমাাঃ বমরাজুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বসবদ্দক বমাল্যা, গ্রাম-

ভাটপাড়া, ইউবিয়ি-বকজুরী, র্াকঘর-তামু্বলখািা, থািা-

েবরেপুর সের, বজলা-েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

4178.  

, বমাাঃ মামুনুর রবশে, বপতাাঃ বমাাঃ আবমরুল ইসলাম, বাসা-

বচবির পটল, গ্রামাঃ বচবিরপটল, বপাাঃ র্াক বাাংলা-৫৭৫০, 

সাঘাটা, গাইবান্ধা।,  

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খ 

4179.  

বমাাঃ উমর োরুক, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রাম-

মাইজহাটি, র্াকঘর-আবলমিগর, থািা-বকাতয়ালী, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

কবম্পউটার, ২০০৮ 
কখগ 

4180.  
কৃষ্ণপে বেবিাথ, বপতা-প্রীবতন্দ্র বেবিাথ, গ্রাম-ঘিশ্যামপুর, 

র্াকঘর-চুলকাটি, থািা-েবকরহাট, বজলা-বাদগরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,  
খগ 

4181.  

বশখ মাসুদ্যর রহমাি, বপতা-বশখ আব্দুল ওহাব, গ্রাম-

শ্রীেলতলা, র্াকঘর-রামপাল, থািা-রামপাল, বজলা-

বাদগরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
কখগ 

4182.  

এম এম হাবেজুর রহমাি, বপতা-েবকর হাবববুর রহমাি, 

গ্রাম-রামপাল, র্াকঘর-রামপাল, থািা-রামপাল, বজলা-

বাদগরহাট। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স),  

কখগ 

4183.  

বমাাঃ বগালাম বকববরয়া, বপতা-বমাাঃ আব্দুস সামাে, গ্রাম-

কশব, র্াকঘর-সব, থািা-মান্দা, বজলা-িওগাঁ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

খগ 

4184.  

আবছবুর রহমাি, বপতা-তবববুর রহমাি, গ্রাম-মধ্য সাদহব 

রামপুর, র্াকঘর-সাদহব রামপুর, থািা-কালবকবি, বজলা-

মাোরীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4185.  
সবুজ বেবিাথ, বপতা-বচন্ময় বেবিাথ, গ্রাম ও র্াকঘর-

ষাটতলা, থািা-েবকরহাট, বজলা-বাদগরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ১৯৯৯ 
গ 

4186.  

বমাাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল বাকী, গ্রাম-

মধুপুর, বচৌধুরীপাড়া, র্াকঘর-কাজীরহাট, থািা-বেরগি, 

বজলা-রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 

4187.  

এস এম িাজমুল হাসাি, বপতা-বশখ িজরুল ইসলাম, গ্রাম-

বগাবপিাথপুর, বলাহাগড়া বপৌরসভা, উপদজলা-বলাহাগড়া, 

বজলা-িড়াইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৮ 

গ 

4188.  
বমাাঃ আব্দুর রবশে, বপতা-মৃত ইছার উবদ্দি প্রামাবিক, গ্রাম-

িবীিগর, র্াকঘর-বগৌরীপুর, উপদজলা-লালপুর, িাদটার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯০ 
গ 

4189.  

বমাাঃ আবদ্যল হাবলম, বপতা-বমাাঃ নুরুল হক, গ্রাম-

আবদ্যল্যাপুর, র্াকঘর-জবমোরহাট, থািা-ববগমগি, বজলা-

বিায়াখালী। 

এম, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

কখগ 



ক্রমিক 
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4190.  
বমাাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ েরহাে বহাদসি, গ্রাম-

িাছিীয়া, র্াকঘর-মাবহগি, রাংপুর সের, রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০৭ 
কখগ 

4191.  
মবিরুজ্জামাি মবির, বপতা-আবদ্যল হাবকম, গ্রাম ও র্াকঘর-

ভবািী জীবিপুর, থািা-ববগমগি, বজলা-বিায়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

4192.  

বমাাঃ বমাজারুল হক, বপতা-বমাাঃ আাঃ হাবমে, গ্রাম ও 

র্াকঘল-কুলকান্দী, থািা-ইসলামপুর, বজলা-জামালপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

4193.  
বমাাঃ আবিসুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ ইউনুছ হাওলাোর, েবক্ষণ 

আদলকান্দা, বমবর্দকল কদলজ বলি, ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,  
গ 

4194.  

বমাাঃ িবসর উদ্দীি, বপতা-বমাাঃ রুহুল আবমি, হাববলাস 

তালূকোদরর বাড়ী, গ্রাম-বচকোইর, র্াকঘর-অন্নপূণ ডা বাড়ী, 

থািা-রাউজাি, বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,  
খগ 

4195.  

বিতুািন্দ কুমার সরকার, বপতা-বজল বমাহি কম ড সরকার, 

গ্রাম-বড়ইতলী, র্াকঘর-কাবলয়াতকর, থািা-কাবলয়াতকর, 

বজলা-গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

4196.  

সাহ বিওয়াজ জাবহে, বপতা-বমাাঃ মদিায়ার বহাদসি, গ্রাম-

বাবজতপুর, র্াকঘর-বতলজুবর, থািা-ববায়ালমারী, বজলা-

েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4197.  

বমাাঃ আমজাে বহাদসি বচৌধুরী, বপতা-বমাাঃ আবু তাদহর 

বচৌধুরী, গ্রাম ও র্াকঘর-ববাংগুরা, থািা-ববায়ালখালী, বজলা-

চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,  
খ 

4198.  

বমাাঃ আবরফুল হক, বপতা-বমাাঃ মঈনূল হক, গ্রাম-িাদো 

বসয়েপুর, র্াকঘর-িাদো বসয়েপুর, উপদজলা-তাড়াশ, 

বজলা-বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৪ 
গ 

4199.  

বমাাঃ েজলুর রহমাি, বপতা-মরহুম বমাজােের বহাদসি, 

গ্রাম-বতরাইল, র্াকঘর-আগ্রাি, থািা-বড়াইগ্রাম,িাদটার। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 
গ 

4200.  

আবদ্যল্লাহ আল মামুি, বপতা-বমাহাম্মে ইউসুে, মমতার ববৌ 

বাড়ী, গবল িাং-০৫, সাবময়ার পাড়া, ওয়ার্ ড িাং-২, 

সাতকাবিয়া বপৌরসভা, চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 
খগ 

4201.  

বমাাঃ হাবেজুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ জয়িাল আদবেীি, 

গ্রামাঃ ফুলতলা, বপাাঃ ফুলতলা হাট, থািাাঃ ববাো, বজলাাঃ 

পঞ্চগড়। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

4202.  

জসীম উবদ্দি, বপতাাঃ বমাাঃ আদশ ডে আলী ববপারী, গ্রামাঃ 

বশকার মঙ্গল, বপাাঃ+থািাাঃ কালবকবি, বজলাাঃ মাোরীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

4203.  

বমাাঃ নুরুল ইসলাম, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাাঃ সের উবদ্দি কাজী, 

গ্রামাঃ বগাববন্দপুর, বপাাঃ মাহমুেপুর মাদ্রাসা, থািাাঃ+বজলাাঃ 

পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স),  

কখগ 

4204.  

বমাাঃ ইেতারুল হাসাি, বপতা-মৃত বমাাঃ বসরাজুল ইসলাম, 

গ্রাম-লবক্ষপুর, র্াকঘর-খাদয়রহাট, থািা-ববারহাি উবদ্দি, 

বজলা-বভালা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4205.  
বমাাঃ সািা উল্লাহ, বপতা-বমাাঃ মুবির উবদ্দি বমাল্লা, গ্রাম-

মাইজবে, র্াকঘর-ধপারী, থািা-ঈশ্বরেী, বজলা-পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৬ 
খগ 

4206.  

বমাাঃ ইিজামাম মাহাবুব, বপতা-বমাাঃ মাহাবুব-উল-ইসলাম, 

বাসা-২১৬, বজ এি বস বরার্, নূরপুর, রাংপুর-৫৪০২। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

4207.  

বমাাঃ ইস্রাবেল, বপতা-বমাাঃ জাবকর বহাসাইি, গ্রাম-িীজ 

তাদতর কাঠি, র্াকঘর-ধািবে, উপদজলা-বাউেল, বজলা-

পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
কখ 
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4208.  

বমাাঃ ইদত্তকার বসরাজ, বপতা-বমাাঃ বসরাজুল ইসলাম, 

বতঘরা, িারায়িপুর, েরক্কাবাে, ববরল, বেিাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

ক 

4209.  

বমাাঃ কুতুব উবদ্দি, বপতা-বমাাঃ হায়োর আলী ববশ্বাস, গ্রাম-

সুন্দরপুর, র্াকঘর-পান্নাতলা বাজার, থািা-কাবলগি, বজলা-

বিিাইেহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০২ 
ক 

4210.  

বমাহাম্মে শাহাোত বহাদসি, বপতা-বমাহাম্মে মাঈি উবদ্দি, 

আাঃ সামাদের বাড়ী, পূব ড বক্সিগর, সারুবলয়া, বর্মরা, ঢাকা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

4211.  

বতৌবহদ্যল ইসলাম, বপতা-ইমাম উবদ্দি, বমঠািালা, ওয়ার্ 

িাং-০৩, বমঠািালা, মীরসরাই, চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
খগ 

4212.  

বমাাঃ বখারদশে আলম, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রবেক, গ্রাম-বড় 

খাটামারী, র্াকঘর-জয়মবিরহাট, থািা-ভুরু ঙ্গামারী, বজলা-

কুবড়গ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
গ 

4213.  

বমাাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বপতা-আব্দুর রব, আলী কাজা পাট 

বাড়ী, গ্রাম-মাহাদেবপুর, রাখাবলয়া বাজার, উপদজলা-সের, 

বজলা-লক্ষীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স),  

গ 

4214.  

এে, এম নুরুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ নুরুল হক, গ্রাম-

চরদখারাজ, থািা-বসািাগাজী, বজলা-বেিী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখ 

4215.  

বমাাঃ রাবজব বশখ (বমলি), বপতা-মৃত আব্দুল রাজ্জাক, 

মশুরীয়া পাড়া, ঈশ্বরেী, পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বরবিজাদরশি এন্ড 

এয়ারকবন্ডশি, ২০০৫ 

গ 

4216.  

এিামুল হক, বপতা-বমাহাম্মে আলী, গ্রাম-ভাাংিামারী, 

র্াকঘর-অিন্তগি, থািা-বগৌরীপুর, বজলা-ময়মিবসাংহ। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 

4217.  

বমাাঃ আবুল কালাম আজাে (সুমি), বপতা-বমাাঃ আব্দুস 

সালাম, গ্রাম-শহীেগি, র্াকঘর-বসরাজগি সের, থািা ও 

বজলা-বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খগ 

4218.  

বমাাঃ আব্দুর রহমাি, বপতা-বমাাঃমাবিক উল্লা, মাবিক উল্লা 

বাড়ী, গ্রাম-বগাববন্দপুর, র্াকঘর-করশাবলকা, থািা-

শাহজােপুর, বজলা-বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স,  
খ 

4219.  

ববশর আহদমে, বপতা-মৃত েজলুল হক বমাল্লা, 

বধাকড়াদকাল, ববরাগী পাড়া, মবহষবাথাি, বখাকসা, কুবিয়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4220.  

বমাাঃ আবমর বহাদসি, বপতা-বমাাঃ জামাল বহাদসি, গ্রাম-

িন্দগাঁও (পাবিা পাড়া), র্াকঘর-কামারপুকুর, থািা-হবরপুর, 

বজলা-ঠাকুরগাঁও। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 
খগ 

4221.  

বমাাঃ এরশাদ্যল হক, বপতা-বমাাঃ মজাহার আলী, গ্রাম-

ধাউরার, কুটি, র্াকঘর-আন্ধারীিাড় থািা-ভুরুঙ্গামারী, 

বজলা-কুবড়গ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

4222.  

বক এম ইকবাল হাসাি, বপতা-বক এম শবেকুল ইসলাম, 

গ্রাম-ববল িলচুবঙ্গ, র্াকঘর-বভওয়ামারা, বসরাজগি সের, 

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
খগ 

4223.  

শাওি োশ, বপতা-বেলীপ োশ, বববপি োদশর বাবড়, গ্রাম-

বিবিন্তাপুর, ওয়ার্ ড িাং-০৯, মাবলয়ারা, পটিয়া, চিগ্রাম। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

খগ 

4224.  

বমাাঃ হাসানুজ্জামাি ভূ ুঁইয়া, বপতা-বমাাঃ ববসর উল্লুা ভূ ুঁইয়া, 

গ্রাম-ঠিঠবিয়া (েবক্ষণ পাড়া), র্াকঘর-বগুড়া সের, থািা ও 

বজলা-বগুড়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

ক 
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4225.  

বমাাঃ বমদহেী হাছাি শাবকল, বপতা-বমাাঃ সবেকুল ইসলাম, 

গ্রাম-ধামতী, র্াকঘর-ধামতী, উপদজলা-বেববদ্বার, বজলা-

কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 

4226.  

বশাভি সরোর, বপতা-ববকাশ চন্দ্র সরোর, গ্রাম ও র্াকঘর-

পািখালী, থািা-োদকাপ, বজলা-খুলিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

4227.  

এস এম ওয়াবলউল বহাদসি, বপতা-এস এম বলয়াকত 

বহাদসি, আলীিগর, বরলদগট, ওয়ার্ ড িাং-০৩, র্াকঘর ও 

থািা ও বজলা-চাঁপাইিবাবগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

খগ 

4228.  

বমাাঃ শাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ মিছুর আলী, গ্রাম-

আবজজপুর, র্াকঘর-কাউয়ামারী, থািা-পাটগ্রাম, বজলা-

লালমবিরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
খগ 

4229.  

বমাাঃ শামছুল হুো, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মান্নাি, বাবড় িাং-

৫২৮, গ্রাম-পূব ডলাচ, র্াকঘর-আোেগি, থািা-রায়পুর , 

বজলা-লক্ষীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

ক 

4230.  

বমাাঃ রববউল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল কুদ্দুস, গ্রাম-পূব ড 

ভববেয়া, র্াকঘর-ভববেয়া, থািা-রাজবাড়ী সের, বজলা-

রাজবাড়ী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০০৮ 
ক 

4231.  

বমাাঃ শবেকুল ইসলাম,  বপতা-বমাাঃ আবু বক্কার সরকার, 

গ্রাম-বশলববরষা, র্াকঘর-সগুিা, থািা-ববলকুবচ, বজলা-

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
খ 

4232.  

শাহাোৎ বহাদসি, বপতা-নুরুল্লা, উত্তর আবাবসক এলাকা, 

র্াকঘর-মধুপুর, থািা-মধুপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 

4233.  

বমাাঃ শাহাোত আলী, বপমা-বমাাঃ সামসুবদ্দি, গ্রাম-আওড়া, 

র্াকঘর-কালাই, থািা-কালাই বপৌরসভা, বজলা-জয়পুরহাট। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,  
গ 

4234.  

বমাাঃ আবতকুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল জবলল বময়া, 

গ্রাম-বগাপালপুর,  র্াকঘর-গড়মাটী, থািা-বড়াইগ্রাম, বজলা-

িাদটার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখগ 

4235.  

বমাাঃ আবশে বিওয়াজ, বপতা-বমাাঃ বখারদশে আলম, হাউজ 

িাং-৬৩, ব্লক-বব, মুসীপাড়া কদলািী, বগুড়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খ 

4236.  

বহরন্ময় ঘরামী, বপতা-বগাপীিাথ ঘরামী, গ্রাম-সাবচয়ােহ, 

র্াকঘর-সাবচয়ােহ, থািা-বতরখাো, বজলা-খুলিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

4237.  

রাদসল, বপতা-ছাদিায়ার বহাদসি, গ্রাম-পলাশতলী, র্াকঘর-

রতিগি, থািা-কাবলহাতী, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4238.  

বমাাঃ িাজমুল হাসাি, বপতা-আব্দুস সালাম,  আকুয়া 

চুকাইতলা, ময়মিবসাংহ সের, ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 

4239.  

বমলি বালা, বপতা-িিী বগাপাল বালা, গ্রাম-বাউরকান্দী, 

থািা-বয়ালমারী, েবরেপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

4240.  

বমাাঃ শাহােৎ বহাদসি, বপতা-বমাাঃ নূরুল হক, গ্রাম-বাজুমারা, 

র্াকঘর-বচলমারী, থািা-বেৌলতপুর, বজলা-কুবিয়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
গ 

4241.  

বমাাঃ কাউসার আহদমে রুদবল, বপতা-মৃত বমাাঃ নূরুল 

ইসলাম বশখ, সুতার চাকুর, বিগুয়ারী, গেরগাঁও, 

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বরবিজাদরশি এন্ড 

এয়ারকবন্ডশি, ২০১১ 

গ 
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4242.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-বমাাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম-

কান্তুপুর, র্াকঘর-বিলমবিগি, থািা-আলমর্াঙ্গা, বজলা-

চুয়ার্াঙ্গা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

4243.  

বমাাঃ রববউল ইসলাম, বপতা-আলহাজ্ব বমাাঃ ইসাব উবদ্দি, 

েকেিপুর, র্াকঘর-রবহমািপুর, থািা ও বজলা-ঠাকুরগাঁও। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০০২ 
গ 

4244.  

বমাাঃ জাবহে হাসাি, বপতা-মৃত বমাাঃ আব্দুর রউে, 

বিায়াপাড়া বাজার, ইটাদখালা, সায়হাম িগর, মাধবপুর, 

হববগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
খগ 

4245.  

বমাাঃ ইসমাইল বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বিজাম উবদ্দি, গ্রাম-

েবড়চর, র্াকঘর-েবড়চর, থািা-বহামিা, বজলা-কুবমল্লা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4246.  

িাবছর উবদ্দি, বপতা-মৃত বমাাঃ বসরাজ উল্লুাহ, শাহআলম 

বময়ার বাবড়, উজ্জলপুর, মাইজেী বকাট ড , সের, বিায়াখালী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
গ 

4247.  

বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাাঃ আব্দুল জুব্বার, গ্রাম-

চরবচলগাছা, র্াকঘর-কুড়াবলয়া, থািা ও বজলা-বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

গ 

4248.  

আাঃ রবহম, বপতা-বমাাঃ আকবর আলী, গ্রাম-বসািািগর, 

র্াকঘর-িদের চাঁেঘাট, থািা-ববায়ালমারী, বজলা-েবরেপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 
খগ 

4249.  

বমাাঃ বাবপ্প খবলো, বপতা-হাজী বমাাঃ শওকত আলী, গ্রাম-

কাদসমাবাে, র্াকঘর-কাদসমাবাে, উপদজলা-বগৌরিেী, 

বজলা-ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4250.  

বমাাঃ জবললুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ সালামত মােবর, বড় পূব ড 

বসািামুখী, সুবচিীহাট, শরীয়তপুর সের, শরীয়তপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খ 

4251.  

বমাাঃ মাইনুল ইসলাম, বপতা-আইউব আলী হাওলাোর, গ্রাম 

ও র্াকঘর-সাতলা, উবজরপুর, ববরশাল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখগ 

4252.  

পল্লবী বড়ুয়া,  বপতা-কদল্লাল লাল বড়ুয়া, থািা-চরিদ্বীপ, 

র্াকঘর-চরিদ্বীপ, থািা-ববায়ালখালী, চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

গ 

4253.  

বমাাঃ সাইে-উজ-জামাি, বপতা-বমাাঃ আজহার মবল্লক, গ্রাম-

িয়ামাটি, র্াকঘর-কুতুবপুর, থািা-েতুল্লা, বজলা-

িারায়িগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
গ 

4254.  

বমাাঃ আব্দুর রহমাি রাদসল, বপতা-বমাাঃ ইবদি ছউে, গ্রাম-

মহারাজপুর, র্াকঘর-খবড়খালী, থািা-বিিাইেহ, বজলা-

বিিাইেহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

4255.  

বমাাঃ বমাদশ ডদ্যল ইসলাম, বপতা-মাাঃ আব্দুল মবজে, গ্রাম-

আবস্তকপাড়া, র্াকঘর-পািকা, থািা-বাঘাবতপাড়া, বজলা-

িাদটার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4256.  

বমাাঃ বসরাজুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ খবললুর রহমাি, গ্রাম ও 

র্াকঘর-বগািা, থািা-রািীিগর, বজলা-িওগাঁ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4257.  

বমাাঃ মবিরুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ মবতয়ার রহমাি বশখ, গ্রাম-

বসািাকুড়, র্াকঘর-এস বাঁকড়া, থািা-বিকরগাছা, বজলা-

র্দশার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
গ 

4258.  

বমাাঃ বজাবাদয়র রহমাি, বপতা-বমাাঃ মবেজুর রহমাি, ৮/২, 

ইয়াবছি িগর, পূব ড পেরবেয়া, সাতারকুল, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

কখগ 
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4259.  

আবদ্যল্লাহ আল তাবসফুর রহমাি, বপতা-বগালাম রহমাি, 

গ্রাম-রসুলাবাে, র্াকঘর-বরইতলী, উপদজলা-চকবরয়া, 

বজলা-কক্সবাজার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

4260.  

বিপুি চাকমা, বপতা-িয়ি কুমার চাকমা, মুবাছবড়, ৫ িাং 

ইউবপ, রাাংগামাটি পাব ডতু বজলা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
খগ 

4261.  

বমাহাম্মে মুস্তাকীম, বপতা-বমাহাম্মে আব্দুল মান্নাি, গ্রাম-

বিায়াপাড়া, র্াকঘর-চরপাড়া, থািা-আটপাড়া, বজলা-

বিত্রদকািা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4262.  

বমাাঃ মাহফুজুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ মবেজুর রহমাি, গ্রাম ও 

র্াকঘর-িলুয়া চাঁেপুর, উপদজলা-বরুড়া, বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

ক 

4263.  
বমাাঃ বমলি শাহ, বপতা-মৃত মবের উদ্দীি শাহ, গ্রাম-

বলততড়, র্াকঘর-বশখপুরা, থািা-সের, বজলা-বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4264.  

বমাাঃ আসাদ্যল্লাহ খাি, বপতা-বমাাঃ আবুল মুিসুর খাি, গ্রাম-

বছাট বলাহাবই, র্াকঘর-বরাইে বাজার, উপদজলা-ভালুকা, 

বজলা-ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
ক 

4265.  

বমাাঃ মামুি বময়া, বপতা-বমাাঃ আব্বাছ আলী, গ্রাম-ভবািীপুর, 

র্াকঘর-পাড়াদর্াবা, উপদজলা-সবরষাবাড়ী, বজলা-

জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
কখগ 

4266.  

বমাাঃ আব্দুল হান্নাি সরকার, বপতা-বমাাঃ আব্দুস ছালাম 

সরকার, গ্রাম-বড় হামকুবড়য়া, র্াকঘর-কদয়লগাঁতী, থািা ও 

বজলা-বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
ক 

4267.  

বমাাঃ রাদসল, বপতা-মৃত আব্দুল কবরম বময়া, বাসা-৬ িাং 

ওয়ার্ ড, এবতমখািা বরার্, গ্রমা-সবখপুর, বড় বগাববন্দপুর 

েবক্ষণ, র্াকঘর-সবখপুর, টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 

4268.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-মৃত বিমাই মবল্লক, গ্রাম-

ঘদিাশ্যামপুর, র্াকঘর-খবললপুর বাজার, থািা-েবরেপুর, 

বজলা-েবরেপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 

4269.  

ম  োঃ শহিদুল ইসল  , হিত -মৃত জ ন ম  ি ম্মদ, ব ঙ্গ লীপুর, 

হনচ ি ড় , ড কঘর ও থ ন -সসয়দপুর, মজল -নীলফ   রী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, 
গ 

4270.  

বমাাঃ ইসরাবেল বহাদসি ইমি, বপতা-বমাাঃ বমাজােের 

বহাদসি, গ্রাম-ববহারীপুর, র্াকঘর-আহসািগি, থািা-আত্রাই, 

বজলা-িওগাঁ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

ক 

4271.  

বমাাঃ বগালাম বমাস্তো, বপতা-মৃত বমাাঃ লাল বমঞা মুসী, 

২৪৮, হর্রত শাহ জালাল বরার্, বড় বেওড়া, বিশাতিগর, 

টঙ্গী, গাজীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৭১ 
গ 

4272.  

বমাাঃ বজয়াউল আিসারী, বপতা-বমাাঃ জাবমল আিসারী, গ্রাম-

বড় বাজার, থািা-চুয়ার্াঙ্গা সের, বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4273.  

মুহাম্মে তাদহরুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ নুরুজ্জামাি, গ্রাম-

চরবয়রা, র্াকঘর-বিলো বয়রা, থািা ও বজলা-বগাপালগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৮ 

কখগ 

4274.  

বমাাঃ নুর আলম খন্দকার, বপতা-বমাাঃ জয়নুল আদবেীি 

খন্দকার, গ্রাম ও র্াকঘর-ববিাদয়কপুর, উপদজলা-উল্লাপাড়া, 

বজলা-বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
গ 

4275.  

বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ মবজবর রহমাি, গ্রমা-বুজরুক 

বকৌড়, র্াকঘর-হাট গাদঙ্গাপাড়া, থািা-বাগমারা, বজলা-

রাজশাহী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৯ 

গ 

4276.  

সিয় কুমার সাহা, বপতা-শ্রী বিতাই চন্দ্র সাহা, সুপারী পবি, 

িওগাঁ, র্াকঘর-িওগাঁ, থািা ও বজলা-িওগাঁ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 
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4277.  

মবহি উবদ্দি, বপতা-আলী আজম, গ্রাম-জয়পুরা, র্াকঘর-

বলড়া, উপদজলা-রামগি বজলা-লক্ষীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 
গ 

4278.  
বমাাঃ মারুে হাসাি, বপতা-বমাহাম্মে আলী হাওলাোর, গ্রাম-

শাহাভাঙ্গল, র্াকঘর-বীর কাঠী, থািা ও বজলা-িালকাঠী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

4279.  

প্রেীপ রায়, বপতা-অধীর চন্দ্র রায়, ববরুিীয়া, ববরিীয়া, 

ভালুকা, ময়মিবসাংহ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 
খগ 

4280.  

সুদরশ চন্দ্র োস, মৃত হবরমহি োস, বমৌজার্াকুরী, র্াকঘর-

কাওয়াইল, থািা-বগাপালপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স),  

গ 

4281.  

কামরুল হাসাি, বপতা-বমাাঃ আবদ্যল গবি, গ্রাম-েবক্ষণ কুরুয়া, 

র্াকঘর-কমর আলী, থািা-বমরসরাই, বজলা-চিগ্রাম। বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

4282.  

বমাাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আহদমে উল্লাহ বচৌধুরী, 

১১০৯/বর্, বচৌধুরী বভলা, বচৌধুরী িগর, পবলদটকবিক 

বটক্সটাইল, চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখগ 

4283.  

আর এম ইমবতয়াজ আলম, বপতা-বমাাঃ ইরতাজ আলম, ৮৭, 

বাবলয়াপুকুর, র্াকঘর-বঘাড়ামারা, থািা-ববায়াবলয়া, বজলা-

রাজশাহী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

ক 

4284.  

ওমর োরুক, বপতা-বমাতাদলব হাওলাোর, গ্রাম-চরলক্ষীপুর, 

র্াকঘর-বছলারচর, উপদজলা-মাোরীপুর, বজলা-মাোরীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
গ 

4285.  

বমিহাজ উবদ্দি, বপতা-কাদশম বমাল্যা, গ্রাম-বববরদবাংরাইল, 

র্াকঘর-আলালপুর, ইউবিয়ি-বেউলী, উপদজলা-বেলদ্যয়ার, 

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4286.  

বমাশাররে, বপতা-বমাাঃ সুরুজ আলী, গ্রাম-বগলাগাবছ, 

র্াকঘর-বশালাকুড়ী, থািা-মধুপুর, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 
গ 

4287.  

বমাাঃ বজয়াউর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আলমগীর বহাদসি গ্রাম-

িাবরন্দা, র্াকঘর-বসলন্দা, উপদজলা-সাঁবথয়া, বজলা-পাবিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
খগ 

4288.  

শাহাোত বহাসাইি, বপতা-বমাাঃ েয়জুল ইসলাম, কবমশিার 

বরার্, বাসা িাং-১৬৬, ভাটিপাড়া, বত্রশাল, ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স),  

কখগ 

4289.  

বমাস্তাক আহদমে জীবি, বপতা-বমাাঃ আলী আকবর বময়া, 

গ্রাম-ঠাকুরপাড়া, র্াকঘর-েরাজীকাবন্দ, মতলব (উত্তর), 

চাঁেপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০২ 

কখগ 

4290.  

বমাাঃ তাবকবুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ িজরুল ইসলাম, বাসা-

৩৬, বরার্-০৩, ব্লক-বস, বসকশি-১৩, বমরপুর, ঢাকা-১২১৬। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

4291.  

বমাাঃ ইমাম জাের আহাদম্মে, বপতা-বমাাঃ বমাস্তো কামাল, 

মাওিা, শ্রীপুর, গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 

4292.  

বমাাঃ আব্দুল লবতে, বপতা-বমাাঃ আবজদ্যল হক, গ্রাম-

আদলাকবেয়া, র্াকঘর-রবশোবাে, থািা-উল্লাপাড়া, বজলা-

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১২ 
গ 

4293.  

মাহফুজুল হক খাি, বপতা-হাবেছ উবদ্দি খাি, গ্রাম-

আেমপুর, থািা-বকন্দুয়া, বজলা-বিত্রদকািা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৩ 

গ 
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4294.  

েরহাে বহাদসি, বপতা-আলহাজ্ব মবহবুল্লা, উত্তর বেশীবাই, 

কাঠালী, জলঢাকা, িীলোমারী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 

4295.  

কাজী আহসানুল হক, বপতা-কাজী মবমনুল হক, ৬৩, পুরািা 

পল্টি লাইি, ঢাকা-১২১৭। 
বমবরি চীে ইবিবিয়ার, 

২০০৮ 
খগ 

4296.  

বমাাঃ কামরুজ্জামাি, বপতা-আহদমে শবে, ১ িাং ববার্ ড 

বাজার, চরলক্ষা, কণ ডফূলী, চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 
ক 

4297.  

বমাাঃ আলী হায়োর, বপতা-বমাাঃ আবুল বহাদসি, গ্রাম-পূব ড 

নূরপুর, র্াকঘর-বািেত্ত, থািা-সের, বজলা-বিায়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খ 

4298.  

বমাাঃ বজয়াে হাসাি, বপতা-বমাাঃ আলমগীর ভূইয়া, গ্রাম-পূব ড 

ভাগলপুর, র্াকঘর-বাবজতপুর, থািা-বাবজতপুর, বজলা-

বকদশারগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

4299.  

বমাাঃ নূর এ আলম, বপতা-বমাাঃ ইমাি আলী, গ্রাম-ববন্যা, 

র্াকঘর-আমতলী, বেৌলতপুর, বজলা-মাবিকগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 

4300.  

ববধাি চন্দ্র সরকার, বপতা-সুশাংকর সরকার, গ্রাম-লামচরী, 

র্াকঘর-খাঁদেরগাঁও, থািা-মতলব, বজলা-চাঁেপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

4301.  

বমাাঃ বগালাম বকববরয়া, বপতা-বমাাঃ আব্দুস সামাে, গ্রাম-

কশর, র্াকঘর-কশর, থািা-মান্দা, বজলা-িওগাঁ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

ক 

4302.  

বমাাঃ আবদ্যল্লাহ, বপতা-বমাাঃ আাঃ বমাতাদলব, পাথাবলয়া 

পাড়া, র্াকঘর-বকজুরী হাট, থািা-শাহজােপুর, বজলা-

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
খগ 

4303.  

বমহরাব বহাসাইি, বপতা-বজায়াদহর আলী, গ্রাম-হলবেয়া, 

র্াকঘর-আো, উপদজলা-মধুপুর, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4304.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-বমাাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম-ধউর, 

র্াকঘর-বিশাতিগর, থািা-তুরাগ, ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4305.  

বমাাঃ শামীম বহাসাইি, বপতা-বমাাঃ দ্যলাল বহাসাইি, গ্রাম-

ধরগাঁও, থািা-িান্দাইল, বজলা-ময়মিবসাংহ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4306.  

বমাাঃ বসরাজুল ইসলাম, বপতা-মৃত বমাাঃ আবুল বহাদসি খাি, 

গ্রাম-ধীতপুর আলাল, র্াকঘর-বহুলী, উপদজলা ও বজলা-

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4307.  

বমাাঃ ইব্রাহীম বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বেদরাজ আহদমে, গ্রাম-

বমজডািগর, র্াকঘর-িাদটশ্বর, থািা-বসািাইমুড়ী, বজলা-

বিায়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

ক 

4308.  

বমাাঃ িয়ি শরীে, বপতা-বমাাঃ মবজবর রহমাি, গ্রাম-

বছউবড়য়া (কাবরগর পাড়া), র্াকঘর-বমাবহিী বমলস, থািা-

কুমারখালী, বজলা-কুবিয়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

4309.  

বমাাঃ রাদশেীি হাববব, বপতা-বমাাঃ আব্দুল হাবসব, বহাবডিাং-
২৬৯৬, ওয়ার্ ড িাং-৩, চকদেব পাড়া, িওগাঁ সের, িওগাঁ।

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

4310.  

বমাাঃ আলী বহাসাইি,  বপতা-মৃত বমাাঃআতাউর রহমাি, গ্রাম-

আমরাইল, র্াকঘর-র্ােবপুর, থািা-ধামরাই, বজলা-ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 
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4311.  

বমাাঃ তাওবেকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আব্দুস সালাম, গ্রাম-

কচুয়া, র্াকঘর-কচুয়া, থািা-সাঘাটা, বজলা-গাইবান্ধা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১০ 
গ 

4312.  

কামাল বহাদসি, বপতা-হান্নাি, গ্রাম-ডুমবরয়া, র্াকঘর-

বমাচিা, থািা-মুকসুেপুর, বজলা-বগাপালগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
কখগ 

4313.  

বমাাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ শাহজাহাি হাওলাোর, 

গ্রাম-ষাইট পাবকয়া, র্াকঘর-ষাইট পাবকয়া, থািা-িলবছটি, 

বজলা-িালকাঠী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
ক 

4314.  

বমাাঃ বসরাজ-উে-বেৌলা, বপতা-মরহুম আবদ্যল বমািাে, িতুি 

বিয়াজ তালুকোর বাড়ী, ২ িাং ওয়ার্ ড, গবহরা, রাউজাি 

বপৌরসভা, চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

4315.  

বমাহাম্মে শাহীনুর রবশে, বপতা-আবদ্যর রবশে, বস-২৮, 

ধািবসবড়, েবক্ষণ ছায়াবীবথ (চক্কর), েবিরদটক, জয়দেবপুর, 

গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

4316.  

প্রবীর বভৌবমক, বপতা-বপ্রমািন্দ বভৌবমক, বহাবডাং িাং-

৭৬/১৯, ওয়ার্ ড িাং-২৯, বভারা পাল পাড়া, গাজীপুর সের, 

গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

খগ 

4317.  

বমাাঃ বাবর আলী, বপতা-বমাাঃ আাঃ বাদছে, গ্রাম ও র্াকঘর-

িবরল্যা, থািা-ধিবাড়ী, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 

4318.  

বমাাঃ মঞ্জু খাি, বপতা-বমাাঃ বমায়াদজ্জম খাি, গ্রাম-বেওদভাগ, 

র্াকঘর-শুভূল্যা, উপদজলা-বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
খ 

4319.  

বমাাঃ লাবলু বময়া, বপতা-বমাাঃ রুহুল আবমি, গ্রাম-কাবশরাম, 

র্াকঘর-কবরমপুর, থািা-কাবলগি, বজলা-লালমবিরহাট। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স),  

গ 

4320.  

বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতা-আব্দুল রবশে বময়া, গ্রাম-

কল্যাণপুর, র্াকঘর-কল্যাণপুর, থািা-সাঁবথয়া, বজলা-পাবিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4321.  

মুকুল চন্দ্র রায়, বপতা-সুদরশ চন্দ্র রায়, গ্রাম-পাটিআমলাই, 

র্াকঘর-মবল্লকপুর, থািা-পেীতলা, বজলা-িওগাঁ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ১৯৯১ 

কখগ 

4322.  

বমাাঃ ইয়াবছি হাবমে, বপতা-বমাাঃ বছদকন্দার আবল, গ্রাম-

বসিহাটি, র্াকঘর-বসিহাটি, এিাদয়তিগর, পঞ্চবটি, েতুল্লা, 

িারায়িগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4323.  
মাসুদ্যর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুস সাত্তার, গ্রাম ও র্াকঘর-

বালুন্ডা, থািা-শাশ ডা, বজলা-র্দশার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

4324.  

বমাাঃ আবশকুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আলতাে বহাদসি, গ্রাম-

রতিপুর, র্াকঘর-বর্মরা,  উপদজলা-েবরেপুর, বজলা-

পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স),  

গ 

4325.  

বমাাঃ আব্দুল আলীম, বপতা-মৃত অবছম উবদ্দি, , গ্রাম ও 

র্াকঘর-িাল্লা পাড়া, উপদজলা-বেলদ্যয়ার, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৩ 
খগ 

4326.  

বমাাঃ হাসানুর রশীে, বপতা-বমাাঃ বমজানুর রহমাি, , গ্রাম-বড় 

দূগ ডাপুর, র্াকঘর-বকােন্ডা, থািা-আশাশুবি, বজলা-সাতক্ষীরা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

4327.  

বমাাঃ আবতকুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ রববউল ইসলাম, 

িবীিগর, িাাংলা, লালপুর, িাদটার 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4328.  
পদরশ কুমার, বপতা-প্রেীপ কুমার, িতুি বাজার, সান্তাহার, 

র্াকঘর-সান্তাহার, থািা-আেমেীবঘ, বজলা-বগুড়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
গ 
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4329.  

মুহাম্মে আলী আজগর, বপতা-বমাহাম্মে োদিশ বময়া, গ্রাম-

হলবেয়া, র্াকঘর-েবকর টিলা, থািা-রাউজাি, বজলা-

চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
ক 

4330.  

বমাাঃ হাবেজুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রাম-

ফুলতলা, র্াকঘর-ফুলতলা হাট, থািা-ববাো, বজলা-পঞ্চগড়। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স),  

ক 

4331.  

বমাাঃ সাদরায়ার বহাদসি, বপতা-বমাাঃ মদয়ি উদ্দীি, গ্রাম-

বশতলাই, র্াকঘর-িসরতপুর, থািা-আেমেীবঘ, বজলা-

বগুড়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4332.  

বমাহাম্মে বরজাউল কবরম, বপতা-বমাহাম্মে আব্দুল হাবলম 

মন্ডল, পূব ড পাড়া জাবময়া মসবজে বরার্, উত্তর লবতেপুর 

কদলািী, বগুড়া সের, বগুড়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৪ 

কখগ 

4333.  

বমাাঃ সাজ্জাে বহাদসি সবুজ, বপতা-বমাাঃ রুহুল আবমি, গ্রাম-

োপুবিয়া লবক্ষপুর, র্াকঘর-কান্দাপাড়া, থািা-বকাতয়ালী, 

বজলা-ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

4334.  

বমাাঃ তাদরকুল ইসলাম, বপতা-বসবব্বর আহদমে, জামগড়া, 

আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

4335.  

মাঈি উদ্দীি আহদমে খন্দকার, বপতা-বগয়াস উদ্দীি 

আহদমে খন্দকার, বাখরাবাে, কুবমল্লা। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

গ 

4336.  

বমাাঃ বজলহক আলী, বপতা-সদন্তাষ আলী, গ্রাম-বকজুরী, 

র্াকঘর-বকজুরী হাট, উপদজলা-শাহজােপুর, বজলা-

বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

4337.  

বমাাঃ হাবসবুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আাঃ বসাবহাি বময়া, গ্রাম-

বচথলী েবক্ষণপাড়া, র্াকঘর-বমঠাপুকুর, উপদজলা-বমঠাপুকুর, 

বজলা-রাংপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স),  

খগ 

4338.  

বমাাঃ তািবভর বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বপয়ার আলী, গ্রাম-

বসয়েপুর, র্াকঘর-োিারহাট, থািা ও  বজলা-ঠাকুরগাঁও। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স),  

গ 

4339.  

বমাাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুস সালাম, গ্রাম-

সাপটািা মািাপাড়া, র্াকঘর-লালমবিরহাট সের, থািা-

লালমবিরহাট, বজলা-লালমবিরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

4340.  

বমাাঃ বরয়াজুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল লবতে 

হাওলাোর, গ্রাম ও র্াকঘর-বুকাবুবিয়া, থািা-বামিা, বজলা-

বরগুিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

কখগ 

4341.  

বমাাঃ শাহানুর, বপতা-বমাাঃ গাজীউর রহমাি, িাগদর্মরা, 

সাঁবথয়া, পাবিা। বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4342.  

বমাাঃ আল-আবমি বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আবু সাঈে বমাল্লা, 

িবরিা, শাহজােপুর, বজলা-বসরাজগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 
খগ 

4343.  

বমাাঃ আবুল আসাে, বপতা-মাওলািা সাদেকুর রহমাি, গ্রাম-

বহজলী পাবিা পাড়া, র্াকঘ(র-বসািাপুর বাজার, থািা-

বাগাতীপাড়া, বজলা-িাদটার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৫ 
গ 

4344.  

বমাাঃ রুদবল  বশখ, বপতা-বমাাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রাম ও 

র্াকঘর-গাড়া বখালা, র্াকঘর-ফুলতলা, বজলা-পঞ্চগড়। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4345.  

বমাাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা-বব এম বসরাজুল হক, মাওম 

র্াঙ্গা, জাহািাবাে কুান্টিদমন্ট, ফূলতলা, খূলিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 
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4346.  

বমাাঃ কামাল বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বমাতাহার বহাদসি বালী, 

গ্রাম-েবক্ষণ জগন্নাথকাঠী, র্াকঘর-স্বরূপকাঠী, থািা-

বিছারাবাে, বজলা-বপদরাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০১০ 
খগ 

4347.  

বমাাঃ আদিায়ারুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল গফুর, গ্রাম ও 

র্াকঘর-ভান্ডার বখালা, থািা-বকশবপুর, বজলা-র্দশার। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
গ 

4348.  

বমাাঃ হাসানুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল হান্নাি, চিবতীর 

বটক, বড় ভবািীপুর, কাবশমপুর, গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 

4349.  

বমাহাম্মে ওমর োরুক, বপতা-এ টি এম আবদ্যর রহমাি, 

গ্রাম-জবগরকাবন্দ, র্াকঘর-কাবশিগর, উপদজলা-বচৌদ্দগ্রাম, 

বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

ক 

4350.  

বমাস্তাবেজুর রহমাি, বপতা-আজহারুল ইসলাম, চরবওলা, 

বাবলয়াজুবড় বাজার, মাোরগি, বজলা-জামালপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

4351.  

বমাাঃ মাসুে রািা, বপতা-বমাাঃ োদিশ আলী, গ্রাম-বগাড়াই 

িাবজরপাড়া, র্াকঘর-বগাড়াই, থািা-বমজডাপুর, বজলা-

টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

খগ 

4352.  

বমাাঃ সাদরায়ার আলম, বপতা-মৃত আব্দুর রহমাি, গ্রাম-

পবিম ছাতিী, র্াকঘর-ছাতিী বঢকড়া, থািা-আেমেীবঘ, 

বজলা-বগুড়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

খগ 

4353.  

বমাাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বহাদসি আলী, গ্রাম-

গালা, র্াকঘর-গালা, বীর বসাংহ, থািা-ঘাটাইল, বজলা-

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৭ 
ক 

4354.  

বমাাঃ হাবেজুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ মবজবর রহমাি, গ্রাম-

বমাল্লাপাড়া, র্াকঘর-বভওর বন্দ, থািা-িাদগশ্বরী, বজলা-

কুবড়গ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১০ 
খ 

4355.  

বমাাঃ বরজাঊল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আব্দুস সালাম, গ্রাম-

বৃদেবস্থাি, র্াকঘর-চরপাড়া, ইউবপ-রাবজবপুর, থািা-

ঈশ্বরগি, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

4356.  

বমাাঃ পলাশ বহাদসি, বপতা-বমাাঃ কাদয়ম উদ্দীি, গ্রাম ও 

র্াকঘর-ভাতশাইল, থািা-বেলগাছী, বজলা-িওগাঁ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
ক 

4357.  

আবরফুল ইসলাম, বপতা-আহাম্মে আলী, গ্রাম-গুবজয়াম, 

র্াকঘর-গুবজয়াম, বত্রশাল পল্লী, ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

4358.  

বমাাঃ বমাহাইবমনুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ মবজবুর রহমাি, 

গ্রাম-পূব ড সুববেখালী, থািা-বমজডাগি, বজলা-পটুয়াখালী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
গ 

4359.  

বমাাঃ বজয়ারুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ ইসমাঈল বহাদসি, গ্রাম-

বেঘারপাড়া, র্াকঘর ও থািা ও বজলা-বমদহরপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
গ 

4360.  

নূর বমাহাম্মে, বপতা-বমাাঃ মাহবুবুল আবজজ, হাবীবুর রহমাি 

মািার বাড়ী, গ্রাম-আলাইয়ারপুর, র্াকগর-আলাইয়ারপুর, 

থািা-ববগমগি, বজলা-বিায়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

4361.  

আবু বকর বছবদ্দক, বপতা-আজগর আলী, , গ্রাম-আলীপুর, 

র্াকঘর-বসাংগুলী, কাবলহাতী, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
ক 

4362.  

সুজি রুদ্র, বপতা-অমল রুদ্র, , গ্রাম-পূব ড আঁধার মাবিক ধম ডপুর 

(কুলালপাড়া), র্াকঘর-ধম ডপুর, উপদজলা-েটিকবড়, বজলা-

চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 
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4363.  

সুজি ববশ্বাস, বপতা-মন্মথ ববশ্বাস, গ্রাম-উবলিগর, র্াকঘর-

ববগয়া, থািা-মাগুরা সের, বজলা-মাগুরা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খ 

4364.  

বমাাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-আব্দুল মান্নাি, গ্রাম-

ব্রাহ্মদণরগাঁও, র্াকঘর-বড়চাপা, থািা-মদিাহরেী, বজলা-

িরবসাংেী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

ক 

4365.  

বমাাঃ সাবব্বর আহদমে, বপতা-মৃত আবজজুল হক, , গ্রাম-

অলহবর খারহর, র্াকঘর-অবেস রািীগি, উপদজলা-বত্রশাল, 

বজলা-ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

কখগ 

4366.  
বমাাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ বমামতাজ উবদ্দি, গ্রাম-

সাদতঙ্গা, থািা-ভালুকা, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4367.  

বমাাঃ রাবকবুল হাসাি, বপতা-বমাাঃ বরজাউল কবরম, গ্রাম-

বপাড়াপাইবার, র্াকঘর-হাট কারমজা, থািা-বসািাতলা, 

বজলা-বগুড়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

ক 

4368.  
বমাাঃ বমলি বহাদসি, বপতা-বমাাঃ নুরুল ইসলাম, বভওয়ামারা, 

বছািগাছা, বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 
গ 

4369.  
বমাাঃ বসবলম বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আলাউবদ্দি বময়া, ববল 

আমলা, খদয়রপুর, বমরপুর, কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
কখ 

4370.  

বমাাঃ বতৌবহদ্যজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মবজে তালুকোর, 

হাউস িাং-০১, বলি িাং-১৩, পূব ডাচল সড়ক, উত্তর বাড্ডা, 

ঢাকা-১২১২। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

গ 

4371.  

আবু সাঈে, বপতা-বজাবাদয়র বহাদসি, গ্রাম ও র্াকঘর-

বেগোিা, থািা-বিকরগাছা, বজলা-র্দশার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

ক 

4372.  

বসয়ে হাসাি িাবসর, বপতা-এ এইচ এম িজরুল ইসলাম, 

গ্রাম-কাবলকাপুর, র্াকঘর-বাাংলা বাজার, থািা-ববগমগি, 

বজলা-বিায়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

তবড়ৎ, ১৯৮৭ 
কখগ 

4373.  

বমাাঃ ওমর োরুক, বপতা-বমাাঃ েদয়জ উবদ্দি, গ্রাম-

পাবিয়াবান্দা, র্াকঘর-বপাড়াবাবড়, থািা-টাাংগাইল সের, 

বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখগ 

4374.  
ববেব চন্দ্র বমত্র, বপতা-ববপুল চন্দ্র বমত্র, গ্রাম-সরসী, র্াকঘর-

চাটরা, উপদজলা-বাদকরগি, বজলা-ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৭ 
খ 

4375.  

বমাহাম্মে আবুল কাদশম, বপতা-বমাাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রাম 

ও র্াকঘর-ভাদরল্লা, থািা-বুবড়চাং, বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৭ 

কখ 

4376.  

বমাাঃ আবরফুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ েবরে উবদ্দি বময়া, 

বাসা-০৫০২-১৭, গ্রাম-সবুজবাগ, ২ িাং বপৌর ওয়ার্ ড, 

খাগড়াছবড় সের, খাগড়াছবড়। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

4377.  

হাবেজ আল আবতক, বপতা-বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, ৭ িাং 

পাবলা বকারআবিয়া মাদ্রাসা বরার্, বেৌলতপুর, খুলিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০২ 

কখ 

4378.  
বমাাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রাম-

বসািাইর্াঙ্গা, র্াকঘর-বল্লমিাড়, থািা ও বজলা-গাইবান্ধা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০০৮ 
গ 

4379.  
বমাাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আবদ্যর রউে, গ্রাম-

িাইঘর, র্াকঘর-ব্রাহ্মণপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
খ 

4380.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-আলহাজ্ব বমাাঃ সবে, গ্রাম-

চওরুয়া, র্াকঘর-কদরর হাট, থািা-বমরসরাই, বজলা-

চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 

4381.  
আবু োরো, বপতা-আব্দুল মবমি, বাড়ী িাং-০৭, বরার্ িাং-

০৯, ববছলা মদর্ল টাউি, ববছলা, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ১৯৯৮ 
ক 
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4382.  

বমাাঃ হুমায়ুি কববর, বপতা-বমাাঃ হাবরছ উদ্দীি, গ্রাম-

বিরাহারগাতী, র্াকঘর ও থািা-বহাদসিপুর, বজলা-

বকদশারগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৮ 
গ 

4383.  

ববদ্যুৎ তরেোর, বপতা-সতীশ তরেোর, গ্রাম-জাাংগাবলয়া, 

র্াকঘর-সাজািপুর, থািা-বগাপালপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৪ 

কখগ 

4384.  

বমাাঃ বগালাম বমাস্তো, বপতা-বমাাঃ বসকান্দর আলী, গ্রাম-

আতাকড়া, র্াখঘর-পাক েদতপুর, থািা-শাহরাবস্ত, বজলা-

চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
কখ 

4385.  

বমাাঃ শাখাওয়াত বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আেজাল বহাদসি, 

গ্রাম-বেদবন্দ্রিগর, র্াকগর-িওগাঁও বাজার, থািা ও বজলা-

মাবিকগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খ 

4386.  

বক এম বমদহেী হাসাি, বপতা-বক এম বেদলায়ার বহাদসি, 

১৭১/১, পবিম আবাশপুর, র্াকঘর-েবরেপুর, বজলা-

েবরেপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

ক 

4387.  
আবু সাঈে, বপতা-ইবদ্রস আলী, জয়দেবপুর, গাজীপুর। বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4388.  
শাবমম রাবব্ব সিয়, বপতা-বেওয়াি বমাাঃ েজদল রাবব্ব, 

ইউসুে কাজী বলি, রহমাি িগর, বগুড়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ১৯৯৫ 
কখগ 

4389.  

বমাহাম্মে িজরুল ইসলাম, বপতা-মৃত বমাহাম্মে ছবলম 

উবদ্দি, গ্রাম-বকািাপাড়া, র্াকঘর-কববরপুর, থািা-আশুবলয়া, 

বজলা-ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০০ 
গ 

4390.  

এস এম মঈনুল হাসাি, বপতা-এস এম জামদশে আলী, ৬/৪, 

উলি বরার্, পবিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৯। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 
গ 

4391.  

বমাাঃ জয়িাল আদবেীি, বপতা-বমাাঃ আকতার বহাদসি, গ্রাম-

ববমাি বন্দর (মুবসপাড়া), র্াকঘর ও থািা-বসয়েপুর, বজলা-

িীলোমারী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০০৫ 
কখ 

4392.  

রুদবল বহাদসি, বপতা-বমাাঃ শামছুল হক, গ্রাম-জয়িগর, 

র্াকঘর-আলমিগর, থািা-বগাপালপুর, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4393.  

বমাাঃ সাবব্বর বহাদসি, বপতা-বমাাঃ সাচ্ছু বমাল্লা, গ্রাম-ববড়া 

বমত্রধারা, র্াকঘর-ববড়া, থািা-ববড়া, বজলা-পাবিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4394.  

বমাাঃ িাবছম উবদ্দি, বপতা-মৃত আব্দুস ছাত্তার, গ্রাম-রসুলপুর, 

র্াকঘর-বিগ্রাম, থািা-সাঁবথয়া, বজলা-পাবিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ১৯৯৮ 
ক 

4395.  

বমাাঃ জাদি আলম, বপতা-বমাাঃ কববর বহাদসি, ক-১০১, 

কুড়াতলী, বখলদক্ষত, ঢাকা-১২২৯। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

4396.  

বর্ এম এলতাজ, বপতা-বর্ এম েজলূর রহমাি, গ্রাম-

চাকরাইল, র্াকঘর-ভাতশাইল, থািা-বেলগাছী, বজলা-

িওগাঁ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 

4397.  

সুমি কুমার বসু, বপতা-প্রাণ বগাপাল বসু, গ্রাম ও র্াকঘর-

মাশাবলয়া, থািা-শ্রীপুর, বজলা-মাগুরা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৬ 
গ 

4398.  

বমঠুি চাকমা, বপতা-বসািা দ্বীপ চাকমা, গ্রাম-বাদস রাংগদ্য, 

র্াকঘর-লাংগদ্য, উপদজলা-লাংগদ্য, বজলা-রাঙ্গামাটি। বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০০৯ 
গ 

4399.  

বমাহাম্মে বমিহাজুল ইসলাম, বপতা-বমাহাম্মে নুরুল আলম, 

১১৮৩/১, হারুি (সওাঃ) বাড়ী, ইসমাইল েদয়জ বরার্, চড় 

চাকতাই, িয়া মসবজে, বাকবলয়া, চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখ 
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4400.  

শাহাোত বহাদসি, বপতা-আব্দুর রাবশে, গ্রাম-পাঃ 

আব্দুল্লাহপুর, র্াকঘর-লক্ষীপুর, থািা-কুবলয়ারচর, থািা-

বকদশারগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4401.  

বমাাঃ আবরে বহাদসি, বপতা-আব্দুল মাবুে ববশ্বাস, গ্রাম-

কুশিা, র্াকঘর-বশরখালী, থািা-বকাট ড চাঁেপুর, বজলা-

বিিাইেহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 

4402.  
বমাাঃ শাোদয়তুল্লাহ, বপতা-বমাাঃ শবেকুল ইসলাম, গ্রাম ও 

র্াকঘর-মহাজিপুর, থািা-মুবজবিগর, বজলা-বমদহরপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১১ 
খগ 

4403.  

মাজহারুল ইসলাম, বপতা-আব্দুল হাই, গ্রাম-সাখড়া, র্াকঘর-

গড়াদর্াবা, উপদজলা-বকন্দুয়া, বজলা-বিত্রদকািা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 
গ 

4404.  

বমাাঃ হাসাি উবদ্দি, বপতা-িাবছর উবদ্দি, গ্রাম ও র্াকঘর-

মথুরাপুর, বেৌলতপুর, কুবিয়া। বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৪ 
ক 

4405.  

বমাাঃ শাবহি, বপতা-বমাাঃ মবজবুল হক, গ্রাম-চন্দপাড়া, 

র্াকঘর-মেিপুরা, উপদজলা-বাউেল, বজলা-পটুয়াখালী। বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 
গ 

4406.  

বমাাঃ আলমগীর বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল কদ্দুস, গ্রাম-

েবক্ষণ সালিা, র্াকঘর-সালিা বাজার, গাজীপুর সের, 

গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখগ 

4407.  

বমাাঃ রাবকব রহমাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল কুদ্দুস, গ্রাম-শবলয়া, 

র্াকঘর-শবেকপুর, থািা-রািীিগর, বজলা-িওগাঁ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

4408.  

বমাাঃ সামছুল আদরবেি খাি, বপতা-বমাাঃ আবিছ উবদ্দি খাি, 

বাবড় িাং-৭/৭, রাস্তা-৭, বসিপাড়া পব ডতা, বমরপুর, কােরুল, 

ঢাকা-১২১৬। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৬ 

ক 

4409.  

বমাাঃ আবিসুজ্জামাি, বপতা-মৃত হাজী মাবুে মন্ডল, গ্রাম ও 

র্াকঘর-বেৌলতখালী, থািা-বেৌলতপুর, বজলা-কুবিয়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

খগ 

4410.  

অসকার খাদলে বচৌধুরী, বপতা-বেদলায়ার খাদলে বচৌধুরী, 

৪১৯, বায়তুল আমাি হাাঃ বসাসাাঃ, বরার্ িাং-০২, ঢাকা-

১২০৭। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

গ 

4411.  

বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আবজজুল হক, শুকিাই 

(বিলপাড়া), িয়াবাবড়, বশবালয়, মাবিকগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

4412.  

বমাাঃ আবেল বহাদসি, বপতা-বমাাঃ তবেজ উবদ্দি, গ্রাম-

চন্দ্রপ্রতাব, বাসাইল, র্াকঘর-িয়াবাড়ী, থািা-বশবালয়, 

বজলা-মাবিকগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

4413.  

বমাাঃ জুবাদয়র বহাদসি, বপতা-বমাাঃ জহুরুল ইসলাম, গ্রাম-

বাঐদখালা, র্াকঘর-গান্ধাইল, থািা-কাবজপুর, বজলা-

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4414.  

বমাাঃ হাসাি আলী, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মবজে ভূইয়া, গ্রাম-

একর্ালা, র্াকঘর-একর্ালা, উপদজলা-বসরাজগি সের, 

বজলা-বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
গ 

4415.  

বমাাঃ তবরকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ তাবছর উবদ্দি, গ্রাম-

বকববরপুর, র্াকঘর-বশলকুপা, থািা-বশলকুপা, বজলা-

বিিাইেহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4416.  

বসাদহল েরাজী, বপতা-আবু তাদহর েরাজী, গ্রাম-চন্ডালহাতা, 

র্াকঘর-আড়াল বাজার, উপদজলা-কাপাবসয়া, বজলা-

গাজীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
খগ 
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4417.  

বমাাঃ বিজাম উদ্দীি, বপতা-বমাাঃ বসাহরাব বহাদসি, গ্রাম ও 

র্াকঘর-দ্যধসর, থািা-বশলকুপা, বজলা-বিিাইেহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

4418.  

বমাহাম্মে আবু সাঈে বহাদসি, বপতা-বমাহাম্মে মবহউদ্দীি 

সরকার, গ্রাম-গহিগাছী, র্াকঘর-কমলপুর, থািা-বকাতয়ালী, 

বজলা-বেিাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৪ 

ক 

4419.  

রথীি ববশ্বাস, বপতা-বরবতী ববশ্বাস, গ্রাম-সাতপাড়, র্াকঘর-

সাতপার, থািা ও বজলা-বগাপালগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

গ 

4420.  

বমাাঃ আলমগীর বহাদসি, বপতা-বমাাঃ জদয়ি উবদ্দি, গ্রাম-

মালতী, র্াকঘর-িগর বাড়ী, কাবলহাবত, টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 
খগ 

4421.  

বমাাঃ মাইিউবদ্দি হাসাি, বপতা-বমাাঃ ইকবাল বহাদসি, 

আগ্রাবাে, বাোমতলী, বশখ মবজব বরার্, ১৮১৫ বাই বলইি, 

র্াকঘর-বন্দর, থািা-র্বলমুবরাং, বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 

4422.  

বমাাঃ সবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ খবললুর রহমাি, গ্রাম-

পাইকারপাড়া, র্াকঘর-রবতগ্রাম, থািা-রাজারহাট, বজলা-

কুবড়গ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

4423.  

আবমনুর রহমাি, বপতা-বসবলম মন্ডল, গ্রাম-বাশাইল, 

র্াকঘর-বজয়ািপুর, থািা-বেৌলতপুর, মাবিকগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০০২ 
গ 

4424.  

বমাাঃ মবির বহাদসি, বপতা-বমাাঃ মাবিক বসক, গ্রাম-জালাই, 

র্াকঘর-েবপ্তয়র, থািা-িাগরপুর, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 
গ 

4425.  

বমাাঃ লুৎের রহমাি, বপতা-বমাাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, গ্রাম-

কাবরয়াি, র্াকঘর-ধলাপাড়া, থািা-ঘাটাইল, বজলা-

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০২ 
কখগ 

4426.  

কাজী বমাাঃ আশরাফুল ইসলাম, বপতা-কাজী বমাাঃ কামরুল 

ইসলাম, গ্রাম-বাহুলী, র্াকঘর-পটিয়া, থািা-পটিয়া, বজলা-

চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 
খগ 

4427.  

ধিময় চাকমা, বপতা-চন্দ্র রাজ চাকমা, গ্রাম-মুবাছবড়, ৫ িাং 

বন্ধুকভাঙ্গা ইউবিয়ি, উপদজলা-রাঙ্গামাটি, বজলা-রাঙ্গামাটি 

পাব ডতু বজলা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4428.  

এমোদ্যল হক, বপতা-এবায়দ্যল হক, গ্রাম-জাহািপুর, 

র্াকঘর-েদতহপুর, থািা ও বজলা-বেিী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খগ 

4429.  

বমাাঃ আমজাে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ ওয়াদ্যে জামাি, গ্রাম-

ওটারচর, র্াকঘর-গজরা বাজার, থািা-মতলব, বজলা-

চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০১১ 
গ 

4430.  

বাবর বহাদসি, বপতা-ববল্লাল বহাদসি, গ্রাম-বিোমেী, মাথা 

ভাঙ্গা, র্াকঘর-একলাছপুর, থািা-মতলব, বজলা-চাঁেপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
খগ 

4431.  

বশখ বমাহাম্মে িাঈম রাবকব, বপতা-বশখ বমাহাম্মে আলী 

আজম, সাদহে ম্যািশি, ৭১/এ-১, কৃিপুর, ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৭ 

কখ 

4432.  

বমাাঃ ওবায়দ্যল্লাহ, বপতা-বমাাঃ আব্দুল বারীক, গ্রাম-পবিম 

আদ্রা, র্াকঘর-আদ্রা বাজার, থািা-বমলান্দহ, বজলা-

জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
ক 

4433.  

বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রাম-

পাথুবরয়া, র্াকঘর-খিজিপুর, জয়পুরহাট সের, জয়পুরহাট। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

4434.  

বমাাঃ রাজা বময়া, বপতা-বমাাঃ মকবুল মন্ডল, গ্রাম- ও 

র্াকঘর-পচাবহলা, থািা-ইসলামপুর, বজলা-জামালপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
গ 

4435.  

বমাাঃ িাবহদ্যজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ আশাদ্যল ইসলাম, গ্রাম-

বজাতরাঘর, র্াকঘর-বাঘা, থািা-বাঘা, বজলা-রাজশাহী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

খগ 

4436.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-বমাহাম্মে আলী, গ্রাম-হলুেঘর, 

র্াকঘর-িলর্াঙ্গার হাট, উপদজলা-িলর্াঙ্গা, বজলা-িাদটার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

গ 

4437.  

বমাাঃ ইব্রাহীম বহাদসি, বপতা-বমাাঃ ইসমাইল বহাদসি সরোর, 

গ্রাম-ইিাদয়তপুর, র্াকঘর-বগাটগাড়ী, উপদজলা-মান্দা, 

বজলা-িওগাঁ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

খগ 

4438.  

বমাাঃ কামরুজ্জামাি, বপতা-আবদ্যল খাদলক বময়া,  ৪/১, টিবব 

িস বরার্, খুলিা। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

র্ন্ত্র বকৌশল, ১৯৯৮ 
কখগ 

4439.  

বপযুষ ববশ্বাস, বপতা-সুখরিি ববশ্বাস, গ্রাম-বততারকাবন্দ, 

র্াকঘর-বশবপুর, থািা-মতলব উত্তর, বজলা-চাঁেপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৩ 
খগ 

4440.  

বমাাঃ মবিরুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল কুদ্দুস আকন্দ, গ্রাম 

ও র্াকঘর-হবরিাথপুর, থািা-কাবজপুর, বজলা-বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৭ 

ক 

4441.  

বমাাঃ সাবব্বর বহাসাইি, বপতা-বমাাঃ ইব্রাবহম বময়া, গ্রাম ও 

র্াকঘর-বচদতশ্বরী, থািা-বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 

4442.  

বমাাঃ আবমনুর ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আবিছ, গ্রাম-মবজেপুর, 

র্াকঘর-বচদতশ্বরী, থািা-বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 
খগ 

4443.  

বমাাঃ আল-আবমি মৃধা, বপতা-মৃত বমাাঃ খবললুর রহমাি 

মৃধা, গ্রাম-বববববচবি, র্াকঘর-বিয়ামবত, উপদজলা-ববতাগী, 

বজলা-বরগুিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১১ 
গ 

4444.  

বমাাঃ শবেকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ সামসুবদ্দি, গ্রাম-উত্তর 

রামকলা, র্াকঘর-রামকলা, থািা-িীলোমারী, বজলা-

িীলোমারী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
কখগ 

4445.  

আহসাি হাবীব, বপতা-তাজ উদ্দীি, িবজপুর বাস েুান্ড, 

পেীতলা, িওগাঁ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

4446.  

বসহাব ববি কাদশম, বপতা-আবুল কাদশম, গ্রাম-আহম্মেপুর, 

র্াকঘর-মবতয়ার হাট, থািা-বসিবাগ, বজলা-বিায়াখালী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

4447.  

একরামুল হক, বপতা-নুরুল ইসলাম, গ্রাম-বভরাবাড়ী, 

র্াকঘর-পটল কালীহাবত, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
কখগ 

4448.  

বমাাঃ সজল খাি, বপতা-জাবকর বহাদসি খাি, গ্রাম-বশালকুড়া, 

র্াকঘর-জয়িগর, থািা-বঘওর, বজলা-মাবিকগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

4449.  

জাবকর আহদমে মতুডজা, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মবজে, গ্রাম-

জয়রামপুর, আদিায়ার, র্াকঘর-পায়রাবন্দ, থািা-বমঠাপুকুর, 

বজলা-রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৮ 
খ 

4450.  

বমাাঃ িাজমুল হক, বপতা-বমাাঃ বসরাজুল হক, লাকী হাউজ, 

েবকজ্ষণ বাবগচাগাঁও, কুবমল্লা, বরবসাঃ িাং-১০৭ 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

খ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

4451.  

বমাাঃ আবসে আহদম্মে, বপতা-বমাহাম্মে আদিায়ার বহাদসি, 

তালূকোর হাউজ,  ববায়াবল বরার্, বহাবডাং িাং-৮৭৮, ইিসা 

আলী এর্দভাদকট এর েবক্ষদণ আোলতপাড়া, টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৬ 
গ 

4452.  
বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতা-মাাঃ ইাংরাজ খাঁি, গ্রাম-বাসাইল, 

র্াকঘর-বজয়িপুর, থািা-বেৌলতপুর, বজলা-মাবিকগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4453.  

বমাাঃ রাবকব বহাদসি, বপতা-বমাাঃ মহবসি মজুমোর, গ্রাম-

কান্দাল, র্াকঘর-বসান্দাইল, থািা-িাঙ্গলদকাট, বজলা-

কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

4454.  

লূৎের রহমাি, বপতা-েবলল উবদ্দি বময়া,, গঙ্গাধরেী, 

র্াকঘর-শরীোবাে, ভাাংগা, েবরেপুর। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০০৩ 
খগ 

4455.  

বমাাঃ হাবেজুর রহমাি বচৌধুরী, বপতা-বমাাঃ বমাশারে উদ্দীি 

বচৌধুরী, গ্রাম-গবিয়ারী, র্াকঘর-িওহাটা বাজার, উপদজলা-

মুকসুেপুর, বজলা-বগাপালগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ১৯৮৮ 
কখগ 

4456.  

রিি সরকার, বপতা-বশখর সরকার, ৮৬, ববত্রশ, 

বকদশারগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 

4457.  

বমাাঃ রুদবল রািা, বপতা-নুরুল ইসলাম, রূপসা, বসরাজগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
গ 

4458.  

সবমর কুমার পাল, বপতা-েীবলপ কুমার পাল, গ্রাম-বিকুটিয়া, 

থািা-বাতাইছবড়, থািা-বরুড়া, বজলা-কুবমল্লা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
খ 

4459.  

বেদলায়ার বহাদসি, বপতা-আমািত উল্লাহ, গ্রাম-বসরাজপুর, 

র্াকঘর-বসরাজপুর, থািা-বকাম্পািীগি, বজলা-বিায়াখালী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১১ 
গ 

4460.  

বমাাঃ শরীে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ সমদশর আলী, গ্রাম ও 

র্াকঘর-িওপাড়া, থািা-মধুখালী, বজলা-েবরেপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
খ 

4461.  

বমাহাম্মে মাসুদ্যর রহমাি, বপতা-বমাহাম্মে আব্দুর রাজ্জাক, 

গ্রাম-পূব ড আশাপুর, র্াকঘর-ববকুন্ঠপুর, বঘওর, মাবিকগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০১ 
খ 

4462.  

বমাাঃ আবতকুল আলম, বপতা-বমাাঃ তাজুল ইসলাম, গ্রাম-

আলীকাদমাড়া, র্াকঘর-বেরপুর বাজার, থািা-চাবন্দিা, 

বজলা-কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
ক 

4463.  

বমাাঃ বমজবাহ উদ্দীি, বপতা-বমাাঃ বগালাম রব্বািী, গ্রাম ও 

র্াকঘর-সাদহব খালী, থািা-বমরশ্বরাই, বজলা-চিগ্রাম। বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১২ 
ক 

4464.  

সুমি চন্দ্র সরকার, বপতা-ববধু ভূষি সরকার, গ্রাম-

িামোরপুর, র্াকঘর-ভাবখন্ড, থািা-বমজডাপুর, বজলা-

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
গ 

4465.  

বমাাঃ সাইফুল কববর বশকোর, বপতা-বমাাঃ শবেউল্লাহ 

বশকোর, গ্রাম ও র্াকঘর-বায়িগর, থািা-োউেকাবন্দ, 

বজলা-কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৪ 
কখগ 

4466.  

মীর মুহাম্মে জয়নুল আদবেীি, বমাাঃ জবছম উবদ্দি মীর, 

গ্রাম-েবক্ষণ বটপাদখালা, পবলদটকবিকুাল বরার্, লাদলর 

বমাড়, থািা-বকাতয়ালী, েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ১৯৯৩ 
ক 

4467.  

বমাাঃ সাইদ্যর রহমাি, বপতা-মৃত আব্দুল লবতে, গ্রাম-চক 

বপলািপুর, ওয়ার্ ড িাং-১২, থািা ও বজলা-পাবিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
খ 

4468.  

বমাাঃ গাবলব হাসাি, বপতা-বমাাঃ আবিসুর রহমাি, বাসা িাং-

১৬৯, গ্রাম-মাবিকেীর, র্াকঘর-সুজািগর, থািা-সুজািগর, 

বজলা-পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 
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4469.  

বমাাঃ িাজমুল বহাদসি, বপতা-বমাাঃ লুৎের রহমাি, গ্রাম-

গাড়াবেয়া, ইউবপ-বায়রা, র্াকঘর-বায়রা, থািা-বসাংগাইর, 

বজলা-মাবিকগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
কখগ 

4470.  

সিয় ববশ্বাস, বপতা-শ্রী ঠাকুরোস ববশ্বাস, গ্রাম-বভটি, 

র্াকঘর-বঘকমলা, থািা-কালুখালী, বজলা-রাজবাড়ী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১৩ 
গ 

4471.  

উজ্জল চন্দ্র োস, বপতা-লক্ষণ চন্দ্র োস, গ্রাম ও র্াকঘর-

আমুয়া, উপদজলা-কাঠাবলয়া, বজলা-িালকাঠি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
কখ 

4472.  

বমাাঃ শাবমম বময়া, বপতা-বমাাঃ মাকছুদ্যর রহমাি, গ্রাম-শ্যাম 

োদসর পাড়া, র্াকঘর-জােরপাড়া, উপদজলা-পীরগি, বজলা-

রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

গ 

4473.  

বমাাঃ বমাশাররে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ হায়োর আলী, গ্রাম-

কান্দা, র্াকঘর-সাপমারী, থািা ও বজলা-বশরপুর সের, 

বজলা-বশরপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 
গ 

4474.  

বমাাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল হাবমে, বুজরুক 

বটাংরা, ববাংগুবলয়া, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4475.  

সুধীর চন্দ্র বম ডি, বপতা-বীদরন্দ্র িাথ বম ডি, গ্রাম-প্রধাি পাড়া, 

র্াকঘর-পুকুবরয়া, থািা-ববাো, বজলা-পঞ্চগড়। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

4476.  

বশখ মাবহদ্যর রহমাি, বপতা-বশখ মবজবর রহমাি, বহাবডাং 

িাং-১১৯, গ্রমা-বঘাদষরচর (পূব ড পাড়া), র্াকঘর-বগাপালগি, 

থািা ও বজলা-বগাপালগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খ 

4477.  

বরপি বহাদসি, বপতা-বকুল বহাদসি, গ্রাম-েবক্ষণ বড়বভটা, 

র্াকঘর-বড় বভটা, থািা-বকদশারগি, বজলা-িীলোমারী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
কখ 

4478.  

ববকাশ চন্দ্র সরকার, বপতা-প্রহলাে চন্দ্র সরকার, গ্রাম-

েদতপুর, র্াকগর-থলপাড়া, থািা-বমজডাপুর, বজলা-

টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

ক 

4479.  

বমাাঃ এ বব এম পারদভজ, বপতা-বমাাঃ এ বব এম হাসাি, গ্রাম 

ও র্াকঘর-বমিম, থািা-মান্দা, বজলা-িওগাঁ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 
কখগ 

4480.  

বমাাঃ শাজাহাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল কাদের, গ্রাম-কালােহ, 

র্াকঘর-কালােহ, থািা-ফুলবাড়ীয়া, বজলা-ময়মিবসাংহ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,  
কখগ 

4481.  

বমাাঃ সালাহ উবদ্দি সুমি, বপতা-বমাাঃ শরীয়ত উল্লাহ, গ্রাম ও 

র্াকঘর-ববটঘর, থািা-িবীিগর, বজলা-বব. বাড়ীয়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 

4482.  

বমাাঃ সাজ্জাদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ সালাম বশখ, গ্রাম-

কলাগাবছ, র্াকঘর-মহাজি, থািা-িড়াগাবত, উপদজলা-

কাবলয়া, বজলা-িড়াইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
ক 

4483.  

বমাাঃ িাজমুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ িওদশর আলী জমাোর, 

গ্রাম-রাজপাট, র্াকঘর-গাওলা বাজার, বমাল্লাহাট, 

বাদগরহাট। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

ক 

4484.  

বমাাঃ আবশকুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রহমাি, ৪৩, শশী 

ভূষণ প্রামাবিক বরার্, থািাপাড়া, কুবিয়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১০ 
ক 

4485.  

রবেকুল ইসলাম,  বপতা-বমাাঃ বমারদশে আলী, গ্রাম-

ছাবতয়ািী, র্াকঘর-জাবমরা, থািা-ফুলতলা, বজলা-খুলিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 
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4486.  

সিয় কুমার সরকার, বপতা-শ্যামল কুমার সরকার, 

চকজালাল, র্াকঘর-জাবারীপুর হাট, থািা-বেলগাছী, বজলা-

িওগাঁ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ১৯৯৭ 
কখ 

4487.  

কাজী িাজমুল, বপতা-কাজী বমাসদলম উদ্দীি, গ্রাম-মহেীপুর, 

র্াকঘর-আজমপুর, থািা-ফুলপুর, বজলা-ময়মিবসাংহ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4488.  

বমাাঃ েজলুল কববর, বপতা-ইছাহার আলী, গ্রাম-কলাকান্দা, 

র্াকঘর-শাহজােপুর, বেওয়ািগি, জামালপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খ 

4489.  

বমাাঃ আতাউর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আবুল কালাম আজাে, 

গ্রাম-মুবক্তপাড়া, র্াকঘর-চুয়ার্াঙ্গা, থািা-চুয়ার্াঙ্গা সের, 

বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
ক 

4490.  

বমাাঃ শাহাজালাল পাদটায়ারী, বপতা-বমাাঃ শহীে উল্যাহ, 

গ্রাম-চরকৃষ্ণজয়, র্াকঘর-আহম্মেপুর, থািা-বসািাগাজী, 

বজলা-বেিী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০২ 
খগ 

4491.  

বিাদবল বড়ুয়া, বপতা-বিবখল প্রসাে বড়ুয়া, মধ্যম বসয়েবাড়ী, 

গ্রাম-বসয়েবাড়ী, র্াকঘর-রাঙ্গুবিয়া, রাঙ্গুবিয়া বপৌরসভা, 

চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৩ 
গ 

4492.  

রুদবল বচৌধুরী, বপতা-রতি বচৌধুরী, েবণ মািাদরর বাড়ী, 

থািা-হাববলাস দ্বীপ, র্াকঘর-শাকপুরা, থািা-পটিয়া, চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

4493.  

বমাাঃ কাদয়ম উবদ্দি পাদটায়ারী, বপতা-বমাাঃ কাদশম 

পাদটায়ারী, গ্রাম-ভবািীপুর, র্াকঘর-ওয়াবলয়া, থািা-

বড়াইগ্রাম, বজলা-িাদটার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

ক 

4494.  

আলী আল বমাস্তাইি, বপতা-িাবজম উবদ্দি, ৫৩/৩২, রাজ 

বল্লভপুর, বশরপুর টাউি, বশরপুর সের, বশরপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

4495.  

বমাাঃ ওমর োরুক, বপতা-বমাাঃ হারুি অর রবশে, হাবববা 

মবিল, বমিডাগি বাজার, র্াকঘর-বমজডাগি, র্াকঘর-

বমজডাগি, থািা-বমজডাগি, বজলা-পটুয়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

খগ 

4496.  

বমাাঃ সুজি আলী, বপতা-মৃত হাদরজ আলী, গ্রাম-রামিগর, 

র্াকঘর-কলাবাড়ী, থািা-োমুরহুো, বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

ক 

4497.  

এস এম জুবাদয়র ববি মাদলক, বপতা-এস এম আব্দুল 

মাদলক, গ্রাম-কচুয়াকাঠী, র্াকঘর ও থািা-কাউখালী, বজলা-

বপদরাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

4498.  

বমাাঃ িাইম বহাসাইি, বপতা-বমাাঃ দ্যরুল হুো, সাপাহার, 

বচৌধুরীপাড়া, সাপাহার, সাপাহার, িওগাঁ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৫ 
গ 

4499.  

সুশান্ত বভৌবমক, বপতা-পঞ্চিন্দ বভৌবমক, গ্রাম-বপদরাজপুর, 

র্াকঘর-বহঙ্গািগর, থািা-বেলদ্যয়ার, টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখ 

4500.  

বমাাঃ বগালাম কাওসার, বপতা-বমাাঃ বগালাম বমাস্তো বমাল্লা, 

গ্রাম-ববন্যাোইড়, র্াকঘর-বাঘাবাড়ী, থািা-শাহজােপুর, 

বজলা-বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

4501.  

বমাাঃ বসাহাগ বময়া, বপতা-বমাাঃ ববলাল বহাদসি, গ্রাম-

বগাববন্দিগর, র্াকঘর-বপাঘলবেঘা, থািা-সবরষাবাড়ী, 

জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
খগ 

4502.  

মুহাম্মে হাবমদ্যর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আাঃ রবশে, গ্রাম-

আলাইর পাড়, র্াকঘর-বাঘাদর্াবা, থািা-বমলান্দহ, বজলা-

জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
খগ 
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4503.  

বমাাঃ সাবহদ্যর রহমাি, বপতা-আাঃ রবশে, মুশুবরয়া, এলাবশি, 

বেলদ্যয়ার, টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

4504.  

বমাাঃ বেরদেৌস আলম, বপতা-বমাাঃ বমাজাদম্মল হক, বাসা-

৯১, বরার্ িাং-২/১, নূরপুর (মহাদেবপুর), রাংপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

কখগ 

4505.  

রুদবল সরকার সিয়, বপতা-বেলীপ সরকার, গ্রাম-ভাটিখাইি, 

র্াকঘর-ভাটিখাইি, উপদজলা-পটিয়া, বজলা-চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

4506.  

বমাহাম্মে সাদ্দাম বহাদসি, বপতা-বমাহাম্মে েবরে, জঙ্গল 

েবক্ষণ বিবিন্তাপুর, র্াকঘর-বমাগদলরহাট, থািা-রাঙ্গুবিয়া, 

বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 

4507.  

বমাাঃ আবজজুল হক, বপতা-বমাাঃ ইউনুছ আলী, গ্রাম-

রবহমাবাে, র্াকঘর-বর্মাজািী, শাহজাহািপুর, বগুড়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

কখগ 

4508.  

বমাাঃ উজাদয়র আহাদমে, বপতা-বমাাঃ নূরুল ইসলাম, গ্রাম-

ভারী বকাটা, র্াকঘর-বজয়াপুর, বুবড়চাং, বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

ক 

4509.  

বমাাঃ মবিরুজ্জামাি মবির, বপতা-আাঃ মান্নাি র্াকুয়া, গ্রাম-

ভবািীপুর, র্াকঘর-পাদ্রীবশবপুর, থািা-বাদকরগি, ববরশাল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৮ 

ক 

4510.  

বমাাঃ আব্দুল বাদছে, বপতা-বমাাঃ আব্দুস সালাম, গ্রাম-

চরকান্তিগর, র্াকঘর-বিবিন্তপুর, থািা-কাবজপুর, বজলা-

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

4511.  

বমাাঃ বমাস্তো কামাল, বপতা-বমাাঃ দ্যলাল বময়া, গ্রাম-

উলুখলা, র্াকঘর-পাড়া বাবলয়া, থািা-কবরমগি, বজলা-

বকদশারগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
ক 

4512.  

বমাাঃ হাসানুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রাম-

েবরেপুর, র্াকঘর-হলেী বাড়ী, থািা-পীরগি বজলা-রাংপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৮ 
ক 

4513.  

বমাাঃ ববলাল বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রাম-

কুয়ারপুর, র্াকঘর-বালুচড়া, থািা-কলমাকান্দা, বজলা-

বিত্রদকািা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
ক 

4514.  

বমাাঃ এিাম বচৌধুরী, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রশীে, গ্রাম-লামুয়া, 

র্াকঘর-কালাপুর, থািা-শ্রীমঙ্গল, বজলা-বমৌলভীবাজার। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৩ 
কখগ 

4515.  

বমাাঃ শাহীি বরজা, বপতা-বমাাঃ শবরফুল ইসলাম, গ্রাম-

খাবলশপুর বাজার, র্াকঘর-খাবলশপুর, থািা-মদহশপুর, 

বজলা-বিিাইেহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 

4516.  

বমাাঃ বমাশারে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ মদিায়ার বহাদসি, ৭২, 

শাহাজীপাড়া, রাজশাহী বকাট ড, কাবশয়া র্াঙ্গা, রাজশাহী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

4517.  

বমাাঃ আব্দুস সাত্তার, বপতা-মৃত বমাাঃ ইসমাইল বহাদসি, গ্রাম-

জালশুকা, র্াকঘর-ভাওড়া, থািা-বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
খগ 

4518.  

শবেকুল ইসলাম, বপতা-বখারদশে আলম, গ্রাম-বামিখালী, 

র্াকঘর-বাইশা বাজার, থািা-গেরগাঁও, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখগ 

4519.  

বমাাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ নূরুল হক, গ্রাম-বাড়াববল, 

র্াকঘর ও উপদজলা-শাহজােপুর, বজলা-বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

4520.  

বমাাঃ বমাস্তাবেজুর রহমাি, বপতা-নূর ইসলাম, হাবড়য়া বাড়ী, 

র্াকঘর-মলমগি, থািা-ইসলামপুর, বজলা-জামালপুর। বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 
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4521.  

বশপি বড়ুয়া, বপতা-বাবুল কুমার বড়য়া, গ্রাম-আবদ্যল্লাপুর, 

র্াকঘর-েদতপুর, থািা-েটিকছবড়, বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

গ 

4522.  

কাজী তািভীর আহদম্মে, বপতা-কাজী বমাাঃ বতাোদজ্জল 

বহাসাইি, সের-১৭/১, হাবমে উদ্দীি বরার্, কাঁবচঝুবল, 

ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখগ 

4523.  

বমাাঃ আবতকুর রহমাি, বপতা-সবলম উল্যাহ, গ্রাম-শাহাপুর, 

র্াকঘর-লস্করহাট, থািা-বেিী, বজলা-বেিী। বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
খ 

4524.  

রবকবুল ইসলাম, বপতা-নুরুল ইসলাম, বগয়াস উবদ্দি সড়ক, 

বহাবডাং িাং-৪২, র্াকঘর-মাংলা বন্দর, থািা-মাংলা, বজলা-

বাদগরহাট। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

4525.  

বমাাঃ শামীম বমাল্লা, বপতা-ইবদ্রস আলী বমাল্লা, গ্রাম ও 

র্াকঘর-শুকুন্দী, উপদজলা-মদিাহরেী, বজলা-িরবসাংেী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
কখ 

4526.  

বমাাঃ মাহমুদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বমাস্তাবেজার রহমাি, 

গ্রাম-কাঁঠালী, র্াকঘর-শঠিবাড়ী, থািা-বমঠাপুকুর, বজলা-

রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খ 

4527.  

বমাহাম্মে আল মামুি, বপতা-বমাাঃ বমাশাররে বহাদসি,  

উত্তর সুববেখালী, ওয়ার্ ড িাং-৬, র্াকঘর-সুববেখালী, 

পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৬ 
খ 

4528.  

োরুক বহাদসি, বপতা-রুদহাল আবমি বশখ, গ্রাম-কছুন্দী, 

র্াকঘর-িাদকাল, থািা-মাগুরা, বজলা-মাগুরা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4529.  

বমাাঃ জুবাদয়র বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আবুল বাশার, গ্রাম-

পাততল বভটি, র্াকঘর-বাড়ইপাড়া, থািা-কাবলয়াতকর, বজলা-

গাজীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
গ 

4530.  

বমাাঃ আবতকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ নূরুল ইসলাম 

তালুকোর, গ্রাম-বাগধা, র্াকঘর-বাগধা, থািা-আতগলিাড়া, 

বজলা-ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
গ 

4531.  

বগৌরাঙ্গ কুমার মন্ডল, লালদমাহি মন্ডল, গ্রাম-গাাং ডুবী, 

র্াকঘর-বকল্লাই বাজার, ইউ-িালী, থািা-বঘওর, বজলা-

মাবিকগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খ 

4532.  

বমাাঃ বমাতাদহর বহাদসি, বপতা-বমাাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, 

গ্রাম-উত্তর বেনুয়া, থািা-মদিাহরগি, বজলা-কুবমল্লা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

4533.  

বিতুিয় কুমার ববশ্বাস, বপতা-িারায়ি চন্দ্র ববশ্বাস, 

বমাহিপুর, র্াকঘর-স্বল্প, থািা-উল্লাপাড়া, বজলা-বসরাজগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
খগ 

4534.  

বমাাঃ মাসুে রািা, বপতা-বমাাঃ আব্দুল জব্বার, বাড়ী িাং-২১, 

গ্রাম-মুক্তরাম, ওয়ারর্ ড িাং-৩, র্াকঘর-খবললগি, বজলা-

কুবড়গ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

ক 

4535.  

বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাাঃ জবহরুল হক, বাড়ী িাং-

১০৫৫, কামারজুরী, গাছা, গাজীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
গ 

4536.  

বমাাঃ বরয়াজ উবদ্দি ভূইয়া, বপতা-বমাাঃ কামাল উবদ্দি ভূইয়া, 

১৯/বস, পূব ড মাোরদটক, সবুজবাগ, ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 
গ 

4537.  

আবু সাঈে, বপতা-বমাাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রাম-েরোবাে, 

র্াকঘর-০েরোবাে, থািা-বাঞ্ছারামপুর, বজলা-বব. বাড়ীয়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
খগ 
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4538.  

বমাাঃ আল-আবমি, বপতা-বমাাঃ অবহে বময়া, কেমচাল, 

অিগ্রাম, বকদশারগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 
খগ 

4539.  

বমাাঃ আমজাে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ মঞ্জুরুল আলম, গ্রাম-

কচুয়া, র্াকঘর-আবু বতারাব, ওয়ার্ ড িাং-৪, ১১ িাং মঘাবেয়া 

ইউবিয়ি, থািা-বমরসরাই, বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

খ 

4540.  

বমাাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রাম-

বটকালা, র্াকঘর-গরুড়া, থািা-বেৌলতপুর, বজলা-কুবিয়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

ক 

4541.  

বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাাঃ বতাজাদম্মল বহাদসি, গ্রাম-

রামশহর, র্াকঘর-বগাকুল, থািা-বগুড়া, বজলা-বগুড়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

4542.  

বমাাঃ তুষার আহদম্মে, বপতা-বমাাঃ শাজাহাি আলী, গ্রাম-

চরমধুপুর, র্াকঘর-চাইদকালা, থািা-চাটদমাহর, বজলা-

পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খ 

4543.  

বমাাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আবজজুর রহমাি, গ্রাম-

বাবজতিগর, র্াকঘর-জুমার বাবড়, থািা-সেঘাটা, বজলা-

গাইবান্ধা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

4544.  

বমাাঃ আজাে বশখ, বপতা-নুরুবদ্দি বশখ, ববলমামুেপুর, 

বায়তুল আমাি, েবরেপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4545.  

বমাাঃ িাবসর আহাদমে,  বপতা-বমাাঃ কাউছার খাি, ১১/৭, 

রামগারদটক, হাজী মাদকডট, ঢাকা কুান্টিদমন্ট, ঢাকা-১২০৬। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4546.  

বমাাঃ আবশক আল মুবমি, বপতা-বমাাঃ বগালাম রব্বািী, গ্রাম-

ববিীেদতপুর, র্াকঘর-আদলোেপুর,  থািা-িওগা সের, 

বজলা-িওগাঁ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
গ 

4547.  

বমাাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ তাজ উদ্দীি আহদমে, 

গ্রাম-তল্লা, র্াকঘর-িারায়িগি, থািা-িারায়িগি, বজলা-

িারায়িগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4548.  

বমােতাবেজুর রহমাি ভূইয়া, বপতা-বমাোজ্জলুর রহমাি, 

গ্রাম-বেওদভাগ, র্াকঘর-বরাব, থািা-বসািারগাঁও, বজলা-

িারায়িগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4549.  

বমাাঃ শামীম বরজা, বপতা-আব্দুল কদ্দুস, গ্রাম-ভাটচান্দা, 

র্াকঘর-গালা, থািা ও বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4550.  

বমাাঃ ইসহাক  ববপারী, বপতা-বমাাঃ সুলাইমাি ববপারী, গ্রাম-

আবড়গাঁও, র্াকঘর-রাজগহ্জ, থািা-পালাং, বজলা-

শরীয়তপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

ক 

4551.  

আবুল কাদশম, বপতা-অদলক বময়া, গ্রাম-বপবরজকাবন্দ, 

র্াকঘর-বপবরজকাবন্দ, উপদজলা-রায়পুরা, বজলা-িরবসাংেী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখগ 

4552.  

প্রদকৌশলী অবিক আহদমে, বপতা-বমাাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম-

বাগজাি, র্াকঘর-পাইকরহাটী, থািা-ববড়া, বজলা-পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

কখগ 

4553.  

বমাাঃ ইকবাল বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আাঃ গবি, গ্রাম-পূব ড 

ধুপবত, র্াকঘর-ধুপবত, থািা ও বজলা-বরগুিা। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

বসবভল, ২০১৪ 
কখগ 

4554.  

বমাাঃ জবহরুল হক, বপতা-বমাাঃ আবু সাদলহ, গ্রাম-পূব ড ধুপবত, 

র্াকঘর-ধুপবত, থািা ও বজলা-বরগুিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৬ 
কখগ 
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4555.  

বমাাঃ সাজ্জাে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বতাোজ্জল বহাদসি, গ্রাম-

পাঁচবাবড়য়া, র্াকঘর-োপুবিয়া, থািা-পাবিা সের, বজলা-

পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

ক 

4556.  

বমাাঃ মুিজুর রহমাি, বপতা-মৃত উছমাি গবি, গ্রাম-পবিম 

বেৌলতপর, র্াকঘর-হাট গাাংদগাপাড়া, থািা-বাগমারা, বজলা-

রাজশাহী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

ক 

4557.  

বমাাঃ কববর বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বাজ মামুে, গ্রাম-

বন্দবচথবলয়া, র্াকঘর-বড়ইকুড়া, থািা ও বজলা-জামালপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খগ 

4558.  

বমাাঃ তাজুল ইসলাম, বপতা-আব্দুর রবশে, গ্রাম-হাবতয়ামুড়ী, 

র্াকঘর-বমল্লা বাজার, থািা-মদিাহরগি, বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খ 

4559.  

বমাাঃ িাবসর উবদ্দি, বপতা-বমাাঃ েরমাি বসকোর, গ্রাম-

বিখড়হাটি, র্াকঘর-বাটিকামারী, থািা-িগরকান্দা, বজলা-

েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4560.  

এ বক এম েজলূল হক সে ডার, বপতা-মৃত আবদ্যল কাদের, 

গ্রাম-রাতগ সরোর বাড়ী, র্াকঘর-রাতগ, থািা-শাহরাবস্ত, 

বজলা-চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১৪ 
কখগ 

4561.  

রািা পাল, বপতা-সুভাষ পাল, গ্রাম-েবক্ষণ কাঞ্চিা (পাল 

পাড়া), র্াকঘর-বজাট পুকুবরয়া, উপদজলা-সাতকাবিয়া, 

বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

4562.  

বমাাঃ শুকুর বশখ, বপতা-বমাাঃ হাবলম বশখ, গ্রাম-হাদবলী 

েয়ারামপুর, র্াকঘর-খাদলক বচয়ারম্যাি বাজার, থািা-

েবরেপুর সের, বজলা-েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
কখ 

4563.  

বসিাথ ড  বেবিাথ, বপতা-মহাদেব কুমার বেবিাথ, গ্রাম-সরিা, 

র্াকঘর-কালীরহাট, থািা-কাহাদরাল, বজলা-বেিাজপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4564.  

এস এম বমদহেী হাসাি, বপতা-এস এম শামসুল আলম, গ্রাম-

ইসলামপুর, র্াকঘর-ভবািীপুর বাজার, পাব ডতীপুর, 

বেিাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

4565.  

বমাাঃ শবেকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আব্দুস সাত্তার আলী, 

গ্রাম-বপদরাজপুর, র্াকঘর-ভবািীপুর বাজার, থািা-

পাব ডতীপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 

4566.  

বমাহাম্মে শওকত বহাদসি, বপতা-বমাহাম্মে শাহজাহাি 

আলী, গ্রাম-বচলগাছা, র্াকঘর-কুড়ালীয়া, থািা-বসরাজগি, 

বজলা-বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০১ 
ক 

4567.  

বমাাঃ আদিায়ারুর হক, বপতা-বমাাঃ নূরুল হক, হাসিাবাে, 

িাইয়াদটালা, ঢাকা জুট বমলস েবক্ষণ বকরািীগি, ঢাকা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখগ 

4568.  

বমাহাম্মে বসাদহল রািা, বপতা-মৃত বমাাঃ আবদ্যছ বছাবহাি, 

গ্রাম-পায়ব, র্াকঘর-োদরারা বাজার, থািা-মুরােিগর, 

বজলা-কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৬ 
গ 

4569.  

বমাাঃ সাদরায়ার বহাদসি বিপু, বপতা-বমাাঃ আলমগীর বহাদসি, 

১২৮৭/৪, কদলজ বরার্, পূব ড জুরাইি, র্াকঘর-েবরোবাে, 

থািা-কেমতলী, ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 
খগ 

4570.  

বসাদহল রািা, বপতা-আব্দুল কুদ্দুস, গ্রাম-মদহশ্বরপাশা, 

র্াকঘর ও থািা-বেৌলতপুর, বজলা-খুলিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
ক 

4571.  

আহসানুল্লাহ, বপতা-হািদজলা, গ্রাম-উজািপাড়া, র্াকঘর-

মাটিকাটা, থািা-বগাোগাড়ী, বজলা-রাজশাহী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
ক 
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4572.  

বমাাঃ সরকার হাবসব আহদমে,  বপতা-বমাাঃ মদিায়ার বহাদসি 

সরকার, গ্রাম-বগাপালপুর, র্াকঘর ও থািা-পাঁচবববব, বজলা-

জয়পুরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
ক 

4573.  

সুমি োশ, বপতা-রবিত োশ, গ্রাম-পবিম শাকপুরা, 

র্াকঘর-শাকপুরা, থািা-ববায়াবলয়া, বজলা-চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

4574.  
বমাাঃ বগালাম রসুল, বপতা-বমাাঃ ইকবাল বহাদসি মন্ডল, গ্রাম-

শ্রীপুর, র্াকঘর-আমির, থািা-দ্যপচাঁবচয়া, বজলা-বগুড়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
গ 

4575.  

বমাাঃ আব্দুর রহমাি, বপতা-মৃত আমজাে আলী, গ্রাম-চর 

সবলমাবাে, র্াকঘর-বমরকুটিয়া, থািা-বচৌহালী, বজলা-

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ১৯৯৯ 
গ 

4576.  

বমাহাম্মে আজাে, বপতা-আহমে শুক্কুর, গ্রাম-বড় বমৌলভী 

সাদহদবর বাড়ী, ইলশা, র্াকঘর-চাঁপাছবড়, থািা-বাঁশখালী, 

বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
কখ 

4577.  

প্রভুবজত রায়, বপতা-বিতুািন্দ রায়, বহাবডাং িাং-১০৩, 

কাবন্দর পাড়, িজরুল এবভবিউ, কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

ক 

4578.  

বমাাঃ আবরফুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রাম-

বেয়ারকৃষ্ণাই, ওয়ার্ ড িাং-০৬, র্াকঘর-সবরষাবাড়ী, 

উপদজলা-সবরষাবাড়ী, বজলা-জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

4579.  

বমাহাম্মে মবিরুজ্জামাি, বপতা-মৃত বমাহাম্মে ইয়াবছি 

মজুমোর, গ্রাম-বুধরা, র্াকঘর-গুিববত, থািা-বচৌদ্দগ্রাম, 

বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খ 

4580.  

বশখ বমাাঃ জাকাবরয়া, বপতা-বশখ আব্দুল খাদলক, গ্রাম-সুন্দর 

বঘািা, বাদজয়াপ্তী, র্াকগর-সুন্দর বঘািা, উপদজলা ও বজলা-

বাদগরহাট। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

খ 

4581.  

বমাাঃ আবতকুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ বজলুর রহমাি, ১৮ বরার্ 

িাং-৩, বপলকুিী, েতুল্লা, িারায়িগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

4582.  

বমাাঃ আেছার আলী, বপতা-মৃত কবছম উবদ্দি, গ্রাম-পুবরয়া, 

র্াকঘর-ববরল, থািা-ববরল, বজলা-বেিাজপুর। বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ১৯৯৩ 
কখ 

4583.  

বমাাঃ জাবকর বহাদসি, বপতা-মৃত আব্দুল ওহাব মন্ডল, গ্রাম-

বকামরপুর, র্াকঘর-বকামরপুর, থািা-েবরেপুর সের, বজলা-

েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০০২ 
খগ 

4584.  

বমাাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ ওয়াদহে আলী, গ্রাম-

গারি, র্াকঘর-কেমতলী, থািা-ঘাটাইল, বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স এন্ড 

বটবলকবমউবিকুাশি),  

গ 

4585.  

বমাাঃ আসলাম আলী, বপতা-বমাাঃ ঈেবার আলী, গ্রাম-

বতদলাকপুর, র্াকঘর-বগৌরীপুর, থািা-লালপুর, বজলা-

িাদটার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৫ 

ক 

4586.  

বমাাঃ মাহফুজুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ ইবদ্রস আলী বমাল্লা, গ্রাম 

ও র্াকঘর-লক্ষীপুর, থািা-আতাইকুলা, বজলা-পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খ 

4587.  

বমাাঃ আলহাজ্ব উবদ্দি, বপতা-বমাাঃ শাহোৎ বহাদসি, গ্রাম-

আদলাকবেয়ার, র্াকঘর-বাঘাবাবড় ঘাট, থািা-শাহজােপুর, 

বজলা-বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

4588.  

বমাাঃ মবশউর রহমাি, বপতা-বমাাঃ বসরাজুল হক মািার, 

গ্রাম-তারাবলয়া, র্াকঘর-আহম্মেপুর, থািা-হাবজগি, বজলা-

চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
ক 
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4589.  

বমাাঃ সাজ্জাদ্যল ইসলাম, বপতা-মবমনুল ইসলাম, গ্রাম-

পয়ারকাবন্দ, র্াকঘর-মুক্তাগাছা, থািা-মুক্তাগাছা, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

4590.  

বমাাঃ িজরুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ মিদছর আলী, গ্রাম-

চরতকজুরী, র্াকঘর-বকজুরী, থািা-শাহজােপুর, বজলা-

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১১ 
গ 

4591.  

বমায়াবজ্জম বহাসাইি, বপতা-বিজাম উবদ্দি, গ্রাম ও র্াকঘর-

চরমহলন্দ, থািা-গেরগাঁও, বজলা-ময়মিবসাংহ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খগ 

4592.  

বমাাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ সবে উবদ্দি, বাসা-

৪৯/বর্, গ্রাম-আউটপাড়া, র্াকঘর-চান্দিা, থািা-গাজীপুর 

সের, বজলা-গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

4593.  

আল-আবমি তালুকোর, বপতা-বমাাঃ বগালাম বমাস্তো 

তালুকোর, গ্রাম-হাবসল পাবরল বগৌরীপুর, র্াকঘর-বমিা, 

থািা-জামালপুর বজলা-জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খ 

4594.  

রহমতুল্যাহ, বপতা-আবিছুর রহমাি, গ্রাম-বজািাইল, 

র্াকঘর-বজািাইল বাজার, উপদজলা-মাোরগি, বজলা-

জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4595.  

বমাাঃ শাহাোত বহাসাইি শাবকল, বপতা-জিাব শাহা আলম, 

গ্রাম-বভাংদরাল, থািা-আদিায়ারা, বজলা-চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১০ 
গ 

4596.  

বমাাঃ আদতায়ার বহাদসি, বপতা-মৃত সুববে আলী মন্ডল, গ্রাম-

ববদলায়া, র্াকঘর-বগাপালপুর, থািা-বঘাড়াঘাট, বজলা-

বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খগ 

4597.  

গাজী ইমবতয়াজ উবদ্দি, বপতা-এ বক এম শবেউবদ্দি, ৫ 

ব্যাাংক হাউবজাং, হাসিাবাে, েবক্ষণ বকরািীগি, ঢাকা-১৩১১। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

কখগ 

4598.  

বমাাঃ রবকবুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, গ্রাম-

বগাববন্দপুর, র্াকঘর-গাড়াদর্াবা, উপদজলা-সবরষাবাড়ী, 

বজলা-জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4599.  

আবু বকর বসবদ্দক, বপতা-আলী আকবর, গ্রাম-কাতকরদখালা, 

র্াকঘর-শুকচাইল, থািা-বচৌদ্দগ্রাম, বজলা-কুবমল্লা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০১ 
কখ 

4600.  

সুমি সরকার, বপতা-কমল সরকার, গ্রাম-বগাববন্দপুর, 

র্াকঘর-ফুলারপাড়, থািা-মুকসুেপুর, বজলা-বগাপালগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

4601.  

বমাাঃ রাহাত খাি, বপতা-বমাাঃ মবজবর রহমাি খাি, গ্রাম-

পাছ চারাি, র্াকঘর-পাছ চারাি, থািা-কাবলহাবত, বজলা-

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
গ 

4602.  

বমাাঃ বসালায়মাি, বপতা-বমাাঃ েজলুর রহমাি, গ্রাম-

চাপাঝুড়া, র্াকঘর-ধািশাইল, থািা-বিিাইগাতী, বজলা-

বশরপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

4603.  

বমাাঃ মাহমুদ্যল হাসাি (মামুি), বপতা-বমাাঃ নূরুল ইসলাম, 

গ্রাম-বড়াইকাবন্দ বাজার, র্াকঘর-বশৌলমারী, উপদজলা-

বরৌমারী, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স এন্ড 

বটবলকবমউবিকুাশি), 

২০১৫ 

ক 

4604.  

বমাাঃ ইবরাহীম, বপতা-বমাাঃ আবুল বহাদসি, গ্রাম-পলবশয়া, 

র্াকঘর-বিকরাইল, উপদজলা-ভূঞাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 
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4605.  

শুজায়াত জামালী, বপতা-বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, গ্রাম-

মুটুকপুর (বটতলী), র্াকঘর-ফুলবাড়ীহাট, উপদজলা-ববরল, 

বজলা-বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4606.  

বমাাঃ আবু সাঈে, বপতা-বমাাঃ কবছম উদ্দীি মন্ডল, গ্রাম ও 

র্াকঘর-চবন্ডপুর (মন্ডলপাড়া), িওগাঁ সের, িওগাঁ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4607.  

আব্দুল আবলম, বপতা-বমাাঃ িাবসর উদ্দীি মন্ডল, গ্রাম-

রায়িগর, র্াকঘর-রায়িগর, কালুখালী, রাজবাড়ী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
গ 

4608.  

আশরাফুল আলম, বপতা-বমাাঃ ইেদতখারুল আলম, গ্রাম-

মুরাোবাে, র্াকঘর-মলমগি, থািা-ইসলামপুর, বজলা-

জামালপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

কখগ 

4609.  

শবেকুল ইসলাম, বপতা-আেতাব উবদ্দি, গ্রাম-েবড়কয়ড়া, 

র্াকঘর-রুপসা, থািা-বশবালয়, বজলা-মাবিকগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 

4610.  

বমাাঃ আতাউল হক, বপতা-বমাাঃ আব্দুল বারীক, বকামরগ্রাম 

(পূব ডপাড়া), র্াকঘর-বাবিয়াপাড়া, থািা-জয়পুরহাট সের, 

বজলা-জয়পুরহাট। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখ 

4611.  

বমাাঃ নূর িবী, বপতা-িাজমুল হক, গ্রাম-েবক্ষণ চরমঙ্গল, 

থািা-চরেুাশি, বজলা-বভালা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
গ 

4612.  

বমলি আহদম্মে, বপতা-আব্দুস সাত্তার, গ্রাম-কয়া, র্াকঘর-

বর্দকন্দুয়া, থািা-ধিবাড়ী, বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

4613.  

বমাাঃ িাবজর আহদমে, বপতা-বমাাঃ আমজাে বহাদসি মৃধা, 

গ্রাম-খািপুর মধ্যপাড়া, র্াকঘর-খািপুর বাজার, আবমিপুর, 

ববড়া, পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
খগ 

4614.  

বমাাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল জবলল বশখ, গ্রাম-

পূব ড আমোিী ঘাট, র্াকঘর-বচলমারী, থািা-বেৌলতপুর, 

বজলা-কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4615.  

বমাাঃ রববউল ইসলাম খাি, বপতা-বমাাঃ েখরুল ইসলাম খাি, 

গ্রাম-জবমোরপাড়া র্াকঘর-ঠাকুরগাঁও, থািা ও বজলা-

ঠাকুরগাঁও। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

ক 

4616.  

বমাাঃ মাহবুবুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ িজরুল ইসলাম, মহল্লা-

দ্বাবরয়াপুর, র্াকঘর ও থািা-শাহজােপুর, বজলা-বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

ক 

4617.  

বমাাঃ আসাদ্যল হক শাহীি, বপতা-বমাাঃ রুস্তম আলী 

হাওলাোর, হাওলাোর বাড়ী, বাউবিয়া, ১ম গবলর বশষ মাথা, 

ববরশাল সের, ববরশাল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

4618.  

বমাছাাঃ মবরয়ম পারবভি, বপতা-বমাাঃ িজরুল ইসলাম, ১৯ 

কালী বাড়ী বরার্, িালকাঠী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৫ 

কখ 

4619.  

বগালাম বমাসাব্বীর, বপতা-বগালাম বমাহাম্মে, গ্রাম-ভীবরন্দা, 

র্াকঘর-সান্তাি পাড়া, উপদজলা-পলাশ, বজলা-িরবসাংেী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4620.  

রাদসল বময়া, বপতা-নূরুল হক ববপারী, গ্রাম-বগাসাইর চর, 

র্াকঘর ও থািা-গজাবরয়া, বজলা-মুবসগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

গ 

4621.  

বমাাঃ আসাদ্যজ্জামাি আবরে, বপতা-বমাাঃ মুছা বময়া, গ্রাম-

তালুকহবরোস, র্াকঘর-বখাদ্দডদকামরপুর, থািা-সাদ্যল্যাপুর, 

বজলা-গাইবান্ধা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

ক 
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4622.  

বমাাঃ জব্বার আলী খাি, বপতা-বমাাঃ েজলুর রহমাি খাি, 

গ্রাম-বাদে ভাররা, র্াকঘর-ভাবখির্, থািা-বমজডাপুর, বজলা-

টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

4623.  

আব্দুল্লাহ-আল-মামুি, বপতা-বমাাঃ েজলুল হক, গ্রাম-বকারা, 

পাড়া বলি, এলাঙ্গী পাড়া, (পাট ড), পূব ড, র্াকঘর-কুমারখালী, 

থািা-কুমারখালী, বজলা-কুবিয়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স),  

কখগ 

4624.  

বমাাঃ রবকব হাসাি, বপতা-বমাাঃ বজলুর রহমাি, বাসা-০৭, 

চর আলগী, র্াকঘর-বিবধয়ার চর, উপদজলা-গেরগাঁও, 

বজলা-ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখ 

4625.  

ইবিাঃ বমাাঃ ইব্রাহীম কবীর, বপতা-বমাাঃ আবুল হাসাি 

বমাড়ল, গ্রাম-আলকা, র্াকঘর ও থািা-ফুলতলা, বজলা-

খুলিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

খগ 

4626.  

বমাাঃ সুমি বময়া, বপতা-বমাাঃ বগালাম বমাস্তো, গ্রাম-ফুলেহ, 

র্াকঘর- বারইপটল, থািা-সবরষাবাড়ী, বজলা-জামালপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

কখ 

4627.  

বজদকা োস গুপ্ত, বপতা-অরুি োস গুপ্ত, পুবলি মািার বাড়ী, 

সাউথ বুবড়শ্বর, র্াকঘর-নুরালী বাড়ী, থািা-হাটহাজারী, 

বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৭ 

গ 

4628.  

বমাাঃ এমরাি বহাদসি, বপতা-বমাাঃ শামসুল হক, গ্রাম-

কুবলয়ারা, র্াকঘর-পাতড্ডা বাজার, থািা-বচৌদ্দগ্রাম, বজলা-

কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখগ 

4629.  

বমাাঃ আবদ্যল হাবকম, বপতা-বমাাঃ আবদ্যল গফুর, খািপাড়া, 

পাহাড়তলী, মহামুবি, রাউজাি, চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

4630.  

প্রণয় োশ েীপ্ত, বপতা-উজ্জল কাবন্ত োশ, উত্তর ব্রাহ্মণ বভলা, 

সাতকাবিয়া, চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,  
গ 

4631.  

েয়াল চন্দ্র সরকার, বপতা-বিকুি চন্দ্র সরকার, গ্রাম-

বভরবিগর, র্াকঘর-কুটি, উপদজলা-কসবা, বজলা-

ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

4632.  

আবু সাইে শাবকল আহদমে, বপতা-আবু সাইে নূর আহদমে, 

২য় তলা, ৩এও, মামুি ম্যািশি, ৫২/২, টিকাটুবল, ঢাকা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখগ 

4633.  

বমাাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল গেোর, বসন্ট্রাল 

বরার্, বাসা িাং-১৭৫, বরার্ িাং-১/ছ, রাংপুর সের, রাংপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4634.  

জাের সাদেক, বপতা-বমাাঃ আব্দুল হাবলম, ১৫/১০-ক, 

বসাবহািবাগ, (তল্লাবাগ), ঢাকা-১২০৭। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৭ 

গ 

4635.  
মাহমুদ্যল ইসলাম, বপতা-মঞ্জুর আহদমে, বছবদ্দক আহম্মদের 

বাড়ী, হােী পাড়া, উত্তর পদতঙ্গা, চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4636.  

কাজল চিবতী, বপতা-িারায়ি চিবতী, গ্রাম-সাদয়স্তা, 

র্াকগর-সাহরাইল, থািা-বসাংগাইর, বজলা-মাবিকগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খ 

4637.  

বমাহাম্মে আলমগীর বহাদসি, বপতা-তোজ্জল আহম্মে, গ্রাম-

ধদিশ্বর (মুহুড়ী বাড়ী), র্াকঘর-রাজা পাড়া, থািা-সের উত্তর, 

কুবমল্লা বসটি কদপ ডাদরশি, কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৫ 
গ 

4638.  

বমাাঃ রতি বময়া, বপতা-বমাাঃ চাঁি বময়া, ১৬৪, মাসকান্দা,  

গিসার বমাড়, ময়মিবসাংহ-২ বপৌরসভা, ময়মিবসাংহ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
কখ 
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4639.  

বমাাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রাম ও 

র্াকঘর-মুশরী ভূজা, থািা-বভালাহাট, বজলা-চাঁপাইিবাবগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১১ 
খ 

4640.  

বমাাঃ আশরাফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ জামাল উবদ্দি, গ্রাম-

বকাোবলয়া, থািা-টাাংগাইল, র্াকঘর-টাাংগাইল, বজলা-

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
খ 

4641.  

বমাহাম্মে বসালাইমাি, বপতা-বমাাঃ আাঃ মবজে, গ্রাম ও 

র্াকঘর-োবড়য়াপুর, উপদজলা-সবখপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৩ 

কখগ 

4642.  

বমাাঃ আরকাি উবদ্দি, বপতা-বমাাঃ জকবরয়া, বসকোর পাড়া, 

শীলখালী, ১ িাং ওয়ার্ ড, বারবাবকয়া, বপকুয়া, কক্সবাজার। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 

4643.  

বমাাঃ মাহবুবুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আকতার বহাদসি, 

বহাবডাং িাং-১৫৮, কান্দাপাড়া, শাহজােপুর, বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

4644.  

আব্দুর রহমাি, বপতা-আব্দুল মাদলক, গ্রাম-মবহষকুড়, 

র্াকঘর-শ্রীউলা, আশাশুবি, বজলা-সাতক্ষীরা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
গ 

4645.  

বমাাঃ েয়সাল বমাল্লাহ, বপতা-বমাাঃ ইবদ্রস আলী বমাল্লাহ, 

োঙ্গা দ্যরগাপুর, র্াকঘর-বসবলিাবক্স, থািা-বমাকদসেপুর, 

বজলা-বগাপালগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

কখগ 

4646.  

িারায়ি চন্দ্র ববষ্ণব, বপতা-শুক লাল ববষ্ণব, গ্রাম-সরকার 

হাটি, র্াকঘর ও থািা-বমটামইি, উপদজলা-বমটামইি, 

বজলা-বকদশারগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

কখগ 

4647.  

এইচ এম শরীফুল্লাহ, বপতা-বমাাঃ বেদলায়ার বহাদসি সায়ীেী, 

গ্রাম-িিিবিয়া, র্াকঘর-েলো, থািা-ভূঞাপুর, বজলা-

টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

ক 

4648.  

এইচ এম রাবেে বলয়ি, বপতা-এম এম এবাদয়ত বহাদসি, 

গ্রাম-মাজড়া, থািা-কাবশয়ািী, বজলা-বগাপালগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

4649.  

বমাাঃ সুলতাি মাহমুে, বপতা-বমাাঃ ছাদয়ে আলী, গ্রাম-

আাংগারগাড়া, র্াকঘর-আাংগারগাড়া, থািা-ভালুকা, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 

4650.  

রবকবুল হাসাি পলাশ, বপতা-আব্দুল হাবলম, গ্রাম-বাইমাইল, 

র্াকঘর-কাদশম কটি বমলস বলাঃ, থািা-গাজীপুর সের, 

বজলা-গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

4651.  

শাহাোত হুসাইি, বপতা-বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, গ্রাম-

মুটুকপুর (বটতলী), র্াকঘর-ফুলবাড়ীহাট, ববরল, বেিাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

4652.  

বমাাঃ রুহুল আবমি, বপতা-বমাাঃ ইব্রাবহম খবলল, গ্রাম-কালাই 

হাটি, র্াকঘর-িীলগি, থািা ও বজলা-বকদশারগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
ক 

4653.  

বমাাঃ বমাস্তাবকম ববল্লাহ, বপতা-বমাাঃ আবদ্যল খাদলক, গ্রাম-

মাহামুেকাঠী, র্াকঘর-মাহামুেকাঠী, থািা-বিছারাবাে, 

বজলা-বপদরাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

ক 

4654.  

বমাাঃ আশরাফুল আলম,বপতা-আহাম্মে আলী, গ্রাম-

ভকরগাঁও, র্াকঘর-বিকমরে, উপদজলা-রাণীশাংতকল, বজলা-

ঠাকুরগাঁও। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 
কখ 

4655.  

বমাাঃ রাবকবুল ইসলাম রািা, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মবজে, 

গ্রাম-মীর বেওহাটা, র্াকঘর-বেওহাটা, থািা-বমজডাপুর, 

বজলা-টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং,, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
কখ 

4656.  

বমাাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আবজজুর রহমাি, গ্রাম-

দূগ ডাপুর, র্াকঘর-মাধববাটী, উপদজলা-ববরল, বজলা-

বেিাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

কখ 
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4657.  

বমাাঃ জসীম উবদ্দি, বপতা-বমাাঃ বােশা বময়া, গ্রাম-গােতলা, 

র্াকঘর-পাথরাইল, থািা-বেলদ্যয়ার, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
কখগ 

4658.  

বমাাঃ আকরাম বহাদসি, বপতা-মৃত িরুল ইসলাম, র্াত্রাপুর, 

আশাগি, বব. বাড়ীয়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

4659.  

বমাাঃ বতারাব বহাদসি, বপতা-বমাাঃ এছাক বময়া, বাসা-মঈি 

উবদ্দি মুবস বাড়ী, গ্রমা-খাজুবরয়া, র্াকঘর-বকস মাহমুে, 

ফুলগাজী, বেিী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

4660.  

ইকবাল মাসুে, বপতা-বগালাম বমাস্তো, ৪১/১, মদহশ্বপাশা, 

পবিম পাড়া, কুদয়ট, বেৌলতপুর, খুলিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 

4661.  

বমাাঃ মাহফুজুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ মাহবুবুর রহমাি, গ্রাম-

বিবিন্তপুর, র্াকঘর-বমৌচাক, থািা-কাবলয়াতকর, বজলা-

গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

খগ 

4662.  

বমাহাম্মে ববল্লাল বহাদসি, বপতা-বমাহাম্মে আদিায়ার উল্যা, 

হাউজ-৩৫৮, বরার্-০৪, ওয়ার্ ড িাং-০২, ব্লক-ই, সাদহব পাড়া, 

সািার পাড়, বসবিরগি, িারায়িগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

4663.  

বমাাঃ ববেউজ্জামাি বসাদহল, বপতা-বমাাঃ আলোজ উবদ্দি 

পাদলায়াি, গ্রাম-পািজািা, র্াকঘর-বেবগ্রাম, থািা-

ফুলবাড়ীয়া, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০১ 
কখগ 

4664.  

বমাাঃ শরীে ববলাল, বপতা-বতয়বুর রহমাি, বাসা-২৪২/এ, 

পবিম বশওড়াপাড়া, বমরপুর, ঢাকা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

কখগ 

4665.  

বমাাঃ ওয়াবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বেদরাজ বশখ, গ্রাম-

পাবিগাতী, থািা-বেঘবলয়া, বজলা-খুলিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
খ 

4666.  

বমাাঃ তাবরকুল ইসলাম িয়ি, বপতা-আব্দুল কুদ্দুস, গ্রাম-

বাদখরাবাে, থািা-মহাদেবপুর, বজলা-িওগাঁ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4667.  

বমাাঃ বাবশর  উবদ্দি খাি, বপতা-বমাাঃ বহলাল উবদ্দি খাি, 

গ্রাম-বান্ধারবেয়া, র্াকঘর ও থািা-বশবপুর, বজলা-িরবসাংেী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,  
খগ 

4668.  

বমাাঃ আসাদ্যজ্জামাি বসাহাগ, বপতা-বমাাঃ আমীর বহাদসি 

হাওলাোর, গ্রাম-ধরান্দী, র্াকঘর-ধরান্দী, সের, পটুয়াখালী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৭ 
খ 

4669.  

বমাাঃ আবু মুসা, বপতা-বমাাঃ ইব্রাবহম হাওলাোর, গ্রাম-

বটাংরাখালী, র্াকঘর-ওয়াদরজাবাে, উপদজলা ও বজলা-

পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,  
গ 

4670.  

বমাাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আাঃ কাবের ভূইয়া, গ্রাম-

টামিী, আকন্দপাড়া, র্াকঘর-গুজাবেয়া, উপদজলা-কবরমগি, 

বজলা-বকদশারগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

4671.  

বমাাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বপতা-বমাাঃ বমাজােের বহাদসি, 

গ্রাম-বগাকুলপুর, র্াকঘর-পাগলাপীর, উপদজলা-রাংপুর সের, 

বজলা-রাংপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

4672.  

বমাাঃ আবদ্যল্লাহ আল-মামুি, বপতা-বমাাঃ েদয়জ উল্লাহ 

বচৌধুরী, আব্দুল মবজে মাতব্বদরর বাড়ী, পূব ড বগামেন্ডী, 

বমাজাবহে বচৌধুরী পাড়া, ওয়ার্ ড িাং-৫, ববায়ালখালী, চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

4673.  

বমাাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা-এস এম হারুি অর রবশে, গ্রাম-

িয়াপাড়া, র্াকঘর ও থািা ও বজলা-জামালপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বসবভল, ২০১১ 
গ 
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4674.  

অসীম চন্দ্র সূত্রধর, বপতা-ভদবশ চন্দ্র সূত্রধর, গ্রাম-

ভগবািপুর, র্াকঘর-িওগাঁও বাজার, থািা ও বজলা-

মাবিকগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

4675.  

বমাাঃ সালাহ উবদ্দি, বপতা-আাঃ হাবলম, গ্রাম-বশয়ালকাঠী, 

র্াকঘর-বজালাগাতী, থািা-কাউখালী, বজলা-বপদরাজপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
গ 

4676.  

বমাাঃ মুস্তো কামাল, বপতা-বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, গ্রাম-

জুিাসার, র্াকঘর-রবহমািগর, থািা-কচুয়া, বজলা-চাঁেপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
খ 

4677.  

বমাাঃ আব্দুল্লা আল মামুি, বপতা-বমাাঃ সামসুবদ্দি কাজী, 

গ্রাম-উলুকান্দা, র্াকঘর-কািাইপুর, থািা-বকাতয়ালী, বজলা-

েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
গ 

4678.  

বমাহাম্মে আবদ্যল আবজজ, বপতা-ছাদবর আহমে, গ্রাম ও 

র্াকার-বরুমচড়া, থািা-আদিায়ারা, বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

4679.  

কাজী বমাাঃ বরজওয়ানুল হক, বপতা-কাজী নূর বমাহাম্মে 

আজাে, সাতগাড়া আর বক বরার্, রাংপুর বাসা-৫৯, বরার্-

১/৪, উপশহর, থািা-বকাতয়ালী, রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৬ 
কখ 

4680.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-মৃত আব্দুল খাদলক, গ্রাম-র্াদ্য 

লস্কর, র্াকঘর-আন্নোিগর, উপদজলা-পীরগাছা, বজলা-

রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বসবভল, ২০১০ 
কখগ 

4681.  

বমাাঃ হাবববুর রহমাি, বপতা-ছাদল আহদমে, গ্রাম-

জাঙ্গাবলয়া, র্াকঘর-বমদ্যয়া, থািা ও বজলা-বভালা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বরবিজাদরশি এন্ড 

এয়ারকবন্ডশবিাং, ২০১৪ 

গ 

4682.  

বহাসাইি আকতার, বপতা-হায়োর আলী, গ্রাম-বমেপবি, 

র্াকঘর-সাজািপুর, থািা-বগাপালপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

গ 

4683.  

বমাাঃ তহুরুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, গ্রাম-

খাোইল, র্াকঘর-বমঠাপুর, থািা-বেলগাছী, বজলা-িওগাঁ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

ক 

4684.  

আবসে ইকবাল খাি, বপতা-সামছুদজ্জাহা খাি, খাি বভলা, 

গ্রাম ও র্াকঘর-হলবেবাড়ী, থািা-পাবতীপুর, বজলা-

বেিাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

4685.  

বমাাঃ রাবকবুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, গ্রাম-

সাত পাটকী, র্াকঘর-মদহন্দ্রিগর, লালমবিরহাট সের, 

লালমবিরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

4686.  

বমাাঃ আমজাে বহাদসি বচৌধুরী, বপতা-বমাাঃ আবু তাদহর 

বচৌধুরী, গ্রাম ও র্াকঘর-ববাংগুরা, উপদজলা-ববায়ালখালী, 

বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
ক 

4687.  

নূর-ই-আলম, বপতা-আাঃ মাদলক, শ্রীরামপুর, বিকরগাছা, 

র্দশার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

ক 

4688.  

কাজী বমাহাম্মে বরয়াজুল ইসলাম, বপতা-কাজী বমাাঃ 

রবেকুল ইসলাম, েবক্ষণ বমরাপুর, সরারচর, বাবজতপুর, 

বকদশারগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০১ 
গ 

4689.  

বমাহাম্মে বমাবারক বহাসাইি, বপতা-বমাহাম্মে আব্দুর রবহম, 

িাবন্দিা, বাবজতপুর, বকদশারগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4690.  

বমাহাম্মে শাহীি কাবের, বপতা-বমাহাম্মে এরশাদ্যর রহমাি, 

গ্রাম ও র্াকঘর-মীরপুর, থািা-বাঞ্ছারামপুর, বজলা-বব. 

বাড়ীয়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খ 
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4691.  

তপি কুমার সরকার , বপতা-শচীন্দ্র িাথ সরকার, গ্রাম-

তালুক কাবন্দ, র্াকঘর-কাবন্দর হাট, থািা-পীরগাছা, বজলা-

রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
গ 

4692.  

আল আবমি, বপতা-আলতাে বহাসাইি, গ্রাম-মাশক, 

র্াকঘর-ফুলবাড়ীয়া, উপদজলা-কাপাবসয়া, বজলা-গাজীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খ 

4693.  

বমাাঃ উপল মাহমুে, বপতা-এম এম মাদলক, ফ্ল্ুাট-৪বব, বাড়ী 

িাং-৪৯০/বব, বরার্-২, েবক্ষণা আবাসি, েবক্ষণ পাইকপাড়া, 

বমরপুর, ঢাকা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৭ 

কখগ 

4694.  

বমাহাম্মে েরহাদ্যল ইসলাম, বপতা-এ বক এম ওবায়দ্যল্লাহ, 

বাড়ী িাং-মীরবাড়ী, গ্রাম-বমাহাম্মেিগর, র্াকঘর-মান্দারী 

বাজার, থািা-লক্ষীপুর সের, বজলা-লক্ষীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,  
খগ 

4695.  

বমাাঃ জবহর আলম তালুকোর, বপতা-মৃত বছোত উবদ্দি, 

গ্রাম-বড় ববলাই, র্াকঘর-বগুড়া, বজলা-বগুড়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

তবড়ৎ, ১৯৯২ 
কখ 

4696.  

বমাহাম্মে মাহমুদ্যল হাসাি, বপতা-মৃত আবু আহাম্মে, গ্রাম-

বববরষ্ণী, ওয়ার্ ড িাং-৫, সাাং-৪৯৭, র্াকঘর ও থািা-বেিী, 

বজলা-বেিী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

গ 

4697.  

বােশা োহাে, বপতা-বমাাঃ আবদ্যল্লাহ, গ্রাম-পূব ড আলাোেপুর, 

র্াকঘর-মুসবলমাবাে, থািা-চন্দ্রগি, বজলা-লক্ষীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

গ 

4698.  

বমাাঃ ববশর মাহমুে, বপতা-বমাাঃ বসয়ে আলী, গ্রাম-খারাবাে, 

র্াকঘর-বক, বাইিতলা, থািা-বটিয়াঘাটা, বজলা-খুলিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
কখগ 

4699.  

অণ ডব েত্ত, বপতা-বেলীপ েত্ত, গ্রাম ও র্াকঘর-বিওরী, থািা-

আদিায়ারা, বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খ 

4700.  

বমাাঃ বমলাদ্যর রহমাি, বপতা-মৃত িইম উদ্দীি আহদম্মে, 

গ্রাম-বোগাছী, র্াকঘর-কাঞ্চি, থািা-ববরল, বজলা-

বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০০৮ 
গ 

4701.  

কািাই মন্ডল, বপতা-হবরোস মন্ডল (মৃত), গ্রাম-েবক্ষণ 

জামশা, র্াকঘর-েবক্ষণ জামশা, থািা-বসাংগাইর, বজলা-

মাবিকগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বরবিজাদরশি এন্ড এয়ার 

কবন্ডশি, ২০১২ 

খ 

4702.  

জয়দেব কুমার পাল, বপতা-ধীদরন্দ্র িাথ পাল, গ্রাম-

মালখাবলয়া, র্াকঘর-বশাভিা, উপদজলা-ডুমুবরয়া, বজলা-

খুলিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৭ 
খগ 

4703.  

বমাাঃ মাবজদ্যল ইসলাম মাহফুজ, বপতা-বমাাঃ িজরুল ইসলাম, 

িবীিগর, বশরপুর সের, বশরপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(তবড়ৎ ও ইদলকট্রবিক্স, 

২০১৫ 

কখগ 

4704.  

বমাাঃ িাজমুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম ও 

র্াকঘর-ঘটখাবল, থািা-আমতবল, বজলা-বরগুিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(তবড়ৎ ও ইদলকট্রবিক্স, 

২০০৮ 

খগ 

4705.  

কাজী বমাাঃ শাহ ইমরাি, বপতা-কাজী নুর বমাহাম্মে, কাজী 

বাড়ী, বািা বাড়ীয়া, রাজগি, ববগমগি, বিায়াখালী। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

ক 

4706.  

আল-মুবমি, বপতা-বমাহাম্মে জবহরুল হক, গ্রাম-বাহাদ্যরপুর, 

র্াকঘর-ছয়ফুল্লাকাবন্দ, উপদজলা-বাঞ্ছারামপুর, বজলা-বব. 

বাড়ীয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4707.  

বমাাঃ মাহমুে হাসাি, বপতা-মৃত বমাাঃ বেদলায়ার বহাদসি, 

বাসা-৯৮, গ্রাম-খামকাটা, র্াকঘর-বপদরাজপুর, বজলা-

বপদরাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বরবিজাদরশি এন্ড 

এয়ারকবন্ডশি, ২০১৪ 

গ 

4708.  
রবি আহদমে, বপতা-মৃত িজরুল ইসলাম, বড় পাথাইল হাট, 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, গ 
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র্াকঘর-বসলন্দা, উপদজলা-সাঁবথয়া, বজলা-পাবিা। ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 

4709.  

মস্তো হাসিাইি, বপতা-এ বক এম সদরায়ার, বাসা-৫৭, 

বলইি-০২, মুবক্তদর্ািা স্মরণী বরার্, েবক্ষণ আজমপুর, উত্তরা, 

ঢাকা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

4710.  

আবদ্যল্লাহ আল বিামাি সরকার, বপতা-বমাাঃ সবেকুল 

ইসলাম সরকার, গ্রাম-ববিকাবন্দ, র্াকঘর-মধ্যিগর, 

উপদজলা-বেববদ্বার, বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 

4711.  

বমাাঃ বরজাউল কবরম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল আওয়াল, গ্রাম-

শ্যামপুর, র্াকঘর-োশুবড়য়া, থািা-ঈশ্বরেী, বজলা-পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

কখগ 

4712.  

বমৌসুমী ববগম, স্বামী-বমাাঃ বরজাঊল কবরম, গ্রাম-শ্যামপুর, 

র্াকঘর-োশুবড়য়া, থািা-ঈশ্বরেী, বজলা-পাবিা। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

গ 

4713.  

বমাাঃ ববারহাি উবদ্দি, বপতা-মৃত বখারদশে বময়া, গ্রাম-মুশুবদ্দ 

মধ্যপাড়া, র্াকঘর-মুশুবদ্দ বাজার, থািা-ধিবাড়ী, বজলা-

টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

খ 

4714.  

বমাাঃ শাহদিওয়াজ, বপতা-বমাাঃ আয়ুব আলী, গ্রাম-রািাগাতী, 

র্াকঘর-ফুলতলা, থািা-অভয়িগর, বজলা-র্দশার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 

4715.  

বমাাঃ নূরুল ইসলাম, বপতা-মৃত বগালাম কুদ্দুস, গ্রমা-

কাগজীপাড়া, র্াকঘর-হবখালী, থািা-সের, বজলা-িড়াইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৭ 

ক 

4716.  

বমাাঃ আব্দুল্লাহ আল হােী, বপতা-বমাাঃ আব্দুল লতীে, 

বচৌধুরীপাড়া, বশবগি বাজার, বশবগি, চাঁপাইিবাবগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

ক 

4717.  

এস এম ইেদতহার উবদ্দি বচৌধুরী, বপতা-এম ছরওয়ার 

উবদ্দি, গ্রাম-পূব ড পুইছবড়, র্াকঘর-পুইছবড়, থািা-বাশখালী, 

বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখগ 

4718.  

বমাাঃ বখারদশে আলম উজ্জল, বপতা-মৃত বােশা বময়া, জাের 

আলী বময়াজীর বাড়ী, গ্রাম-উত্তর বাঁশবাড়ীয়া, র্াকঘর-

বাঁশবাড়ীয়া, থািা-সীতাকুন্ড, বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ১৯৯৮ 
গ 

4719.  

বমাাঃ আব্দুল আওয়াল বলখি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মান্নাি, 

গ্রাম-হামছারাপুর, থািা-বশরপুর, বজলা-বগুড়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

4720.  

মবহবুল আলম, বপতা-শাহ আলম, উত্তর বঢমশা, বঢমশা, 

সাতকাবিয়া, চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১১ 
গ 

4721.  

বমাাঃ আব্দুল আউয়াল, বপতা-মৃত বগয়াস উবদ্দি, গ্রাম-পূব ড 

চান্দিা, ওয়ার্ ড িাং-১৭, থািা-গাজীপুর সের, বজলা-গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

গ 

4722.  

বমাাঃ আব্দুল কাদের, বপতা-মৃত সরু বময়া, বর্-২৩, সরু বময়া 

বরার্, েবক্ষণ ছায়াববথী, জয়দেবপুর, গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

4723.  

মবহউদ্দীি আহদমে সরকার, বপতা-বমাাঃ িজরুল ইসলাম 

সরকার, বব-৪১৬/৩, বখলগাঁও বচৌধুরীপাড়া, মাটির মসবজে, 

ঢাকা-১২১৯। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৬ 

গ 

4724.  

শহীদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ নুরুল ইসলাম, বগাল 

বমাহাম্মদের বাড়ী, মধ্যম কঠুরখীল, ববায়ালখালী, চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 
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4725.  

মুহাম্মে মুঈনুল ইসলাম, বপতা-বমাজাদম্মল হক, গ্রাম-

কুমারপাড়া র্াকঘর-উপর রাজারামপুর, থািা-চাঁপাইিবাবগি 

সের,  বজলা-চাঁপাইিবাবগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

4726.  

জুদয়ল রায়, বপতা-বাবুল রায়, গ্রাম-েবক্ষণ কাবলন্দীপুর, 

র্াকঘর-রাঙ্গামাটি সের, থািা-বকাতয়ালী, বজলা-রাঙ্গামাটি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খ 

4727.  

মীর যুবাইর আলম, বপতা-মীর বেদর আলম, গ্রাম-বাদজ 

কাজলা, পঞ্চবটি, র্াকঘর-বঘাড়ামরা, থািা-ববায়াবলয়া, 

বজলা-রাজশাহী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

কবম্পউটার, ২০১২ 
গ 

4728.  

ইবিাঃ বমাাঃ রববউল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ শুকুর আলী বশখ, 

বগুড়া, ধুিট, বখাকশাবাড়ী, মবরচতলা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

4729.  

বমাহাম্মে মবিরুজ্জামাি, বপতা-বমাহাম্মে মবেজুর রহমাি, 

গ্রাম-পালবগবর, র্াকঘর-রবহমািগর, উপদজলা-কচুয়া, বজলা-

চাঁেপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

কখগ 

4730.  

বমাহাম্মে শাবমউল ইসলাম, বপতা-বমাহাম্মে বমাশারে 

বহাদসি, গ্রাম-বখলদমহার, র্াকঘর-পালাখাল বাজার, 

উপদজলা-কচুয়া, বজলা-চাঁেপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখগ 

4731.  

এস এম ইকরামুল হক, বপতা-মৃত হাজী ছাদবদ্যল হক, গ্রাম-

বমিারদটক, র্াকঘর-উজামপুর, থািা-উত্তর খাি (উত্তরা), 

ঢাকা-১২৩০। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৮ 
ক 

4732.  

বমাাঃ বমাস্তো কামাল, বপতা-বমাাঃ বাচ্চু ব্যাপারী, গ্রাম-

বসািাদখালা, র্াকঘর ও থািা-ভাাংগা, বজলা-েবরেপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

ক 

4733.  

বমাাঃ মবহউবদ্দি জুদয়ল, বপতা-বমাাঃ ইছমাইল বহাদসি, 

তালতল, বতবলহাটি, শ্রীপুর, গাজীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
গ 

4734.  

বমাাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-আলহাজ্ব আব্দুল মাদজে 

বমাল্যা, গ্রাম-মাকড়াইল, র্াকঘর-মাকড়াইল, থািা-মধুখালী, 

বজলা-েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4735.  

বরদগি বে, বপতা-বগাপাল বে, গ্রাম-চাপড়া, থািা-পটিয়া, 

বজলা-চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 

4736.  

বমাাঃ আবতকুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আকদছে আলী বমাল্লা, 

গ্রাম-কুশাবাড়ীয়া, র্াকঘর-খদয়রপুর, থািা-বমরপুর, বজলা-

কুবিয়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

4737.  

বমাাঃ সাজ্জাে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ ইসমাইল বহাদসি, গ্রাম-

উথলী বাজার, র্াকঘর-উথলী বাজার, থািা-জীবিিগর, 

বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4738.  

বমাাঃ মবিরুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ কলমের আলী, গ্রাম-

সবত্তশ, র্াকঘর-হাবড়া বাজার, ববশ্বিাথ, বসদলট। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
খগ 

4739.  

বমাাঃ মবিরুজ্জামাি রবি, বপতা-বমাাঃ মাইনুল ইসলাম, গ্রাম-

হাড়াইল, র্াকঘর-জয়পুরহাট, উপদজলা ও বজলা-

জয়পুরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
ক 

4740.  

বমাাঃ আবু বসালাইমাি, বপতা-বমাাঃ ইমোদ্যল হক, গ্রাম-

সাতদপাতা, র্াকঘর-ভরবা, উপদজলা-মদহশপুর, বজলা-

বিিাইেহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 
খগ 

4741.  

বমাাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বপতা-বমাাঃ জবহর উবদ্দি, গ্রাম-

বালুয়া, র্াকঘর-মবহমাগি, উপদজলা-বগাববন্দগি, বজলা-

গাইবান্ধা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

4742.  

বমাাঃ রািা আহদম্মে, বপতা-বমাাঃ বমাসদলম উবদ্দি, গ্রাম-

মধ্যেবড়র পাঁচ পাড়া, র্াকঘর-ধামদেণী, উপদজলা-উবলপুর, 

বজলা-কুবড়গ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 
গ 

4743.  

বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রাম-

বগায়ালজালী, র্াকঘর-পূণ ডমাগাশ্রী, উপদজলা-উল্লাপাড়া, 

বজলা-বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
ক 

4744.  

বমাাঃ আহসাি কবীর, বপতা-মরহুম খবীর উবদ্দি বময়া, গাম-

মধ্যদশরী (েবক্ষণ), র্াকঘর-বশরপুর টাউি, থািা-বশরপুর 

সের, বজলা-বশরপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৩ 
ক 

4745.  

বমাাঃ শাহ আলম, বপতা-হাজী বমাাঃ সামছুবদ্দি, বড়াবলয়া বড় 

আউবলয়া বাড়ী, ৮ িাং েত্তপাড়া, ইউবিয়ি, লক্ষীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

4746.  

বমাাঃ আতাউর রহমাি, বপতা-মৃত রজব আলী, গ্রাম ও 

র্াকঘর-শ্রীেলতলা, থািা-শাহজােপুর, বজলা-বসরাজগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
ক 

4747.  

বিছার আহদমে পাটওয়ারী, বপতা-আব্দুল খাদলক পাটওয়ারী, 

গ্রাম ও র্াকঘর-আেশ ড ইছাপুরা, উপদজলা-শাহরাবস্ত, বজলা-

চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
কখগ 

4748.  

বমাাঃ বসাহরাব বহাদসি, বপতা-বমাাঃদমাসদলম উদ্দীি খাি, 

গ্রাম-পূণ ডকলস, র্াকঘর-রাজাপুর হাট, থািা-বড়াইগ্রাম, 

বজলা-িাদটার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০১৪ 
খগ 

4749.  

বমাাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ বজলুর রহমাি, 

ববলঘবরয়া, শ্যামপুর, মবতহার, রাজশাহী। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০১০ 
কখগ 

4750.  

বমাাঃ ববল্লাল বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল রবহম েরাজী, 

গ্রাম-কালিা, র্াকঘর-হাজীপাড়া, বগৌরিেী, ববরশাল। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০১২ 
কখগ 

4751.  

মুসী বশহাব উবদ্দি, বপতা-মুসী িাবসর উবদ্দি, ২৮ হবরিাথ 

েত্ত বলি, মাইকপবি, র্দশার সের, র্দশার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখগ 

4752.  

বমাাঃ রাদশে ববি ওয়াদহে, বপতা-বমাাঃ আব্দুল ওয়াদহে 

সরকার, গ্রাম-বাগুবড়য়া, র্াকঘর-ভবািীগি, থািা-গাইবান্ধা, 

বজলা-গাইবান্ধা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০১ 
ক 

4753.  

বমাাঃ আল মামুি, বপতা-বমাাঃ রতব আলী, গ্রাম-ধাদমার, 

র্াকঘর-বমজডাপুর, থািা-আদটায়ারী, বজলা-পঞ্চগড়। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খ 

4754.  

বমাাঃ আশরাফুল হক, বপতা-বমাাঃ ইয়াসীি আলী, গ্রাম ও 

র্াকঘর-মাটিকাটা, থািা-বগাোগাড়ী, বজলা-রাজশাহী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ১৯৮৯ 

ক 

4755.  

বমাাঃ ফুরকাি আলী ববশ্বাস, বপতা-বমাাঃ েরমাি আলী 

ববশ্বাস, গ্রাম-অমৃতকুন্ডা, র্াকঘর-চাটদমাহর, বরল বাজার, 

চাটদমাহর, পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

4756.  

বমাাঃ তাবরকুল ইসলাম, বপতা-মৃত মমতাজ উবদ্দি আহদমে, 

গ্রাম-বেলালপুর, ওয়ার্ ড িাং-০১, পাবিা সের, পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ১৯৯৮ 

গ 

4757.  

বমাাঃ হারুি-অর-রশীে, বপতা-বমাাঃ নুরজামাল বময়া, 

আজমাতা,  ইউবপ-রামখািা, র্াকঘর-িাখারগি, থািা-

িাদগশ্বরী, বজলা-কুবড়গ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4758.  

তািভীর মাহােী, বপতা-বমাতাদছম ববল্লাহ, গ্রাম-শ্রী 

িারায়িপুর, র্াকঘর-বাইবসন্দুর বাজার, রামগি, লক্ষীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

4759.  

খাবেজা আক্তার, বপতা-বমাাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রাম ও 

র্াকঘর-বাথািগাছী, থািা-মদহশপুর, বজলা-বিিাইেহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৬ 

কখগ 

4760.  

বমাাঃ আলী আকবর, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রাম-

কৃষ্ণিগর, র্াকঘর-বমজডাপুর, থািা-আদটায়ারী, বজলা-

পঞ্চগড়। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
গ 

4761.  

বমাাঃ আব্দুল্লাহ পলাশ, বপতা-বমাাঃ বমাবারক, গ্রাম-মালাউড়ী, 

র্াকঘর-মধুপুর, উপদজলা-মধুপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

4762.  

বমাাঃ নূরুজ্জামাি বশখ, বপতা-বমাাঃ তাদছর আলী বশখ, গ্রাম-

বকশরতা, র্াকগর-আেমেীবঘ, উপদজলা-আেমেীবঘ, বজলা-

বগুড়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

4763.  

বমাাঃ বরজুয়াি ইসলাম, বপতা-বমাাঃ িাবসর উদ্দীি, গ্রাম-

হারাইল, র্াকঘর-জয়পুরহাট, থািা ও বজলা-জয়পুরহাট 

সের। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

4764.  

বমাাঃ মারুফুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ নুরুল ইসলাম, ৩১, আল-

আবমি বরার্, পাড়ার্গার, বকািাপাড়া, বর্মরা, ঢাকা-১৩৬২। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখগ 

4765.  

আব্দুল লবতে, বপতা-বমাসদলম উদ্দীি, ববলবসাংিা, রাম 

চন্দ্রপুর, মুক্তাগাছা, ময়মিবসাংহ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
গ 

4766.  

এস এম িাবহে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ ওয়াবছম উবদ্দি, গ্রাম-

ধিতলা (শাহপাড়া), র্াকঘর-বসতাবগি, থািা-ববাচাগি, 

বজলা-বেিাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

ক 

4767.  

আ স ম মাসুে, বপতা-বমাাঃ আশরাে আলী প্রামাবিক, গ্রাম-

বড়াইকুড়ী, র্াকঘর-পাইকড়া, আত্রাই, িওগাঁ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

4768.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-বমাাঃ মমতাজ উদ্দীি, গ্রাম-

মহাবলীপুর, র্াকঘর-হাজী বমাাঃ োদিশ ববজ্ঞাি ও প্রযুবক্ত 

ববশ্বববদ্যালয়, থািা-বকাতয়ালী, বজলা-বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 
খগ 

4769.  

ইবিাঃ বশখ বমাহাম্মে বমাস্তো, বপতা-বশখ বমাাঃ আবমনুর 

রহমাি, ২৪৩ বহলাই, িলদর্াঙ্গা, কালীগি, বিিাইেহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

4770.  

আবুল বহাদসি, বপতা-আিছার আলী গাজী, গ্রাম-

গবড়য়াবুবিয়া, র্াকঘর-গবড়য়াবুবিয়াহাট, উপদজলা-ববতাগী, 

বজলা-বরগুিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

খগ 

4771.  

বমাাঃ আমজাে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আহসাি আলী বমাল্লা, 

উত্তর জয়িগর, র্াকঘর-চালতা তলী, থািা-বেৌলতখাি, 

বজলা-বভালা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০০৮ 
কখ 

4772.  
খাবেমুল ইসলাম, বপতা-আব্দুর রবশে, ভুটকা, গাংগাচড়া, 

রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 
খগ 

4773.  

বমাাঃ বজল্লুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ মাহবুল ইসলাম, বিতাই পূব ড 

কাচবরপাড়া, বিতাই, বকদশারগি, িীলোমারী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

4774.  
বমাাঃ বহমি আলী, বপতা-রবেকুল ইসলাম, বশখবাড়ী, বতি 

িবন্দিা, সাদহবগি, রায়গি, বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 
গ 

4775.  
বমাাঃ রবশে ববল্লাহ, বপতা-বমাাঃ আব্দুে োইয়াি, বকাবারু, 

বুবড়রহাট োম ড, সের, রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 
গ 

4776.  

বমাাঃ সাজু ইসলাম, বপতা-বমাাঃ ছবক উদ্দীি, বগাড় গ্রাম, 

বিজপাড়া, িীলোমারী সের, িীলোমারী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 
গ 

4777.  

ঈশ্বরধি বম্মডি, বপতা-জগন্নাথ বম্মডি, গ্রাম-উত্তর ঠাকুরগাঁও, 

র্াকঘর-বঢালারহাট, ঠাকুরগাঁও, ঠাকুরগাঁও। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খ 



ক্রমিক 

নং 
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4778.  

বমাাঃ রুহুল আবমি সরকার, বপতা-বমাাঃ হুমায়ুি কববর 

সরকার, গ্রাম ও র্াকঘর-মহালক্ষীপাড়া, উপদজলা-

ব্রাহ্মণপাড়া, বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখগ 

4779.  

বমাহাম্মে বসাহরাওয়ােী,  বপতা-বমাহাম্মে ইউনুছ আলী, 

গ্রাম-ভাটি গজাবরয়া (ককচর), র্াকঘর-বটববরচর, থািা ও 

বজলা-জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০১ 
গ 

4780.  

বমাাঃ কুতুব উবদ্দি, বপতা-বমাাঃ ওসমাি আলী, গ্রাম-শ্রীপুর, 

র্াকঘর-লক্ষীপুর, থািা-আতাইকুলা, বজলা-পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

4781.  

বমাাঃ েবরে আহদম্মে, বপতা-বমাাঃ আবুল বহাদসি, চরভাঙ্গা, 

গন্ডামারা, হাইমচর, চাঁেপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4782.  

বমাাঃ শবেনুর ইসলাম, বপতা-বমাাঃ শাহা আলম, গ্রাম-

বগামজািী, র্াকঘর-আটিয়া েরগাহ, বেলদ্যয়ার, বজলা-

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

4783.  

এম এম ওবায়দ্যর রহমাি, বপতা-আবদ্যর রাজ্জাক মুবস, গ্রাম-

রামরাদয়র কাবন্দ, র্াকঘর-উদমেপুর, থািা-বশবচর, বজলা-

মাোরীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০০২ 
গ 

4784.  

বমাাঃ আবজজুল হক, বপতা-বমাাঃ আশরাফুল হক,  বেৌজোর 

আলী তালুকোর বাড়ী, গ্রাম-বচকোইর, রাউজাি, চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
ক 

4785.  

বমাাঃ ওমর োরুক, বপতা-বগয়াস উবদ্দি আহদমে, গ্রাম-

দূগ ডাপুর, র্াকঘর-েবড়চর, থািা-বহামিা, বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

4786.  

বমাাঃ বাবুল আকতার, বপতা-বমাাঃ রজব আলী, গ্রাম-

বাগধুিাইল, র্াকঘর-বড় ধুিাইল, থািা-শাহজােপুর, বজলা-

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4787.  

বমাাঃ খাদেমুল হক, বপতা-বমাাঃ মান্নাি আলী, গ্রাম-

বাদজবেঘরি, র্াকঘর-িাদন্দড়াই, থািা-বচবররবন্দর, বজলা-

বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খ 

4788.  

বমাাঃ আব্দুর রবহম, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রশীে, বাসা িাং-

৩৯/২, বরার্ িাং-৪, বজ এল রায় বরার্, কামাল কাছিা, 

র্াকঘর ও থািা-রাংপুর, বজলা-রাংপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খ 

4789.  

খাবলে রহমাি, বপতা-সবহদ্যর রহমাি, কাপুবরয়াপবি, িাদটার 

সের, িাদটার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

কখ 

4790.  

সুজয় বসকোর, বপতা-শবচন্দ্র লাল বসকোর, গ্রাম-পূব ড চরােী, 

র্াকঘর-চরােী, বাদকরগি, ববরশাল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৫ 
কখ 

4791.  

বেপক চন্দ্র পাল, বপতা-পবরমল চন্দ্র পাল, গ্রাম-রামিগর, 

র্াকঘর-মদহশপুর, উপদজলা-বাদকরগি, বজলা-ববরশাল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

4792.  

নুরুল আবমি, বপতা-বমাাঃ সামছুল হক, বাসা িাং-২২০, 

সরকারী বাবলকা ববদ্যালয় সড়ক, পটুয়াখালী, র্াকঘর-

পটুয়াখালী, থািা ও বজলা-পটুয়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

4793.  

বমাাঃ জাবকর বহাদসি, বপতা-জালাল উবদ্দি, গ্রাম-ধুিচী, 

র্াকঘর-রাজবাড়ী, থািা-রাজবাড়ী, বজলা-রাজবাড়ী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 
খগ 

4794.  

বমাাঃ সুজি বময়া, বপতা-বমাাঃ আদিায়ার কাজী, বহাবডাং িাং-

কাজী বাড়ী, গ্রাম-পাটুখালী, র্াকঘর-মবরচবুবিয়া, পটুয়াখালী 

সের, পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৮ 
গ 
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4795.  

বমজানুর রহমাি, বপতা-আবদ্যর রব, গ্রাম-মাহাতাবপুর, 

র্াকঘর-বসন্তপুর, থািা-বসিবাগ, বজলা-বিায়াখালী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
কখগ 

4796.  

বমাাঃ মবিরুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ বসাহরাব বহাদসি, বেয়ািা 

উত্তর পাড়া, বেৌলতপুর, খুলিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৭ 
ক 

4797.  

বমাাঃ সাইফুল হাসাি, বপতা-বমাাঃ বমাসদল উবদ্দি, ৬৪৮/৮, 

ওদয়িাণ ড পাড়া, লালদমাহি, বভালা-৮৩৩০ 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স),  

খ 

4798.  

সুমি মজুমোর, বপতা-বপযুষ মজুমোর, গ্রাম-গাইয়ারচর, 

র্াকঘর-কুাদম্পরহাট, থািা-রায়পুর, বজলা-লক্ষীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৭ 
ক 

4799.  

চন্দি কুমার োস, বপতা-বগৌর হবরোস, োলাি িাং-১০/খ, 

বাসা-১৪, হাউবজাং িাে বকায়াট ডার, বমরপুর-১৪, ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৪ 
কখগ 

4800.  

বমাাঃ তামজীে ইসলাম, বপতা-মৃত আবমরুল ইসলাম, বাবড়-

২৬, বরার্-২, ব্লক-বস, ধউর, তুরাগ, ঢাকা-১২৩০। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

কখগ 

4801.  

বমাাঃ মাহবুব আলম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল হাই, গ্রাম-

রুপিারায়িপুর, র্াকঘর-শলপী, উপদজলা-ধামইরহাট, বজলা-

িওগাঁ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4802.  

বমাাঃ সাইফুল আলম, বপতা-বমাাঃ বেোরুল আলম, গ্রাম-পূব ড 

েরোবাে, র্াকঘর-িাবজরহাট, থািা-েটিকছবড়, বজলা-

চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

ক 

4803.  

বমাাঃ ইব্রাবহম খবলল, বপতা-বমাাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রাম-

বেলাকাবন্দ, র্াকঘর-িাউরী বাজার, থািা-মতলব উত্তর, 

বজলা-চাঁেপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখ 

4804.  

বমাহাম্মে সুলতাি সালাহউবদ্দি, বপতা-বমাহাম্মে আব্দুস 

সালাম, গ্রাম ও র্াকঘর-মাওিা, উপদজলা-শ্রীপুর, বজলা-

গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০২ 

কখগ 

4805.  

বমাাঃ খাইরুল কববর, বপতা-বমাাঃ ইমাম বহাদসি, গ্রাম-

হাজীপুর, র্াকঘর ও থািা-িরবসাংেী, বজলা-িরবসাংেী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 

4806.  

বমাাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-আবুল কালাম খাঁি, গ্রাম-

ববেগভড, র্াকঘর-আধুিা, উপদজলা-বগৌরিেী, বজলা-

ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4807.  

শ্যাম েত্ত, বপতা-রাম েত্ত, ৪৩৫/৫, কাবেরগি, বজবপও, 

ববায়াবলয়া, রাজশাহী। 

এম, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৯ 

কখগ 

4808.  

আবুল বহাদসি তালুকোর, বপতা-মৃত আবদ্যর রবশে 

তালুকোর, গ্রাম ও র্াকঘর-আহাম্মেপুর, থািা-হাজীগি, 

বজলা-চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৫ 
গ 

4809.  

বমজডা ইমরাি বহাদসি, বপতা-বমজডা বমাজােের বহাদসি, 

ধািবাবন্ধ, বজ বস বরার্, বসরাজগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
গ 

4810.  

বমাহাম্মে মাইনুল ইসলাম, বপতা-বমাহাম্মে মাদজদ্যল 

ইসলাম, গ্রাম-পবিম ভাগলপুর, র্াকঘর-ভাগলপুর, থািা-

বাবজতপুর, বজলা-বকদশারগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

কখগ 

4811.  

ইবিাঃ সুব্রত মবল্লক, বপতা-মৃত বগৌরাঙ্গ চন্দ্র মবল্লক, 

চরপাথাবলয়া, েবক্ষণ বশবপুর, র্াকঘর-কাবেরপুর, উপদজলা-

মতলব উত্তর, বজলা-চাঁেপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ১৯৯৯ 

কখ 
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4812.  

প্রদকৌশলী বমাাঃ মাহফুজ সাদলক, বপতা-বমাাঃ আব্দুস সাদলক, 

বাসা-২৭৫/বর্, গুলবাগ, মাবলবাগ, ঢাকা-১২১৭। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৩ 

খ 

4813.  

আশীষ কুমার রবক্ষত, বপতা-সদন্তাষ কুমার রবক্ষত, গ্রাম-

উত্তর বলাহাবলয়া, র্াকঘর-বলাহাবলয়া বড় বাড়ী, থািা-

পটুয়াখালী, বজলা-পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
কখগ 

4814.  

বেদলায়ার বহাদসি, বপতা-ববলাদয়ত বহাদসি, গ্রাম-

বগাপালপুর, র্াকঘর-ববজবাগ, বসিবাগ, বিায়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

4815.  

বমাাঃ জাবহে হাসাি ভূইয়া, বপতা-মৃত মবির উবদ্দি, বাড়ী-

৮৮, ওয়ার্ ড িাং-১, ব্লক-বব, বরার্-৭, বমজবমবজ বাতাি পাড়া, 

বসবিরগি, িারায়িগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

খগ 

4816.  

বমাাঃ আবজজুর রহমাি (বরপি), বপতা-বমাাঃ আাঃ হাবমে, 

গ্রাম-ভাল্লুককান্দী, র্াকঘর ও থািা ও বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 

4817.  

সুবমত ভিাচার্য্ড, বপতা-সুেীপ ভিাচার্য্ড, গ্রাম ও র্াকঘর-

ববটঘর, থািা-িবীিগর, বজলা-ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

কখ 

4818.  

িজরুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ ইউছুব আলী, গ্রাম-ভারাড়া, 

র্াকঘর-সবলল আরড়া, থািা-িাগরপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

গ 

4819.  

বমাাঃ বসরাজুল হক, বপতা-মৃত বগালাম বমাস্তো, গ্রাম-

৮/২(এ), স্যার ইকবাল বরার্, আড়ুয়া পাড়া, র্াকঘর-কুবিয়া 

সের, থািা ও বজলা-কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

শবক্ত বকৌশল, ১৯৮৬ 
কখগ 

4820.  

বসয়ে নুরুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ িজরুল ইসলাম, ২বব/৪, 

ফ্ল্ুাট-৪০১, পল্লবী, ১১১/২, ঢাকা-১২১৬। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখগ 

4821.  
বমাাঃ ববশর উবদ্দি, বপতা-বমাাঃ আাঃ খাদলক বমাল্লা, গ্রাম-

ঘটবাড়ীয়া, র্াকঘর-হবরদ্রাবাড়ীয়া, থািা ও বজলা-বরগুিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

4822.  

বমাাঃ শবেকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল আবজজ, গ্রাম-

বজাকা, র্াকঘর-ভারুয়াখালী, থািা ও বজলা-জামালপুর সের, 

জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০২ 
গ 

4823.  

বসয়ে বমাাঃ বসবলম, বপতা-বসয়ে বমাহাম্মে বেদলায়ার 

বহাদসি, বড় বময়াজীর বাড়ী, পবিম বখতাপচর, 

ববায়ালখালী, চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৮২ 
কখগ 

4824.  

বমাাঃ আবুল হাসাি বেওয়াি, বপতা-বমাাঃ আবুল কাদশম 

বেওয়াি, গ্রাম-আসােিগর, র্াকঘর-মালাপাড়া, থািা-

ব্রাহ্মণপাড়া, বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখগ 

4825.  

বমাাঃ কবলম বসক, বপতা-বমাাঃ আবতয়ার রহমাি বসক, 

খাবলশা বসািাপুর, উেয়পুর, রাজবাড়ী সের, রাজবাড়ী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

কখগ 

4826.  

জালাল আহদম্মে, বপতা-বমাাঃ মিছর আলী, গ্রাম-আববেপুর, 

র্াকঘর-আববেপুর, উপদজলা-বুবড়চাং, বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

4827.  

বমাাঃ আশরাে আলী, বপতা-বমাাঃ আবু বক্কর, গ্রাম-িতুি 

বেঁতুবলয়া, র্াকঘর-বেৌলতগি, থািা-জীবিিগর, বজলা-

চুয়ার্াঙ্গা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 

4828.  

বমাাঃ বমিহাজুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, গ্রাম-

চাঁচাই বাড়ী, র্াকঘর-রামকুড়া, উপদজলা-বিয়ামতপুর, 

বজলা-িওগাঁ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খ 

4829.  

রুদবল আহদমে, বপতা-বমাাঃ বসাদলয়মাি, গ্রাম-েবক্ষণ 

ভাটিয়ারী, র্াকঘর-ভাটিয়ারী, জামাল বসবদ্দদকর বাড়ী, থািা-

সীতাকুন্ড, বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
গ 
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4830.  

বমাাঃ আইনুল হক, বপতা-বমাাঃ িবজর উবদ্দি আহদমে, গ্রাম-

আটিয়া সালঙ্গী, র্াকঘর-বশলজািা, থািা-বচৌহালী, বজলা-

বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

ক 

4831.  

বমাাঃ বসবলম বময়া, বপতা-বমাাঃ আেজাল বহাদসি, গ্রাম-

বখওয়ারপাড়, র্াকঘর-িাবরদকলবাড়ী, উবলপুর, কুবড়গ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

4832.  

বমাাঃ িজরুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ শাহাব উবদ্দি হাওলাোর, 

১৯, কালী বাবড় বরার্, িালকাঠী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স),  

কখগ 

4833.  

বমাাঃ খাদলে, বপতা-বমাাঃ েবরে উদ্দীি, গ্রাম-সুলতািাবাে, 

র্াকঘর-ধান্দী, উপদজলা-বাউেল, বজলা-পটুয়াখালী। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

খ 

4834.  

বমাাঃ বসরাজুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ েজলুর রহমাি, গ্রাম-

বলরামপুর, র্াকঘর-দ্বীপগি হাট, বেলগাছী, িওগাঁ। বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4835.  

বমাাঃ ববল্লাল বহাদসি, বপতা-বমাাঃ ইয়াকুব আলী, েবড়সয়া, 

িাওয়াইল, বগাপালপুর, টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,  
গ 

4836.  

বমাহাম্মে উল্যাহ, বপতা-বমাাঃ আবদ্যল মবজে, গ্রাম-পিসাহী, 

েরগাবাড়ী), র্াকঘর-রবহমািগর, কচুয়া, চাঁেপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ১৯৯৬ 
গ 

4837.  

বমাাঃ ইমাম বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বলয়াকত আলী ভূইয়া, গ্রাম-

তালতলী, র্াকঘর-ধিাদগাো, থািা-মতলব উত্তর, বজলা-

চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4838.  

বমাাঃ আাঃ রবহম, বপতা-বমাাঃ আাঃ হাই, গ্রাম-পূব ড বশববাড়ী, 

র্াকঘর-উবলপুর,, থািা-উবলপুর বজলা-কুবড়গ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4839.  

আবদ্যল্লাহ আল মামুি, বপতা-বমাহাম্মে ইউসুে, মমতার ববৌ 

বাড়ী, গবল িাং-৪, ওয়ার্ ড িাং-২, সাতকাবিয়া, বপৌরসভা, 

চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 
ক 

4840.  

বমাহাম্মে তািভীরুল ইসলাম,  বপতা-র্াাঃ বমাহাম্মে তাজুল 

ইসলাম আাঃ বারী, গ্রাম ও র্াকঘর-চবন্ডপুর, থািা ও বজলা-

িওগাঁ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৭ 

খ 

4841.  

হাচিাইি আহদমে, বপতা-বমাাঃ আদিায়ার বহাসাইি, গ্রাম-

কাঠালী, র্াকঘর-বভালা, থািা ও বজলা-বভালা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খ 

4842.  

বমাাঃ মামুি বময়া, বপতা-বমাাঃ আজাহার আলী, গ্রাম-

সাবাবলয়া, র্াকঘর-টাাংগাইল, উপদজলা ও বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৬ 
কখ 

4843.  

বমাহাম্মে আবু বকর বসবদ্দক, বপতা-বমাাঃ আব্দুল কাদের 

মন্ডল, গ্রাম-ধুিচী, র্াকঘর-রাজবাড়ী, থািা-রাজবাড়ী, বজলা-

রাজবাড়ী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০২ 

কখ 

4844.  

হাসাি বমাহাম্মে ওবাদয়দ্যর রহমাি, বপতা-জয়িাল আদবেীি 

হাওলাোর, ফ্ল্ুাট িাং-বব-১৫, রুপায়ি বলাটাস, ১৩, 

বতােখািা বরার্, শাহবাগ, ঢাকা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখগ 

4845.  

বমাাঃ িাজমুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আবমর বহাদসি, ২১৫, 

ভরপাশা, র্াকঘর-সাদহবগি, বাদকরগি বপৌরসভা, ববরশাল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
ক 

4846.  

বমাাঃ আইয়ুব বহাসাইি, বপতা-বমাাঃ আেজাল বহাসাইি, 

গ্রাম-বিদয়াগী বজায়াইর, র্াকঘর-বগাসাই বজায়াইর, 

ইউবিয়ি-ঘবরন্দা, থািা ও বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 



ক্রমিক 
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4847.  

রুদবল কুমার োশ, বপতা-সুভাষ কাবন্ত োশ, মধ্যম রামপুর, ৯ 

িাং ওয়ার্ ড, (বহন্দু পাড়া), সাতকাবিয়া বপৌরসভা, সাতকাবিয়া, 

চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
খ 

4848.  

বমাহাম্মে আব্দুল্লাহ আল আমীি, বপতা-বমাহাম্মে রমজাি 

আলী, গ্রাম-বগাপালপুর, র্াকঘর-বগাপালপুর, থািা-

এিাদয়তপুর, বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

খগ 

4849.  

বমাাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ বগালাম িবী, গ্রাম-পুরাতি 

মাবলথীয়া, র্াকঘর-লাঙ্গলবাঁধ, বশলকুপা, বিিাইেহ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
গ 

4850.  

বমাাঃ মাহাবুব রহমাি, বপতা-বমাাঃ আবুল কাদশম, গ্রাম-

আরাজী বিয়ামত, র্াকঘর-বুবড়রহাট োম ড, থািা-গাংগাচড়া, 

বজলা-রাংপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

4851.  

বমাাঃ মাইদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আব্দুস ছাত্তার, গ্রাম-

অিন্তপুর, র্াকঘর-ঘুঘুরহাট, থািা-ফুলবাবড়, বজলা-কুবড়গ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
কখগ 

4852.  

বমাহাম্মে বগালাম বহাদসি, বপতা-বমাহাম্মে গরীব বহাদসি, 

গ্রাম-বসািাকান্দা, র্াকঘর-শীবিগর, উপদজলা-বমঘিা, 

বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ১৯৯৫ 

কখগ 

4853.  

সাইফুদলর রহমাি, বপতা-মবেজুর রহমাি, মধ্য ইয়ারপুর, 

১৬ িাং কাবেরপুর, র্াকঘর-ঘাটলা, থািা-ববগমগি, বজলা-

বিায়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 

4854.  

নুর আলম সাবি, বপতা-মৃত মবজবুর রহমাি, গ্রাম-৯২৫/৭, 

চামুরখাি, র্াকঘর-কাঁচকুড়া, থািা-উত্তরখাি, বজলা-ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

4855.  

বমাাঃ বমাস্তাবেজুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ বসরাজুল ইসলাম 

মািার, গ্রাম-কুচিীপাড়া, র্াকঘর-কুচিীপাড়া, থািা-

বিিাইগাতী, বজলা-বশরপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

4856.  

মুহাম্মে মিজুরুল হক, বপতা-মুহাম্মে মাহফুজাল হক, 

মাওলািা ইয়াবসি সাদহদবর বাড়ী, গ্রাম-পূব ড লক্ষীিারায়িপুর, 

র্াকঘর-বিায়াখালী, থািা-সের, বজলা-বিায়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৮ 

কখগ 

4857.  

বমাাঃ িাজমুল বহাদসি, বপতা-বমাাঃ নুরুল আবমি, গ্রাম-

চরমিসা, র্াকঘর-কালুপুর, থািা ও বজলা-বভালা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

ক 

4858.  

বমাাঃ িজরুল ইসলাম, বপতা-মৃত আলহাজ্ব বমাাঃ ইসমাইল 

বমঞা, গ্রাম-ওড্ডা, র্াকঘর-িলম বাজার, থািা-বরুড়া, 

বজলা-কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

তবড়ৎ, ১৯৮৩ 
খগ 

4859.  

বমাাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ িজরুল ইসলাম, লাল 

বময়া সারাাং বাড়ী, গ্রাম-তুলাতলী, র্াকঘর-ভাটিয়ারী, থািা-

সীতাকুন্ড, বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

ক 

4860.  

শুভ বড়ুয়া, বপতা-অবিল কাবন্ত বড়ুয়া, গ্রাম ও র্াকঘর-

কাঞ্চিিগর, থািা-চন্দিাইশ, বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

4861.  

বমাাঃ শাহজালাল, বপতা-বমাাঃ আবুল কাদশম, গ্রাম-ভুতাইল, 

র্াকঘর-শ্রীকাইল, থািা-মুরােিগর, বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

ক 

4862.  

সিয় কুমার োস, বপতা-শাংকর চন্দ্র োস, গ্রাম-রিবজৎপুর, 

র্াকঘর-খািপুর, থািা ও বজলা-বাদগরহাট। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

তবড়ৎ, ২০০২ 
খগ 

4863.  

বসয়ে বমাহাম্মে ইকরাম, বপতা-বমাহাম্মে হাবিে, গ্রাম-

বকাতয়ালী, র্াকঘর-গাইরা, থািা-রাউজাি, বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

ক 
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4864.  

বমাহাম্মে আলী, বপতা-আব্দুল কাদের বমাল্যা, গ্রাম-ছাগলেী, 

র্াকঘর-িগরকান্দা, থািা-িগরকান্দা, বজলা-েবরেপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বসবভল, ২০০৭ 
গ 

4865.  

বমাাঃ িাঈমুল হক, বপতা-বমাাঃ সবহদ্যল হক, গ্রাম-েগবরয়া, 

র্াকঘর-বশলমাবন্দ, বজলা-িরবসাংেী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4866.  

বমাাঃ বখারদশে আলম, বপতা-বমাাঃ আলী আকবর, গ্রাম-

বজাড় পুষ্করিী, র্াকঘর-অবলর বাজার, থািা-সের েবক্ষণ, 

বজলা-কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ১৯৯৩ 
কখ 

4867.  

মাাঃ মবির বহাসাইি, বপতা-বমাাঃ আিছার আলী, গ্রাম-

েশমিতারা, র্াকঘর-মদতরহাট, র্ামুর্ুা, শরীয়তপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খ 

4868.  

বমাাঃ আব্দুল বাবছত, বপতা-বমাাঃ আব্দুল কাদের, েত্তপাড়া, 

ইসলামপুর, টাংগী, গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৮ 

ক 

4869.  

প্রদকৌাঃ বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, বপতা-আলহাজ্ব বমাাঃ বগালাম 

বমাস্তো, গ্রাম-মবকরচর, র্াকঘর-সািন্দবাড়ী, থািা-

বেওয়ািগি, বজলা-জামালপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০০২ 
কখগ 

4870.  

বমাাঃ আবতক হাসাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুস সালাম, বখাট্রাপাড়া, 

ববাহাইল, শাহজাহািপুর, বগুড়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4871.  

শাহােত বহাদসি, বপতা-আেজাল েবকর, গ্রাম-মঙ্গলদকাট, 

র্াকঘর-ববলিাবলয়া, থািা-বকাতয়ালী, বজলা-েবরেপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

4872.  

বমাাঃ আবু বতারাব, বপতা-সাদেকুল ইসলাম, হবররামপুর, িথ ড 

হবররামপুর, পবেতলা, িবজপুর বপৌরসভা, িওগাঁ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

4873.  

বমাাঃ সাবেকুল ইসলাম, বপতা-মাাঃ আলাউদ্দীি, গ্রাম-বশব 

সমুদ্র, র্াকঘর-মাত্রাই, থািা-কালাই, বজলা-জয়পুরহাট। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলবট্রকুাল, ২০০৯ 
গ 

4874.  

বমাাঃ এহদতশামুল হক, বপতা-বমাাঃ বমজানুল হক, গ্রাম-

পলাশতলী, র্াকঘর-বমজডাপুর বাজার, থািা-কাবলয়াতকর, 

বজলা-গাজীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলবট্রকুাল, ২০০৯ 
খ 

4875.  

বেবাশীষ সাহা, বপতা-বাসুদেব সাহা, গ্রাম-রাজারহাট, থািা-

বপদরাজপুর, বজলা-বপদরাজপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলবট্রকুাল, ২০১২ 
খ 

4876.  

বমাাঃ সবহমুদ্দীি আহদমে, বপতা-বমাাঃ আকবর আলী, গ্রাম-

সুন্দরিগর, র্াকগর-কাবলিগর, উপদজলা-বশবগি, বজলা-

চাঁপাইিবাবগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলবট্রকুাল, ২০১১ 
খগ 

4877.  

শ্রী কমল চন্দ্র বম ডি, বপতা-েিী ভূষণ বম ডি, েবক্ষণ সাদগায়া, 

র্াকঘর-রূপার বাজার, উপদজলা-গাইবান্ধা সের, বজলা-

গাইবান্ধা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলবট্রকুাল, ২০১১ 
খ 

4878.  

প্রেীপ চন্দ্র রায়, বপতা-মৃত বেদগি চন্দ্র রায়, েবক্ষণ মবমিপুর 

(বাবিয়া পাড়া), রাংপুর সের, রাংপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খ 

4879.  

িাঈম বময়া, বপতা-শাজাহাি বময়া, গ্রাম-খবড়য়া, র্াকঘর-

খবড়য়া, ইউবিয়ি-মাবছমপুর, থািা-বশবপুর, বজলা-িরবসাংেী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলবট্রকুাল, ২০১২ 
খ 

4880.  

বমাাঃ আবরে বহাদসি খাি, বপতা-বমাাঃ েরহাে বহাদসি খাি, 

শ্রীিাথ চুাটাজীদলি, বগুড়া বরার্, ববরশাল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৫ 

খগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

4881.  

খন্দাঃ শবেকুর রহমাি, বপতা-খন্দাঃ হাবেজুর রহমাি, গ্রাম-

মদহন্দ্রপুর, র্াকঘর-বকবলদকা, কদট ডাি বমলস্, উপদজলা-

পাবিা সের, বজলা-পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

4882.  

নুরুল আবছার, বপতা-নুর বমাহাম্মে, , হাজী রাহাব্বত আলী 

সওোগর বাড়ী, হুলাইি, পটিয়া, চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলবট্রকুাল, ২০১১ 
কখ 

4883.  

বমাস্তাক আহদম্মে, বপতা-আাঃ কবরম খাি, গ্রাম-মুবস কাবন্দ, 

র্াকঘর-বব বক িগর, জাবজরা, শরীয়তপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খ 

4884.  

আবজাল বহাদসি, বপতা-বমাশাদরে বহাদসি, গ্রাম-চর মিষা, 

র্াকঘর-কালুপুর, উপদজলা  ও বজলা-বভালা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 

4885.  

বমাাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ মবহবুর রহমাি, গ্রাম ও 

র্াকঘর-বপাতাবজয়া, থািা-শাহজােপুর, বজলা-বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখগ 

4886.  

এ এস এম আশরাে উবদ্দি,  বপতা-এ বক এম শহীে উবদ্দি, 

গ্রাম-েদতহপুর, র্াকঘর-বেিী, উপদজলা ও বজলা-বেিী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১১ 
খ 

4887.  

মুহাম্মে েদয়জ আহম্মে, বপতা-বমাাঃ নুরুল ইসলাম, , , গ্রাম 

ও র্াকঘর-েবক্ষণ বমবেিী মন্ডল, থািা-বলৌহজাং, বজলা-

মুসীগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলবট্রকুাল, ২০০৪ 
খ 

4888.  

বমাাঃ সালাউবদ্দি, বপতা-বমাাঃ সুরুজ বময়া, গ্রাম-বছাট 

শালঘর, র্াকঘর-বড় শালঘর, থািা-বেববদ্বার, বজলা-কুবমল্লা। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

ক 

4889.  

অদশাক কুমার হালোর, বপতা-সুবিল চন্দ্র হালোর, গ্রাম-

ববতাগী, বসাংহখালী, র্াকঘর-বসাংহখালী, উপদজলা-

ভান্ডাবরয়া, বজলা-বপদরাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯২ 
কখগ 

4890.  

বমাহাম্মে রাবশদ্যল হাসাি, বপতা-বমাহাম্মে সামসুল হক, 

গ্রাম-ববধাই, র্াকঘর-বলেীঘাট, থািা-শ্রীপুর, বজলা-গাজীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খ 

4891.  

সাকীব রায়হাি, বপতা-এ বকউ এম মুজীবুর রহমাি, বাড়ী 

িাং-২১, রাস্তা-১৩, বসক্টর-০৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ১৯৯৯ 

কখগ 

4892.  

আব্দুল ওয়াবহে বসকোর, বপতা-বমাাঃ হাবববুর রহমাি, , 

গ্রাম-মুশুবরয়া বঘািা, র্াকঘর-কুরিী, উপদজলা-বমজডাপুর, 

বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখগ 

4893.  

বপয়াল কুমার োস, বপতা-কৃষ্ণ পে োস, গ্রাম-রিবজৎপুর, 

র্াকঘর-খািপুর, থািা-বাদগরহাট,  উপদজলা ও বজলা-

বাদগরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

4894.  

কাজী আবরফুল হক, বপতা-কাজী েজলুল হক, গ্রাম-

আলীপুর, র্াকঘর-িজরপুর, থািা-িরবসাংেী, বজলা-

িরবসাংেী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

ক 

4895.  

বমাাঃ হাবববুর রহমাি, বপতা-এ বক এম িাবসর উবদ্দি 

হাওলাোর, গ্রাম-ঘটখালী, থািা-আমতলী, বজলা-বরগুিা। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

4896.  

বমাাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আবজজুর রহমাি, কুবড় 

কাহুবিয়া, র্াকঘর-কুবড় কাহুবিয়া, শ্রীবরেী, বজলা-বশরপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

4897.  

বমাাঃ িাজমুল আজাে, বপতা-বমাাঃ আবুল কালাম আজাে, 

৪৮/৭, বরার্, িওোপাড়া, সপুরা, শাহমখদ্যম, রাজশাহী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,  
খগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

4898.  

বমাাঃ বতাোদয়ল আহদমে, বপতা-বমাাঃ আাঃ রউে বময়া, 

গ্রাম-পলাদসািা, র্াকঘর-জাতীয় ববশ্বববদ্যালয়, গাজীপুর বসটি 

কদপ ডাদরশি, গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খ 

4899.  

সবুজ বেবিাথ, বপতা-বচন্ময় বেবিাথ, , গ্রাম ও র্াকঘর-

ষাটতলা, থািা-েবকরহাট, বজলা-বাদগরহাট। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 
কখ 

4900.  

িয়ি চন্দ্র রায়, বপতা-রাদজন্দ্র িাথ রায়, উত্তর সাগরেী, 

িমসূদ্র পাড়া, ২৩ িাং ওয়ার্ ড, ববরশাল সের, ববরশাল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
কখ 

4901.  

বমাাঃ বরজাউল কবরম, বপতা-বমাাঃ আব্দুস সাত্তর, গ্রাম-বাণ ডা 

চন্দ্র বশখর, র্াকঘর-োঁবসতলা, থািা-বগাববন্দগি, বজলা-

গাইবান্ধা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

গ 

4902.  

বমাাঃ মাইনুল হক, বপতা-বমাজাদম্মল হক পাদটায়ারী, 

ডুমুবরয়া, র্াকঘর-গল্লাক বাজার, থািা-েবরেগি, বজলা-

চাঁেপুর।,  

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০৮ 
গ 

4903.  

বমাাঃ রাদসল, বপতা-বমাাঃ শবে উল্যাহ, গ্রাম-আমািী 

লক্ষীপুর, থািা ও বজলা-লক্ষীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০০৮ 
খগ 

4904.  

আবু বমাহাম্মে বরজাউল কবরম, বপতা-বমাাঃ বেোরুল আলম, 

২১০৮এ ৪১২৬, পান্থিগর বলইি, র্াকঘর-পাহাড়তলী, থািা-

আকবরশাহ, চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯২ 
গ 

4905.  

বমাাঃ রবকবুল হাসাি, বপতা-বমাাঃ মবজবুল্লাহ, বাড়ী-৪৫, 

বরার্-০১, ওয়ার্ ড িাং-০১, পাইিােী িতুি মহল্লা, বসবিরগি, 

িারায়িগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
খ 

4906.  

বখারদশে আলম, বপতা-বমাাঃ ববল্লাল বহাদসি, গ্রাম ও 

র্াকঘর-এখলাছপুর, থািা-মতলব উত্তর, বজলা-চাঁেপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

4907.  

আসাে আলী বজকু, বপতা-বমাহাম্মে বসকান্দর, বহদ্দারপাড়া, 

পবিম বগামেন্ডী, ববায়ালখালী বপৌরসভা, চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 

4908.  

বমাাঃ জাের ইউসুে, বপতা-বমাাঃ তাজুল ইসলাম, গ্রাম-

ধম ডপুর, র্াকঘর-মৃধ্যারহাট, থািা-সের, বজলা-বিায়াখালী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৬ 
কখগ 

4909.  

আবরফুর ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, , গ্রাম-

উত্তর রহমতপুর, র্াকঘর-রহমতপুর, থািা-ববমাি বন্দর, 

বজলা-ববরশাল।,  

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
গ 

4910.  

 বমাাঃ শামীম বরজা,  বপতাাঃ বমাাঃ সাইদ্যর রহমাি, গ্রামাঃ 

বেবত্তর, বপাাঃ কাবলিগর, উপাঃ বশবগি, বজলাাঃ 

চাঁপাইিবাবগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

4911.  

বমাাঃ কামরুজ্জামাি, বপতাাঃ মৃতাঃ তবির উবদ্দি আহদমে, 

বাবড়-৮৪, ওয়ার্ ড-৩৬, কাদথারা, ববার্ ড বাজার, গাজীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৮ 
গ 

4912.  

বমাহাম্মে েজলুর রহমাি, বপতাাঃ বমাহাম্মে আবদ্যল হাবলম, 

গ্রামাঃ পূব ড পাটুলী, বপাাঃ আবছম-২২১৬, উপাঃ ফুলবাড়ীয়া, 

বজলাাঃ ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(বমকাবিকুাল), ১৯৯৫ 
কখগ 

4913.  

বমাাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বপতাাঃ বমাাঃ বােশা বময়া, গ্রামাঃ 

বমঘাই, বপাাঃ বমঘাই, থািাাঃ কাবজপুর, বজলাাঃ বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৮ 

কখগ 

4914.  

বমাাঃ রমজাি আলী, বপতাাঃ আবদ্যল কাদের মাতুব্বর, 

গ্রামাঃ+বপাাঃ পাতাকাটা, থািাাঃ+উপাঃ আমতলী, বজলাাঃ 

বরগুিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ১৯৯৪ 

কখগ 
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4915.  

আশরাে উবদ্দি োরুক, বপতাাঃ বমাাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রামাঃ 

বাঘাোবড়য়া, বপাাঃ র্াদকরচক, থািাাঃ বত্রশাল, বজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স), ১৯৮৮ 

কখগ 

4916.  

শ্রী সবুজ চন্দ্র োস, বপতা,শ্রী মদিারিি োস, গ্রামাঃ বলাল 

বাবড়য়া, বপাাঃ ববজয়পুর, থািা ও বজলাাঃ কুবমল্লা। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৫ 

গ 

4917.  

বমাাঃ মাহবুবুর রহমাি, বপতা,বমাাঃ কাদশম আলী, গ্রামাঃ 

আিবন্দপুর, র্াকাঃ চর খবরচা, থািাাঃ বকাতুয়ালী, বজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
খ 

4918.  

বমাাঃ জাের আলী, বপতা, আবজজুর রহমাি, গ্রামাঃ মান্তা, 

বপাাঃ চরদমাস্তা, থািা ও বজলাাঃ মাবিকগি। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 

খগ 

4919.  

বমাাঃ এমোদ্যল ইসলাম, বপতা, বমাাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামাঃ 

বারইখালী, থািাাঃ বমাদড়লগি, বজলাাঃ বাদগরহাট। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৬ 
গ 

4920.  

বমাাঃ শবেকুল ইসলাম, বপতা, বমাাঃ ইউনুস আলী সরকার, 

গ্রামাঃ োবিহারী, বপাাঃ কমলপুর, থািা ও বজলাাঃ বেিাজপুর। 
বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০০৭ 
কখ 

4921.  

বমাাঃ িাজমুল হাসাি, বপতা, আবুল কালাম আজাে, গ্রামাঃ 

িন্দিপুর, র্াকাঃ শ্যামপুর, থািাাঃ বেরগি, বজলাাঃ রাংপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৫ 
গ 

4922.  

ইবিবিয়ার মািস চিবতী, বপতা, তপদতাষ চিবতী, গ্রামাঃ 

ববায়াইল, বপাাঃ কাদলাহা, উপাঃ কাবলহাতী, বজলাাঃ 

টাাংগাইল। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,১৯৯৩ 

কখগ 

4923.  

বমাাঃ মহববত বহাদসি, বপতা,বমাাঃ আবমনুর রহমাি, গ্রামাঃ 

বল্লভপুর, র্াকাঃ বচৌরঙ্গী বাজার, উপাঃ কুমারখালী, বজলাাঃ 

কুবিয়া। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল,২০০৬ 
কখগ 

4924.  

বমাাঃ আব্দুর রউে, বপতা, বমাাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামাঃ 

আগপাড়া বজাড়দকাল, বপাাঃ বজারদকাল, থািাাঃ বসাংড়া, 

বজলাাঃ িাদটার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৬ 
গ 

4925.  

বমাাঃ জসীম উবদ্দি, বপতা, বমাাঃ আবু হাবিে, গ্রামাঃ 

ভবািীপুর, র্াকাঃ বপৌজাি, উপাঃ কাবলহাতী, বজলাাঃ 

টাাংগাইল। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৮ 

ক 

4926.  

বমাাঃ আসাদ্যজ্জামাি বমলি, বপতা, বমাাঃ বমাসদলম আলী 

েরাজী, গ্রাম ও র্াকাঃ ধািসাগর, উপাঃ বমাড়লগি, বজলাাঃ 

বাদগরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১০ 
গ 

4927.  

বমাাঃ মাহেী হাসাি, বপতা, বমাাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, গ্রামাঃ 

ধাওয়া, বপাাঃ ধাওয়া, থািাাঃ ভান্ডাবরয়া, বজলাাঃ বপদরাজপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
খগ 

4928.  

বমাাঃ সাদেক বহাদসি ববেব, বপতা, মৃতাঃ শাহাব উবদ্দি, 

গ্রামাঃ োশপাড়া, বপাাঃ িরবসাংেী সরকারী কদলজ, থািা ও 

বজলাাঃ িরবসাংেী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০০২ 
গ 

4929.  

বমাস্তাবেজুর রহমাি, বপতা, মবজবর রহমাি, গ্রাম ও র্াকাঃ 

মাধিগর, উপাঃ িলর্াঙ্গা, বজলাাঃ িাদটার। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৮ 

গ 

4930.  

বমাাঃ বমাবাবশ্বর আলম, বপতা, বমাাঃ আবজজুল হক, গ্রামাঃ 

রাজার বভটা, থািাাঃ বচলমারী, বজলাাঃ কুবড়গ্রাম। বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

4931.  

বমাাঃ আবতকুর রহমাি, বপতা, বমাাঃ আতাউর রহমাি, গ্রামাঃ 

হাতীগাড়া, বপাাঃ আমেই, থািা ও বজলাাঃ জয়পুরহাট। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৪ 
গ 

4932.  

ম  োঃ জুয়েল ম  য়েন, পিত , ম  োঃ ওপি উদ্দীন, গ্র  োঃ 

কপিমুল্ল পুি, মি োঃ পুল  ট, থ ন  ও মেল োঃ পিন েপুি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৬ 
গ 
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4933.  

ে প উল  ক, পিত , ম  োঃ আশি ফুল  ক,  ক ঞ্চনপুি 

উত্তিি ড়  ি গল ক ন ই েড়ক পিন ইি , থ ন  ও মেল োঃ 

পিন ইি । 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৪ 

গ 

4934.  

মু  ম্মি শ   ি ত ম  য়েন, পিত , মু  ম্মি আয়ন ে ি 

ম  য়েন, গ্র  োঃ পশল ইগড় , থ ন োঃ আয়ন ে ি , মেল োঃ 

চট্টগ্র  । 

পিয়ল    ইন ি ওে ি, 

২০১২ 
খ 

4935.  

কুয়লশ চন্দ্র ব মন, পিত , ভিফুল্ল ব মন, গ্র  োঃ পুঠি  িী, মি োঃ 

মতপুকুপিে , থ ন োঃ মব ি , মেল োঃ িঞ্চগড়। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৪ 
গ 

4936.  

 প উপদ্দন আ য় ি, পিত ,য়  োঃ শ হ্ আল  প ে , গ্র  োঃ িোঃ 

বিগুন , বড়ইতল  েড়ক, মি োঃ বিগুন , মেল োঃ বিগুন । 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স এন্ড 

মটপলকপ উপনয়কশন, 

২০১১ 

কখগ 

4937.  

আল  ন পবন অপলি, পিত , ম  োঃ গফুি মশখ, গ্র  োঃ 

পশবি  পুি, মি োঃ, থ ন  ও মেল োঃ   গুি । 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৫ 

গ 

4938.  

ম  োঃ ি য়েল মিওে ন, পিত , ম  োঃ জুল  ে মিওে ন, গ্র  োঃ 

  টুভ ঙ্গ , মি োঃ প েম নগি, থ ন োঃ আশুপলে , মেল োঃ ঢ ক । 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৫ 
গ 

4939.  

ম  োঃ     ত ব খন্দক ি, পিত , ম  োঃ ম  ত য়লব খন্দক ি, 

গ্র  োঃ ম  িখ লী, ি কোঃ চ ন্দখ লী, থ ন  ও মেল োঃ 

িটুে খ লী। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৫ 

গ 

4940.  

 পনি ম  য়েন, পিত , মৃতোঃ ম  োঃ  পেবুি ি   ন, গ্র  োঃ 

ক ন্দ পনে , মি  ও থ ন োঃ ক ি পেে , মেল োঃ গ েীপুি। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১০ 

খগ 

4941.  

আল আপ ন, পিত , বেলুি িপশি, গ্র  োঃ ক ল ই েিি য়িি 

চি, মি োঃ এন য়েতনগি, থ ন োঃ ক লপকপন, মেল োঃ 

  ি পিপুি। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৫ 

কখগ 

4942.  

এ মক এ  খ েরুি ি   ন, পিত , মৃতোঃ   য়েদুি ি   ন, 

গ্র  োঃ ককগ ড়ী, থ ন োঃ শ ে   নপুি, মেল োঃ বগুড় । 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স, ১৯৯৭ 

খগ 

4943.  

মু  ম্মি ইে পিন, পিত , মু  ম্মি আলী, গ্র  োঃ বড় উঠ ন, 

মি োঃ িপেল খাঁি   ট, থ ন োঃ িটিে , মেল োঃ চট্টগ্র  । 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১১ 
কখ 

4944.  

ম  োঃ বেলুি ি   ন, পিত , ম  োঃ আল গীি ম  য়েন, গ্র  োঃ 

আয়শ ক ঠী, মি  ও থ ন োঃ মগৌিনিী, মেল োঃ বপিশ ল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৫ 
কখগ 

4945.  

প ে নুি ি   ন, পিত , শ ীি উল্ল  , গ্র  োঃ পবশয়র ন ভ য়টি 

চি, মি োঃ  ধ্য ভ য়টি চি, থ ন োঃ গে পিে , মেল োঃ 

মুন্সীগঞ্জ। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১২ 

ক 

4946.  

মগ ল   ি রুক, পিত , ন পেরুপদ্দন আকন, ব ে -১৪৬/ক, 

পিপে ক লচ ি, ব্লক-ক, ি কোঃ ম    ম্মিপুি, ঢ ক -১২০৭। 
বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল,১৯৮৩ 
কখগ 

4947.  

সু ন কবি গী, পিত, সুশ ন্ত কবি গী, গ্র  োঃ পনেড় িি পনি ড় , 

মি োঃ উলপুি, মেল োঃ মগ ি লগঞ্জ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৫,  
গ 

4948.  

ম  োঃ ে পকি ম  য়েন পবশ্ব ে, পিত , মৃতোঃ আয়বি আলী 

পবশ্ব ে, গ্র  োঃ কুশব ড়ীে , মি োঃ ধল ি চন্দ্র, থ ন োঃ 

কশলকুি , মেল োঃ পিন ইি । 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১১ 

খ 

4949.  

ন পিি উপদ্দন, পিত , মৃতোঃ ম  োঃ পেি ে উল্লয  , গ্র  োঃ 

উজ্জলপুি, মি োঃ   ইেিীয়ক ট, থ ন  ও মেল োঃ মন ে খ লী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং,, 

ইয়লকট্রপনক্স, ২০১৪ 
কখ 
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4950.  

ম  োঃ ে   ঙ্গীি আল , পিত , ম  োঃ  পেবি ি   ন, গ্র  োঃ 

  ধনগি, মি োঃ   ধনগি, থ ন োঃ নলি ঙ্গ , মেল োঃ ন য়ট ি। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০০৯ 

খগ 

4951.  

ম  োঃ  কয়লচ আল শ  ী , পিত , মৃতোঃ    ম্মি আলী, 

গ্র  োঃ ব য়গ ে ন, মি োঃ খ ে থুি পুি, থ ন োঃ মিৌলতপুি, 

মেল োঃ কুপিে । 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,১৯৯৯ 
কখগ 

4952.  

পল ন প ে , পিত ,ক   ল ম  য়েন, গ্র  োঃ চি মগ ে  

  পনক , মি োঃ চি  মগ ে    পনক , উিোঃ   ি িগঞ্জ, মেল োঃ 

ে   লপুি। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৮ 

গ 

4953.  

প ন  পে আল ক য়িিী, পিত , মশখ ে িী আল ক য়িিী, গ্র   

ও মি োঃ সুলত নপুি, থ ন  ও মেল োঃ ব্র হ্মণব ড়ীে । 
পিয়ল    ইন 

ি ওে ি,২০০১ 
খগ 

4954.  

ম  োঃ মতৌপ দুল ইেল  , পিত , মৃতোঃ িপকি  ন্ডল, গ্র  োঃ 

শ ন  ট, ি কোঃ ধ নয়খ ল , থ ন োঃ গ াংনী, মেল োঃ ম য় িপুি। 
বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল,২০০৩ 
কখগ 

4955.  

ম  োঃ মকি য়েত উল্ল  , পিত , আবুল খ য়েি, গ্র  োঃ ব কগ্র  , 

মি োঃ আলকি , থ ন োঃ মচৌদ্দগ্র  , মেল োঃ কুপ ল্ল । 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৩ 
খগ 

4956.  

ম  োঃ মেয়কন্দ ি আলী, পিত , ম    ম্মি আলী, গ্র  োঃ 

ব িি ড় , মি োঃ পবেেপুি, থ ন  ও মেল োঃ কুপ ল্ল । 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০০২ 
গ 

4957.  

েঞ্জে কু  ি   ওল ি ি, পিত , মৃতোঃ েয়তযন্দ্রন থ   ওল ি ি, 

গ্র  োঃ মবতয়  ি ব ে ি ড় , মি োঃ মবতয়  ি নতুন   ট, 

থ ন োঃ  ঠব ড়ীে , মেল োঃ পিয়ি েপুি। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৩ 

ক 

4958.  

ম  োঃ শ প ন প ে , পিত , আব্দুে ি ল  , গ্র   ও ি কোঃ 

বড়চওন , উিোঃ েপখপুি, মেল োঃ ট ঙ্গ ইল। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১২ 

কখগ 

4959.  

ম  ি োঃ     বুব   ক প তু, পিত , ম  োঃ ম  ে য়ম্মল  ক, 

গ্র  োঃ ধ ি ব ড়ীষ , মি োঃ ধ ি ব ড়ীষ , থ ন োঃ গুরুি েপুি, 

মেল োঃ ন য়ট ি। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১১ 

খগ 

4960.  

 পতউি ি   ন, পিত ,   য়ত  আলী, গ্র  োঃ ব শচড় , মি োঃ 

ে উপনে  ব শচড় , উি ও মেল োঃ ে   লপুি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০০০ 
ক 

4961.  

ম  োঃ েপে  উপদ্দন খাঁন(য়বল ল),পিত , ম  োঃ আপ ি ম  য়েন 

খাঁন, গ্র  োঃ চিরুিে , মি োঃ পূব মরুিে , থ ন োঃ খুলন , মেল োঃ 

খুলন । 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০০৮ 
কখ 

4962.  

ম  োঃ আব্দুে ে ল  , পিত , মৃতোঃ   য়েি ি ি   ন, গ্র  োঃ 

মখ ি পশবপুি, মি োঃ আকিগ্র  , থ ন োঃ পবিল, মেল োঃ 

পিন েপুি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পেপভল,১৯৯৭ 
কখগ 

4963.  

ম  োঃ শপিফুল ইেল  , পিত , মৃতোঃ আপনছুি ি   ন, গ্র  োঃ 

েেনগি, মি োঃ েেনগি, থ ন োঃ ঈশ্বিিী, মেল োঃ ি বন । 
পিয়ল    ইন 

ি ওে ি,২০১১ 
গ 

4964.  

ব সুয়িব কু  ি পবশ্ব ে, পিত , েগবন্ধু কু  ি পবশ্ব ে, গ্র  োঃ 

গ ইি  ট, ি কোঃ েী  খ লী, থ ন োঃ ব   িি ড় , মেল োঃ 

যয়শ ি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৪ 
গ 

4965.  

, , িপবউল আপ ন  জু ি ি, পিত , রুহুল আপ ন  জু ি ি, 

গ্র  োঃ উত্তি মকতব াংগ , মি োঃ খন্ডল  ই, থ ন োঃ িিশুি  , 

মেল োঃ মিনী। 

, , পব এে পে 

ইপঞ্জপনে পিাং, 

ইয়লকট্রপনক্স এন্ড 

মটপলকপ উপনয়কশন, 

২০১০ 

, , , খ 
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4966.  

বমাাঃ শবেকুল ইসলাম আকন্দ, বপতা, বমাাঃ নূরুল ইসলাম 

আকন্দ, গ্রামাঃ ব্রাদম্মাত্তর, বপাাঃ িরুবন্দ, থািা ও বজলাাঃ 

জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১০ 
খগ 

4967.  

এস, এম, মিসুর বহল্লাল, বপতা, বমাাঃ আেছার আলী, গ্রামাঃ 

বরৌহা, র্াকাঃ ধািগড়া, উপাঃ রায়গি, বজলাাঃ বসরাজগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৫ 
গ 

4968.  

বমাাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বপতা, বমাাঃ বমাকবুল বহাদসি, গ্রামাঃ 

বমজডাপুর েবক্ষণ পাড়া, বপাাঃ বমজডাপুর, থািাাঃ বশরপুর, 

বজলাাঃ বগুড়া। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৪ 

খ 

4969.  

রুপক বড়ুয়া, বপতা, বপ্রয়ািন্দ বড়ুয়া, গ্রাম ও বপাাঃ জয়িগর, 

থািাাঃ রাউজাি, বজলাাঃ চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৩ 
গ 

4970.  

ইখবতয়ার মাহমুে শাবকল, বপতা, মুহাম্মে ইবদ্রস, গ্রামাঃ 

লালািগর, র্াকাঃ আলমশাহ পাড়া, থািাাঃ রাাংগুিীয়া, বজলাাঃ 

চিগ্রাম। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৮ 

গ 

4971.  

বমাাঃ সবজব বহাদসি, বপতা, মৃত, বমাাঃ সবেজ উবদ্দি, গ্রামাঃ 

রঘুিাথপুর, র্াকাঃ জােরগি, থািাাঃ বশবালয়, বজলাাঃ 

মাবিকগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১১ 
কখগ 

4972.  

বমাাঃ শবেকুল ইসলাম, বপতা, বমাহাম্মে আলী, গ্রামাঃ 

কাশীপুর, র্াকাঃ ঘুঘুর হাট, থািাাঃ ফুলবাড়ী, বজলাাঃ 

কুবড়গ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১২ 
গ 

4973.  
বমাাঃ আবিসুর রহমাি, বপতা, বমাাঃ ইউনুস হাওলাোর, েবক্ষণ 

আদলকান্দা বমবর্দকল কদলজ বলি, ববরশাল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২৯৯৮ 
খ 

4974.  

বমাাঃ িাবসর উদ্দীি, বপতা, বমাাঃ রুহুল আমীি, গ্রামাঃ 

বচকোইর, র্াকাঃ অন্নপূণ ডাবাড়ী, থািাাঃ রাউজাি, বজলাাঃ 

চিগ্রাম। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৩ 

ক 

4975.  

আলমাছ বময়া, বপতা, কুেরত উল্লুাহ ববপারী, গ্রামাঃ বড় 

লক্ষীপুর, র্াকাঃ মতলব, উপাঃ মতলব উত্তর, বজলাাঃ চাঁেপুর। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৬ 

গ 

4976.  

বমাাঃ বমাজারুল হক, বপতা, বমাাঃ আব্দুল হাবমে, গ্রাম ও 

বপাাঃ কুলকান্দী, থািাাঃ ইসলামপুর, বজলাাঃ জামালপুর। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৩ 

কখ 

4977.  

বমাাঃ ইয়াবছি আলী, বপতা, বমাাঃ সাইদ্যর রহমাি, গ্রাম ও 

র্াকাঃ খদয়র হুো, থািাাঃ জীবিিগর, বজলাাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০০২ 
কখগ 

4978.  

বপযুষ ববশ্বাস, বপতা, সুখরিি ববশ্বাস, গ্রামাঃ বততার কাবন্দ, 

বপাাঃ বশবপুর, থািাাঃ মতলব উত্তর, বজলাাঃ চাঁেপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০০৩ 
ক 

4979.  

রাবকব বমাাঃ ইয়াবছর, বপতা, বমাাঃ আবুল বাশার, ৫০২, 

বাসার মবিল, বেওয়ািবাড়ী বরার্, বাঞ্চািগর, থািা ও 

বজলাাঃ লক্ষীপুর। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১২ 

গ 

4980.  

বমাহাম্মে সবেকুর রহমাি, বপতা, বমাহাম্মে বগালাম রহমাি, 

গ্রাম ও র্াকাঃ চরহাজারী, থািাাঃ বকাম্পািীগি, বজলাাঃ 

বিায়াখালী। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৮ 

কখগ 

4981.  

বশখ বরয়াজ বহাদসি, বপতা, মৃতাঃ জব্দুল বশখ, গ্রামাঃ 

চাপলর্াঙ্গা, র্াকাঃ ববায়ালমারী, উপাঃ ও বজলাাঃ  

ববায়ালমারী। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৬ 

গ 

4982.  

বমাাঃ বমারাে উবদ্দি মামুি, বপতা, বমাাঃ িাবছর উবদ্দি, গ্রাম 

ও বপাাঃ বরমী, থািাাঃ শ্রীপুর, বজলাাঃ গাজীপুর। বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৫ 
গ 

4983.  

এস.এম. জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা, র্াাঃ বমাাঃ আব্দুল্লাহ, গ্রামাঃ 

বছাট আজলবে, র্াকাঃ পূব ড িারান্দী, উপাঃ পাকুবন্দয়া, বজলাাঃ 

বকদশারগি। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক,২০১৭ 

কখগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

4984.  

ম  োঃ   িমুদুল িক মসৌরভ, হিত , ম  োঃ ই  মুল িক, গ্র  োঃ 

স াঁড়  ম  ি ল পুর, মি োঃ ি কশী, থ ন োঃ ঈশ্বরদী, মজল োঃ 

ি বন । 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৪ 
গ 

4985.  

বমাাঃ আবমরুল ইসলাম, বপতা, মৃতাঃ হাজী আব্দুল কবরম, 

২২২, েবক্ষণ কুতুবখালী, েবিয়া, র্াত্রাবাড়ী, বজলাাঃ ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১২ 
গ 

4986.  

বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতা, বমাাঃ বহাদসি আলী, গ্রামাঃ গালা, 

থািাাঃ ঘাটাইল, বজলাাঃ টাাংগাইল। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক,২০১৫ 

খগ 

4987.  

বমাাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বপতা, বমাাঃ আবুল কাদশম, গ্রামাঃ 

বখাকসা, র্াকাঃ আমঝুপী, উপাঃ বমদহরপুর, বজলাাঃ 

বমদহরপুর। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং,, 

বসবভল,২০১৩,  
গ 

4988.  

বরোত খন্দকার, বপতা, খন্দকার ইেদতকার উবদ্দি, ৭৪, মধ্য 

বাসাদবা, বাসাদব টি এস ও সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১২ 

গ 

4989.  

ওবায়দ্যল্লাহ বমাহাম্মে মাসরুর আহমে শাদহেী, বপতা, আবুর্ 

বর্াহা নুর আহমে, গ্রামাঃ বিয়াজপুর, র্াকাঃ বসদলািীয়া 

বাজার, উপাঃ োগিভুইয়া, বজলাাঃ বেিী। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০০৯ 

কখগ 

4990.  

বমাাঃ আব্দুল মাবিক, বপতা, বমাাঃ আবমর বহাদসি, গ্রামাঃ 

জয়রামপুর, বপাাঃ ময়োি বেঘী, থািাাঃ ভাাংগুড়া, বজলাাঃ 

পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৩ 
গ 

4991.  

ববেউজ্জামাি, বপতা, বাশারাত কববর, গ্রাম ও বপাাঃ 

বলার্াঙ্গা, থািা ও বজলাাঃ সাতক্ষীরা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৪ 
খগ 

4992.  

বমাাঃ ইমরাি বহাদসি, বপতা, বমাাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামাঃ 

ববদপ্রাদবলঘবরয়া, র্াকাঃ ববদ্যদবলঘবড়য়া, থািা ও বজলাাঃ 

িাদটার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৪ 
ক 

4993.  

বমাাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতা, বমাাঃ আব্দুস সাত্তার, গ্রামাঃ 

িাবড়য়া গোই, বপাাঃ িাবড়য়া গোই, উপাঃ সাঁবথয়া, বজলাাঃ 

পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৪ 
খগ 

4994.  

বমাাঃ শাহ আলম, বপতা, বমাাঃ আব্দুল হাবমে, গ্রামাঃ 

ববািারপাড়া, থািা ও বজলাাঃ গাইবান্ধা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৬ 
গ 

4995.  

বমাাঃ আবুল হাদশম, বপতা, বমাাঃ আবুল কাদশম, ববািদকালা, 

সুজািগর, পাবিা। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১০ 

গ 

4996.  

সাবমউর রহমাি, বপতা, বমাাঃ শহীদ্যর রহমাি, গ্রামাঃ 

বেলদ্যয়ার, র্াকাঃ বেলদ্যয়ার, উপাঃ বেলদ্যয়ার, বজলাাঃ 

টাঙ্গাইল। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৪ 

গ 

4997.  

অবভবজত সাহা, বপতা, মৃতাঃ বিরািি সাহা, গ্রাম ও বপাাঃ 

িওয়াপাড়া, থািাাঃ অভয়িগর, বজলাাঃ র্দশার। 

 এম এস বস,, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৩ 

কখ 

4998.  

সাবকব মাহমুে, বপতা,বমাাঃ সামসুল হক মািার, বমরাশ 

পাড়া, গাজীপুর বসটি, গাজীপুর। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১২ 

খগ 

4999.  
বমাাঃ মবিরুজ্জামাি, বপতা, বমাাঃ রজব আলী, বাসা- ১৮৭, 

বরার্-১, বপ,টি, আই বরার্, ধাপ কটকী পাড়া, রাংপুর। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং,, 

বসবভল,২০০৭ 
কখগ 

5000.  

বমাাঃ িাজমুল ইসলাম, বপতা, বমাাঃ মবিরুজ্জামাি, গ্রামাঃ 

বর্িীর চর, বপাাঃ বমাবকমপুর, থািাাঃ বলাহাগড়া, িড়াইল। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৬ 

খগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

5001.  

বমাাঃ িাবজম উবদ্দি বশখ, বপতা, বমাাঃ মবিরুজ্জামাি বশখ, 

গ্রামাঃ বর্িীরচর, বপাাঃ মবকমপুর, থািাাঃ বলাহাগড়া, বজলাাঃ 

িড়াইল। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০০৮ 

খগ 

5002.  
বমাাঃ চাঁে বময়া, বপতা, মৃতাঃ আিছার আলী, গ্রামাঃ বাচড়া, 

বপাাঃ বপারজিা, উপাঃ শাহজােপুর, বজলাাঃ বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,১৯৯১ 
খ 

5003.  

বমাাঃ সাজ্জাদ্যল ইসলাম, বপতা, মবমনুল ইসলাম, গ্রামাঃ 

পয়ারকাবন্দ, বপাাঃ মুক্তাগাছা, থািাাঃ মুক্তাগাছা, বজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৪ 
ক 

5004.  

বমাাঃ ফুরকাি আলী ববশ্বাস, বপতা, বমাাঃ েরমাি আলী 

ববশ্বাস, , গ্রামাঃ অমৃতকুন্ডা, র্াকাঃ চাটদমাহর, থািাাঃ 

চাটদমাহর, বজলাাঃ পাবিা। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১০ 

ক 

5005.  

বমাাঃ মবতউর রহমাি, বপতা, বমাাঃ বমাসদলম উদ্দীি মন্ডল, 

গ্রামাঃ কাবশয়ারা, বপাাঃ ববগুিদজায়ার, থািাাঃ বেলগাছী, 

বজলাাঃ িওগাঁ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স,১৯৯৯ 
কখগ 

5006.  

বমাাঃ রায়হাি মারুে, বপতাাঃ বমাাঃ রবেক উল্যা, ৪১/১, গ্রীণ 

বরার্, ধািমবন্ড, ঢাকা। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৫ 

কখগ 

5007.  

আব্দুল্লাহ আল মামুি, বপতাাঃ আব্দুর রবহম বমাল্লা, ১৩/এ, 

বাইতুল োলাহ মসবজে বরার্, েবক্ষণ বসহাচর, েতুল্লা, 

িারায়িগি। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৪ 

কখগ 

5008.  

আবতক আরশাে, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুছ ছালাম বময়া, ১৫৫, ২ 

বববসক বরার্, থািা পাড়া, টাাংগাইল।, ,  

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,২০১৮ 

কখগ 

5009.  

বমাাঃ বমাস্তাবেজুর রহমাি, বপতা, বমাহাম্মে বহাদসি, গ্রামাঃ 

বালাইশপুর, বপাাঃ ববরাবহমপুর, থািাাঃ লক্ষীপুর সের, বজলাাঃ 

লক্ষীপুর। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স,১৯৮৩ 

কখগ 

5010.  

বমাাঃ মবেজ উদ্দীি, বপতা, বমাাঃ জাবকর উদ্দীি, , গ্রাম ও 

র্াকাঃ খদয়র হুো, থািাাঃ জীরি িগর, বজলাাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৬ 
কখগ 

5011.  

বমাহাম্মে শবেকুল ইসলাম, বপতাাঃ মৃতাঃ এ বক এম িাবজর 

উবদ্দি আহম্মে, গ্রামাঃ কামালকাঠি, থািাাঃ রুপগি, বজলাাঃ 

িারায়িগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার,১৯৯৩ 
কখগ 

5012.  

বমাছাাঃ শারবমি সুলতািা, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল লবতে, গ্রামাঃ 

পূব ড পাটুলী, বপাাঃ আবছম বাজার, থািাাঃ ফুলবাড়ীয়া, বজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১২ 
কখগ 

5013.  

বমাাঃ পারদভজ িওশাে, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল বারী, গ্রামাঃ পূব ড 

পাটুলী, বপাাঃ আবছম বাজার, থািাাঃ ফুলবাড়ীয়া, বজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

এম এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল  

এন্ড ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 

কখগ 

5014.  

বমাাঃ আছলাম বহাদসি, বপতা-এ বক এম আমজাে বহাদসি, 

গ্রাম ও র্াকঘর-ববিাদয়কপুর, থািা-উল্লাপাড়া, বজলা-

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

(তবড়ৎ), ১৯৯২ 
খগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

5015.  

বমাাঃ বরদজায়াি ইসলাম, বপতা-বমাাঃ িজরুল ইসলাম, 

হাউজ-৬২, ওয়ার্ ড-০২, গ্রাম-প্রতাপ, থািা-িলবছটি, বজলা-

িালকাঠী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
খগ 

5016.  

বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাাঃ বতাষর আলী, িাটুয়ার পাড়া, 

কাবজপুর, বসরাজগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স/২০১৫ 
, গ 

5017.  

সাবব্বর বহাদসি, বপতা-আকতার বহাদসি, বচৌধুরীহাট, 

বিায়াপাড়া, গুজরা, রাউজাি, চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৫ 

ক 

5018.  
বমাাঃ আবু হাসাি, বপতা-মৃত মবজবর রহমাি, গ্রাম-

িওোপাড়া, র্াকঘর ও থািা-বভড়ামারা, বজলা-কুবিয়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৫ 
কখ 

5019.  

বমাাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ সাদরায়ার বহাদসি, গ্রাম-

িাল্লা বপাল্লা, র্াকঘর-বিহাটি বাজার, থািা-আশুবলয়া,বজলা- 

ঢাকা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

ক 

5020.  

বমাাঃ রাবব্ব আল বহাসাইি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল আবজজ, গ্রাম-

জােরাবাে, র্াকঘর-জঙ্গলবাড়ী, থািা-কবরমগি, বজলা-

বকদশারগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

5021.  

বমাাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ বমাকবুল বহাদসি, গ্রাম-

বমজডাপুর (েবক্ষণ পাড়া), র্াকঘর-বমজডাপুর, থািা-বশরপুর, 

বজলা-বগুড়া। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

ক 

5022.  

বমাাঃ হাসানুল ইসলাম জবি, বপতা-বমাাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, 

গ্রাম-বববরকয়া, র্াকঘর-পাবন্ট, থািা-কুমারখালী, বজলা-

কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খগ 

5023.  

বমাাঃ মাসুে কবরম, বপতা-বমাাঃ আাঃ হাবকম, গ্রাম-

বাবলয়াপাড়া, র্াকঘর-র্াকাবতয়া, উপদজলা-ভালুকা, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
ক 

5024.  

বমাাঃ মবিরুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আাঃ ওহাব আলী, গ্রাম ও 

র্াকঘর-বশলজািা, উপদজলা-বচৌহালী, বজলা-বসরাজগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
খগ 

5025.  

বমাাঃ সাদেক বহাদসি ববেব, বপতা-মৃত শাহাব উবদ্দি, গ্রাম-

োশপাড়া, র্াকঘর-িরবসাংেী সরকারী কদলজ, থািা ও 

বজলা-িরবসাংেী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০২ 
খ 

5026.  

ইবিাঃ বমাাঃ রববউল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ শুকুর আলী বশখ, 

গ্রাম –মবরচতলা, বখাকশাবাড়ী, ধুিট, বগুড়া। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

ক 

5027.  

রবেকুল ইসলাম বমাল্লা, বপতাাঃ আব্দুল বাবরক বমাল্লা, গ্রামাঃ 

কাবলিগর, বপাাঃ করন্ডী, থািাাঃ শ্রীপুর, বজলাাঃ মাগুরা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ১৯৯৩ 

কখগ 

5028.  

বেরদেৌস বহাদসি বাবু, বপতা-আবুল কাদসম ববপারী, গ্রাম-

পূব ড কাঁবচকাটা, র্াকঘর-পল্লী কুদমরপাড়, থািা-বশবচর, 

বজলা-মাোরীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স),  

ক 

5029.  

বমাহাম্মে মবিরুজ্জামাি, বপতা-মৃত ইয়াবছি মজুমোর, গ্রাম-

বুধড়া, র্াকঘর-গুিবতী, থািা-বচৌদ্দগ্রাম, বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

ক 

5030.  

বমাাঃ ইকরাম বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মবজে, গ্রাম-

শ্রীপুর, র্াকঘর-পীরর্াত্রাপুর, উপদজলা-বুবড়চাং, বজলা-

কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
কখগ 

5031.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-বমাাঃ আবু তাদহর প্রাাং, বাড়ী-

১২৬৬/এ, মসবজে বরার্, গাজীপাড়া, উত্তরখাি, উত্তরা, ঢাকা-

১২৩০। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(বসবভল), ২০১৩ 
গ 

5032.  

বমাাঃ জাবকর বহাদসি, বপতা-বমাাঃ হর্রত আলী, গ্রাম-

আড়াবলয়া, র্াকঘর-বগাপালপুর, থািা ও বজলা-জামালপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
খগ 



ক্রমিক 

নং 
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5033.  

েরহাে বহাসাইি, বপতা-বমাাঃ েবরে বময়া, গ্রাম-সাংগ্রামপুর, 

র্াকঘর-বালারহাট, উপদজলা-বমঠাপুকুর, বজলা-রাংপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখগ 

5034.  

বমাাঃ মবমনুল ইসলাম, বপতা-মৃত বজন্নাত আলী, হাবলমা 

বভলা, ১৮৮/ই, ইটাহাটা, ওয়ার্ ড-১৩, গাজীপুর বসটি 

কদপ ডাদরশি, গাজীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
খগ 

5035.  

বমাাঃ আবতকুর ইসলাম আলদিামাি সরকার, বপতা-বমাাঃ 

জুলবেকার রহমাি সরকার, গ্রাম-বপাগইল, র্াকঘর-

িাকাইহাট, উপদজলা-বগাববন্দগি, বজলা-গাইবান্ধা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

খগ 

5036.  

বমাাঃ সাদ্দাম বহাদসি সরকার, বপতা-মৃত এম এ সালাম 

সরকার, বাসা-১০৭, গ্রাম-১/১ পূব ড গুপ্তপাড়া, র্াকঘর-রাংপুর, 

রাংপুর সের, রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ১৯৯৯ 
গ 

5037.  

এে এম আল-আবমি, বপতা-বমাাঃ েজর আলী েবকর, গ্রাম-

চরবচাংগড়ী, র্াকঘর-রহমতপুর মাদ্রাসা, থািা-বচতলমারী, 

বজলা-বাদগরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
গ 

5038.  

বমাাঃ শামসুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রবহম মৃধা, গ্রাম-

শাহাপুর (পবিমপাড়া), র্াকঘর-জামালগি, থািা-

জয়পুরহাট, বজলা-জয়পুরহাট। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

খ 

5039.  

রাদসল আহদমে, বপতা-বমাাঃ হর্রত আলী, গ্রাম-রঘুিাথপুর, 

র্াকঘর-আতাইকুলা, উপদজলা-সাঁবথয়া, বজলা-পাবিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খগ 

5040.  

বমাাঃ ইবলয়াস বহাদসি বমাল্লা, বপতা-বমাাঃ ইবদ্রস বহাদসি 

বমাল্লা, বাসা-৬৪১, রামচন্দ্রপুর, বঘাড়ামারা, রাজশাহী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৫ 
গ 

5041.  

বমাাঃ বমদহেী হাসাি, বপতা-বমাাঃ বমাজাফ্ের  রহমাি, গ্রাম-

বগাপালপুর, র্াকঘর-পাঁচবববব, উপদজলা-পাঁচবববব, বজলা-

জয়পুরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
ক 

5042.  

সুমি কুমার পাল, বপতা-তারকিাথ পাল, গ্রাম-বাঁকা, 

র্াকঘর-বাঁকা, ভবািীপুর, থািা-পাইকগাছা, বজলা-খুলিা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

5043.  

বমাাঃ আল-আবমি, বপতা-বমাাঃ আেতাব উবদ্দি, গ্রাম-৭ িাং 

চর র্াকঘর-৬ িাং চর, উপদজলা ও বজলা-বশরপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

ক 

5044.  

বমাাঃ বেদরাজ উবদ্দি, বপতা-বমাাঃ আবমর বহাদসি, গ্রাম-

পারখুকবশয়া, র্াকঘর-বিবিন্তপুর, থািা-কাজীপুর, বজলা-

বসরাজগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখ 

5045.  

বমাাঃ উজ্জল, বপতা-মৃত আাঃ কাদের, বগা পবিম পাড়া, 

র্াকঘর-বেওজািা, থািা-ঘাটাইল, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 

5046.  

বমাহাম্মে বমারদশে আলম, বপতা-বমাহাম্মে নুর িবী, গ্রাম-

করইদতালা, বলাকমাি হাজী বাড়ী, র্াকঘর-মান্দারী, 

উপদজলা ও বজলা-লক্ষীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বসবভল, ২০১১ 
গ 

5047.  

বমাাঃ বমাবমনুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ মজনু বময়া, গ্রাম ও 

র্াকঘর-বগাপালিগর, থািা-বভড়ামারা, বজলা-কুবিয়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৭ 
খ 

5048.  

বমাাঃ আবিছুর রহমাি, বপতা-মৃতাঃ ইউনুছ আলী,গ্রামাঃনুরপুর, 

র্াকাঃ হাটশ্যামিগর, উপাঃ বঘাড়াঘাট, বজলাাঃ বেিাজপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),১৯৮৪ 

কখগ 

5049.  

বমাাঃ আব্দুল মাবতি (িয়ি), বপতা-বমাাঃ মুিছুর আলী মন্ডল, 

গ্রাম-বইলগ্রাম, র্াকঘর-কামবেয়া, থািা-বগাববন্দগি, 

গাইবান্ধা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স),  

গ 
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5050.  

বমাাঃ রায়হাি উবদ্দি, বপতা-জালাল উবদ্দি, গ্রাম-উবজরপুর, 

র্াকঘর-খাগাউড়া, থািা-বাবিয়াচাং, বজলা-হববগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
খগ 

5051.  

মুহাম্মে মঈি উদ্দীি, বপতা-মুহাম্মে বগালাম রব্বািী, গ্রাম-

চরপাব ডতী, র্াকঘর-বচৌধুরীহাট, উপদজলা-বকাম্পািীগি,  

বজলা-বিায়াখালী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

কখ 

5052.  

বমাাঃ বশায়াইব বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বমাজােের বহাদসি, 

৮/১, আবজজুর রহমাি বরার্, োদরাগাপাড়া, খুলিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
খগ 

5053.  

বমাাঃ তাদরকুল আলম, বপতা-বমাাঃ শাহ আলম, জবমর 

পাদটায়ারী বাড়ী, মদহরচর, সমবায় বাজার, বসািাগাজী, 

বেিী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
কখ 

5054.  

বমাহাম্মে আল মামুি, বপতা-বমাাঃ বমাশাদরে বহাদসি, 

ববসবমল্লাহ বভলা, কদলজ বরার্, সুববেখালী, বমজডাগি, 

পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৬ 
ক 

5055.  

আবদ্যল্লাহ আল তাবসফুর রহমাি, বপতা-বগালাম রহমাি, 

গ্রাম-রসুলাবাে, র্াকঘর-বরইতলী, উপদজলা-চকবরয়া, 

বজলা-কক্সবাজার। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখ 

5056.  

বমাহাম্মে রবহম উবদ্দি, বপতা-বমাহাম্মে আব্দুল আউয়াল, 

গ্রাম-বখলা, র্াকঘর-ইকবাল িগর, থািা-মদিাহরগি, বজলা-

কুবমল্লা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

5057.  

সুমি, বপতা-জয়িাল, গ্রাম-বাঘুলী, র্াকঘর-খলসী, থািা-

বেৌলতপুর, বজলা-মাবিকগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 
খগ 

5058.  

এস এম আবমনুল হক, বপতা-বমাজাদহরুল হক, গ্রাম-

চরকািাই, র্াকঘর-চরকািাই, থািা-পটিয়া, বজলা-চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
ক 

5059.  

বমাাঃ বমাজােের বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বেরাজ আলী 

প্রামাবিক, গ্রাম-বায়া, র্াকঘর-পুন্ডুবরয়া, থািা-সাঁবথয়া, 

বজলা-পাবিা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

5060.  

বমাাঃ বরজাউল কবরম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল হাবমে, গ্রাম-

হাসািপুর, র্াকঘর-বুবড়হাটী, থািা-বকশবপুর, বজলা-র্দশার। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
কখগ 

5061.  

বমাাঃ নুর উবদ্দি, বপতা-বমাাঃ নুরুল হক, গ্রাম ও র্াকঘর-

হাবজপুর, থািা-ববগমগি, বজলা-বিায়াখালী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১২ 
গ 

5062.  

সামসুল সাদলহীি বমল্টি, বপতা-বমাাঃ সামসুল আলম, গ্রাম-

িলভাঙ্গা, র্াকঘর-চকচাপড়ী, থািা-ববড়া, বজলা-পাবিা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

কখগ 

5063.  

বমাাঃ আল-ইমরাি, বপতা-বমাাঃ কাজী আব্দুল মবতি, চরকুড়া, 

বড়কুড়া, কামারখন্দ, বসরাজগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

5064.  

কাজী জাবহদ্যর রহমাি, বপতা-কাজী বমাস্তাবেজুর রহমাি, 

গ্রাম-মাজবাড়ী, র্াকঘর-মাজবাড়ী, থািা-কালুখালী, বজলা-

রাজবাড়ী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

5065.  

এ .এইচ.এ  শপিকুল ইেল  , পিত -এ.মক.এ  পলে কত 

ম  য়েন, নে ি ড়  ম  ড়, প ে ি ড় , ে   লপুি। 

পব, এেপে ইপঞ্জপনে পিাং 

(ইয়লকপট্রকয ল এন্ড 

ইয়লকট্রপনক্স), ১৯৮৪ 

কখগ 

5066.  

বমাাঃ ইব্রাবহম কববর, বপতা-বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, গ্রাম-

শ্রীপুর, র্াকঘর-শ্রীপুর, থািা-শ্রীপুর,বজলা-মাগুরা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখগ 



ক্রমিক 

নং 
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5067.  

বমাাঃ আশরাে খাি, বপতা-বমাাঃ িান্নু খাি, গ্রাম ও র্াকঘর-

গয়হাটা,থািা-িাগরপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখগ 

5068.  

সাবজদ্যর রহমাি, বপতা-আব্দুল হাবমে, গ্রাম-েদতপুর, 

র্াকঘর-চামারী েদতপুর, থািা-বমজডাপুর, টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

5069.  

বশখ আঞ্জুমাি হক সজল, বপতা-বশখ োয়জুল হক, গ্রাম-

কাঞ্চিপুর, র্াকঘর-হাট বখালা বাজার, থািা-বিত্রদকািা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

কখগ 

5070.  

বমাাঃ বমাজাদম্মল হক, বপতা-বমাাঃ সাইফুল ইসলাম, গ্রাম-

বেউবলয়া, গ্রাম-বেউবলয়া, র্াকঘর-বহন্দা কসবা, থািা-

বক্ষতলাল, বজলা-জয়পুরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 
খগ 

5071.  

বমাাঃ বমাস্তো কামাল বাহাদ্যর,  বপতা-বমাাঃ সাইদ্যর রহমাি 

বাহাদ্যর, গ্রাম ও র্াকঘর-মাোরবাড়ী, উপদজলা-িাবজরপুর, 

বজলা-বপদরাজপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স),২০১৭  

কখগ 

5072.  

বমাাঃ বমাস্তাবেজুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ বগালাম ছদরায়ার, 

গ্রাম-বলাহাগড়া, বপাদ্দার বাড়ী, র্াকঘর-বলাহাগড়া, থািা-

বলাহাগড়া, বজলা-িড়াইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
কখগ 

5073.  

বসয়ে িাবসর উবদ্দি, বপতাাঃ মৃতাঃ বসয়ে আবদ্যল মান্নাি, 

১৩৮.েবক্ষণ বববশল বরার্-১০, বমরপুর-১, ঢাকা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),১৯৮২ 

কখগ 

5074.  

এস এম মিজুরুল আলম, বপতা-বমাাঃ মবহউবদ্দি আহদমে, 

গ্রাম-ছাবতয়ািতলা, র্াকঘর-চুড়ামিকাটি, থািা-বকাতয়ালী, 

বজলা-র্দশার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
খগ 

5075.  

বমাাঃ মাসুে রািা, বপতা-বমাাঃ আব্দুল ওহাব, গ্রাম-

কাঁবকলােহ, র্াকঘর-আবুরী মাগুরা, থািা-বমরপুর, বজলা-

কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 
গ 

5076.  

আবুল কালাম আজাে, বপতা-মািসুর আহম্মে, বপয়ারপুর, 

সীমাখালী, শাবলখা, মাগুরা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
খগ 

5077.  

িাবহে আবমি, বপতা-বমাাঃ রুহুল আবমি, বজায়ার সাহারা, 

র্মজ বরার্, ঢাকা-১২২৯। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
কখগ 

5078.  

বমাাঃ রায়হাি আলী, বপতা-বমাাঃ খায়রুল আলম, বাড়ী-৬৫, 

ওয়ডার্-১, গ্রাম-সরকার পাড়া, র্াকঘর-পাব ডতীপুর, থািা-

পাব ডতীপুর, বেিাজপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

ক 

5079.  

বমাাঃ বমিহাজুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, গ্রাম-

চাঁচ ইব ড়ী, ড কঘর-র  কুড় , উিজজল -হনয়  তপুর, মজল -

নও  াঁ। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

ক 

5080.  

বমাাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ রইচ উবদ্দি,  গ্রাম-

মাইজবাড়ী, র্াকঘর-মাইজবাড়ী, থািা-কাবজপুর, বজলা-

বসরাজগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৯ 

ক 

5081.  

মুহাম্মে হাবমদ্যর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আাঃ রবশে, গ্রাম-

আলাইরপাড়, র্াকঘর-বাঘাদর্াবা, থািা-বমলান্দহ, বজলা-

জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
ক 

5082.  

বমাাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আলাউদ্দীি শরীে, গ্রাম-

রাজাখালী, র্াকঘর-চরবয়ড়া, উপদজলা-দ্যমবক, বজলা-

পটুয়াখালী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

ক 

5083.  

বমাাঃ েজলুল কববর, বপতা-ইছাহার আলী, গ্রাম-কলাকান্দা, 

র্াকঘর-শাহজােপুর, বেওয়ািগি, জামালপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

ক 
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5084.  

বমাাঃ রুহুল আমীি, বপতা-বমাাঃ আব্দুছ ছাত্তার, গ্রাম-

বেওয়ািীপাড়া, র্াকঘর-কাবলবাড়ী, থািা-জামালপুর, বজলা-

জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৫ 
ক 

5085.  

বরুি ববরাগী, বপতা-ভদবশ ববরাগী, গ্রাম ও র্াকঘর-পাতলা, 

থািা-বতরখাো, বজলা-খুলিা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৯ 

কখগ 

5086.  

বমাাঃ আবিসুজ্জামাি, বপতা-আবুল কাদসম বময়া, গ্রাম-

কবলমাবি, র্াকঘর-বিমালীপুর, থািা-ববায়ালমাবর, বজলা-

েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৪ 
ক 

5087.  

বমাাঃ আবু বকর বছবদ্দক, বপতা-বমাাঃ আবুল হাদসম, ৪৯৪/৭, 

পূব ড বগাড়াি,বরার্ িাং-১০, বখলগাঁও, ঢাকা-১২১৯। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

খগ 

5088.  

বসাহরাব আল আবমি, বপতা-বমাাঃ আবদ্যর রবশে, গ্রাম-গাছা, 

র্াকঘর-গাছা, থািা-জয়দেবপুর, গাজীপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

5089.  

বমাাঃ সাবব্বরুল ইসলাম, বপতা-মুহাম্মে সাইফুল ইসলাম, 

বাসা-বস-৩৭, গ্রাম-হাউবজাং, কাবলশাংকরপুর, র্াকঘর-কুবিয়া 

সের, বজলা-কুবিয়া। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

খগ 

5090.  

বমাাঃ রায়হাি বশখ, বপতা-আব্দুল খাদলক বশখ, গ্রাম-উত্তর 

কমলাপুর, র্াকঘর-েবরেপুর, েবরেপুর সের, বজলা-

েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৮ 
খগ 

5091.  

বমাাঃ বসাহাগ বময়া,  বপতা-বমাাঃ ববলাল বহাদসি, গ্রাম-

বগাববন্দিগর, র্াকঘর-বপাগলবেয়া, থািা-সবরষাবাড়ী, বজলা-

জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
ক 

5092.  

বমাাঃ আব্দুল মাদলক, বপতা-বমাাঃ বমাকদছদ্যল রহমাি, গ্রাম-

জাহািাবাে, মামুিপাড়া, থািা-পাব ডতীপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

5093.  

খন্দকার বমাাঃ রায়হাি, বপতা-বমাাঃ আবুল হাদসম, গ্রাম-

চন্দ্রপুর, র্াকঘর-পুরুবলয়া, থািা-গুরুোসপুর, িাদটার। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

5094.  

বমাাঃ জুদয়ল বচৌধুরী, বপতা-মৃত নুরুল ইসলাম বচৌধুরী, গ্রাম-

েরগাপাশা, েবক্ষণ সুিামগি, সুিামগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

5095.  

ববপ্রবজৎ তালুকোর রবি, বপতা-ববধুভূষি তালুকোর, গ্রাম-

জটিচর, র্াকঘর-গবচয়া বাজার, থািা-বেরাই, বজলা-

সুিামগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 

5096.  

বমাাঃ ইমরাি বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আাঃ গবি, গ্রাম-বময়াশী, 

র্াকঘর-জয়পুর, থািা-বমাহিগি, বজলা-বিত্রদকািা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 
খগ 

5097.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-বমাাঃ সাজু বময়া, গ্রাম-

রামিাদথর বভটা, র্াকঘর-বাবেয়াখালী, থািা-গাইবান্ধা সের, 

বজলা-গাইবান্ধা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
খগ 

5098.  

বমাাঃ বহলাল  বহাদসি, বপতা-আহাম্মে সরোর, গ্রাম ও 

র্াকঘর-স্থাপি বেঘী, থািা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 
গ 

5099.  

বমাাঃ আবতকুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ বজলুর রহমাি, 

বপলকুিী, েতুল্লা, িারায়িগি। 
বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

কখ 

5100.  

বমাাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বমাকাম আলী, গ্রাম-

বকশবিগর, র্াকঘর-মাবিকবেয়া, থািা-গাাংিী, বজলা-

বমদহরপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখগ 



ক্রমিক 

নং 
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5101.  

বমাাঃ আবু বক্কর বসবদ্দক, বপতাাঃমরহুম বকয়াম উদ্দীি মন্ডল, 

২১৫/বব, ফ্ল্াট-৪/বস, ইউবিক রওশি, বখলগাঁ বচৌধুরী, পাড়া, 

ঢাকা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),১৯৮২ 

কখগ 

5102.  

জাইদ্যল ইসলাম, বপতা-আব্দুল ওহাব, গ্রাম-জামালপুর, 

র্াকঘর-ভাওয়াল জামালপুর, থািা-কাবলগি, বজলা-

গাজীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১২ 
খগ 

5103.  

বমাাঃ মাসুে রািা, বপতা-বমাাঃ আাঃ কাদের, েয়ারামপুর 

(তালতলা), েয়ারামপুর, বাগাবতপাড়া, িাদটার। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

5104.  

বমাাঃ আবমরুল ইসলাম, বপতা-মৃত হাজী আব্দুল কবরম, ২২২, 

েবক্ষণ কুতুবখালী, েবিয়া, র্াত্রাবাড়ী, ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১০  
কখ 

5105.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম,বপতা-বমাাঃ আব্দুল লবতে, বস্নহিীড়, 

গাংগাধরপবি, বহাবডাং িাং-১, ব্লক-বব, র্াকঘর ও থািা ও 

বজলা-মাবিকগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখগ 

5106.  

হাবেউল ইসলাম, বপতা-মৃত বসরাজ উবদ্দি, গ্রাম-সুরাটি, 

র্াকঘর-সুরাটি, বহাদসিপুর, বকদশারগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

5107.  

বমাাঃ তাদরকুল আলম, বপতা-বমাাঃ শবেকুল আলম, গ্রাম-

মুবসপাড়া, র্াকঘর-বেরগি, থািা-বেরগি, বজলা-রাংপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

তবড়ৎ, ২০০২ 
গ 

5108.  

বমাাঃ আল আবমি বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আবু সাইে বমাল্লা, 

িবরিা, শাহজােপুর, বসরাজগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 
ক 

5109.  

বমাাঃ মাহফুজুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ ইবদ্রস আলী বমাল্লা, গ্রাম 

ও র্াকঘর-লক্ষীপুর, থািা-আতাইকুলা, বজলা-পাবিা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

ক 

5110.  

বমাহাম্মে িাবছম সাদরায়ার, বপতা-মৃত আবদ্যল হাই, গ্রাম-

লামকাইি, র্াকঘর-লামকাইি, থািা-পাগলা, উপদজলা-

গেরগাঁও, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

5111.  

বশাভি কুমার সাহা, বপতা-সুিীল চন্দ্র সাহা, গ্রাম-উত্তর 

বমরাপুর, র্াকঘর-সরারচর, থািা-বাবজতপুর, বজলা-

বকদশারগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

বমকাদট্রাবিক্স, ২০১১ 
গ 

5112.  

বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আবমর আলী মন্ডল, 

গ্রাম ও র্াকঘর-রামকৃষ্ণপুর, থািা-বচৌগাছা, বজলা-র্দশার। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(তবড়ৎ এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ১৯৯২ 

কখগ 

5113.  

বমাাঃ হাবববুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আবু মুছা, গ্রাম-মধ্য 

ভদ্রঘাট, (ভূইয়াপাড়া), র্াকঘর-রাজার ভদ্রঘাট, থািা-

কামারখন্দ, বজলা-বসরাজগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখগ 

5114.  

বমাাঃ আব্দুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ মাবিক উল্লা, গ্রাম-মাবিক 

উল্লা বাবড়, গ্রাম-বগাববন্দপুর, র্াকঘর-করা খবলো, থািা-

শাহজােপুর, বজলা-বসরাজগি 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৭ 
ক 

5115.  

বমাাঃ শাহ বিওয়াজ, বপতা-রবশে আহমে, গ্রাম ও র্াকঘর-

বড়দঘািা, বাঁশখালী, চিগ্রাম। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

ক 

5116.  

আবিসুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রাম-

পাঁচুবড়য়া, র্াকঘর-বমাল্যা বততুবলয়া, থািা-বগাপালগি, 

বজলা-বগাপালগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

5117.  

শবেকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আেজাল বশখ, গ্রাম-

পাকুবড়য়া, ইউবপ-কাজলা, থািা-সাবরয়াকাবন্দ, বজলা-বগুড়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 
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5118.  

এিামুল হক, বপতা-বমাহাম্মে আলী, গ্রাম-ভাাংিামারী, 

র্াকঘর-অিন্তগি, থািা-বগৌরীপুর, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

কখ 

5119.  

বমাহাম্মে েয়সাল ববি সাদলহ, বপতা- বমাহাম্মে সাদলহ 

আহমে, পূব ড ছাগলিাইয়া, ছাগলিাইয়া, বেিী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

গ 

5120.  

তািভীর আহদম্মে, বপতা-শবেকুল ইসলাম, গ্রাম-

বহাদসিিগর, র্াকঘর-বহাদসি িগর, উপদজলা-ববলাব, বজলা-

িরবসাংেী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 

5121.  

রিি সরকার, বপতা-বশখর সরকার, বহাবডাং িাং-৮৮, ববত্রশ, 

বকদশারগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

খ 

5122.  

বমাহাম্মে আব্দুল্লাহ আল আমীি, বপতা-বমাহাম্মে রমজাি 

আলী, গ্রাম-বগাপালপুর, র্াকঘর-বগাপালপুর, থািা-

এিাদয়তপুর, বসরাজগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

ক 

5123.  

বমাাঃ সুমি আলী, বপতা-বমাাঃ মবতয়ার রহমাি, গ্রাম-পাঁকা, 

র্াকঘর-শাহাপুর, থািা-জীবিিগর, বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

5124.  

বমাাঃ সবুজ বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বতাোদজ্জল বহাদসি, গ্রাম-

উড়াকান্দা, র্াকঘর-ভববেয়া, থািা ও বজলা-রাজবাড়ী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

5125.  

বমাাঃ জাবহে হাসাি, বপতা-বমাাঃ আবু সাঈে বসখ, গ্রাম-

গয়লা, র্াকঘর ও থািা ও বজলা-বসরাজগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

5126.  

বমাাঃ সাবমউল ইসলাম, বপতা-মৃতাঃ বমাসদলম উদ্দীি মন্ডল, 

গ্রামাঃদেঁিল্যা,র্াকাঃ বববহগ্রাম,উপাঃ আেমবেঘী, বজলাাঃ 

বগুড়া।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০০৭ 

কখগ 

5127.  

বমাাঃ মাহফুজুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ তাজুল ইসলাম, গ্রাম-

পূব ড বপলবগরী, র্াকঘর-বছাট তুলাগাঁও, বরুড়া, কুবমল্লা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 

5128.  

রবেকুল ইসলাম, বপতা-নুরুবদ্দি মুবস, গ্রাম-গজগাহ, 

র্াকঘর-কুিিগর, িগরকান্দা, েবরেপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

5129.  

বমাাঃ আতাউর রহমাি, বপতা-বমাাঃ খবললুর রহমাি, বপতা-

বমাাঃ বাঁশজািী, র্াকঘর-ফুলকুমার, থািা-ভুরুঙ্গামারী, বজলা-

কুবড়গ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

5130.  

বমাাঃ শামছুল আলম খাি, বপতা-বমাাঃ শাহ আলম খাি, গ্রাম 

ও র্াকঘর-কুলকান্দী, থািা-ইসলামপুর, বজলা-জামালপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

5131.  

বমাাঃ মাহফুজ উল হক, বপতা-বমাাঃদসালায়মাি, গ্রাম-

বকসমত বহাজা, র্াকঘর-পািািগর, থািা-দূগ ডাপুর, বজলা-

রাজশাহী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

5132.  

বশখ বমাহাম্মে বজহাদ্যল ইসলাম, বপতা-মৃত বমাাঃ ইসহাক 

আলী, গ্রাম-েবক্ষণ ভূদতর বেয়া, র্াকঘর-বকোরপুর, থািা-

বাবুগি, বজলা-ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ১৯৯৭ 
খ 

5133.  

বমাাঃ আব্দুল আওয়াল, বপতা-বমাাঃ ববছর উবদ্দি, গ্রাম-

িয়াপাড়া, র্াকঘর-ববাকাইিগর, থািা-বগৌরীপুর, 

ময়মিবসাংহ। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

ক 

5134.  

বমাাঃ রুদবল বহাসাইি, বপতা-বমাাঃ জসীম উবদ্দি, গ্রাম-

ইছায়া, র্াকঘর-মবল্লকপুর, থািা ও বজলা-জয়পুরহাট। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 
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5135.  

আব্দুল্লাহ আল মারুে, বপতা-বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, বাসা-

৫৮৯/১, গ্রাম-বশকারপুর, থািা ও বজলা-বপদরাজপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

খ 

5136.  
বমাাঃ আব্দুল আবলম, বপতা-বমাাঃ আজাহার আবল, গ্রাম-

বাঐদখালা, র্াকঘর-গান্ধাইল, থািা-কাবজপুর, বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
গ 

5137.  
বমাাঃ ইমরুল, বপতা-বমাাঃ বগালাম বহাদসি, গ্রাম-মাইলজািী, 

র্াকঘর-সহবতপুর, িাগরপুর, টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
কখগ 

5138.  

বমাাঃ তাকববর বময়া, বপতা-বিজাম বময়া, গ্রাম-কমলাপুর, 

র্াকঘর ও থািামুকসুেপুর, বজলা-বগাপালগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

5139.  

বমাাঃ মবিরুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ বমাোজ্জল বহাদসি, গ্রাম-

চান্দকুটি, র্াকঘর-বিউ সাদহবগি, উপদজলা-সের, বজলা-

রাংপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৯ 

খগ 

5140.  
বমাাঃ আবু সাইে (মাছুম), বপতা-মৃত সামছুর রহমাি সরোর, 

গ্রাম-জায়গীর মহল, র্াকঘর-আখােী, থািা –কয়রা, খুলিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ১৯৯৭ 
খগ 

5141.  

বমাাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আবজজুর রহমাি, গ্রাম 

ও র্াকঘর-কুবর্কাহবিয়া, শ্রীবরেী, বজলা-বশরপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খ 

5142.  

বমাাঃ আবমনুল ইসলাম, বপতা-মৃত বজল হক, গ্রাম-ব্রাহ্মণ 

বয়ড়া, র্াকঘর-হাট বয়ড়া, থািা ও বজলা-বসরাজগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

5143.  

বমাাঃ জবসম উদ্দীি, বপতা-মৃত আব্দুল খাদলক, গ্রাম-

ববন্নাগুবি, আতর আলী ব্যাপারী বাড়ী, র্াকঘর-বসিবাগ, 

উপদজলা-বসিবাগ, বজলা-বিায়াখালী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

5144.  

বমাাঃ ইমরাি বহাদসি, বপতা-আবুল বহাদসি খা, গ্রাম-

শ্রীরামপুর, র্াকঘর-রায়পুর হাট, থািা-মধুখালী, বজলা-

েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

5145.  

বমাাঃ সাইফুবদ্দি ইয়াবহয়া, বপতা-বমাাঃ আবজজ বময়া, গ্রাম ও 

র্াকঘর-র্াঙ্গাপাড়া, থািা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ১৯৯৭ 
কখগ 

5146.  

মুহাম্মে আবদ্যল জব্বার, বপতা-মুহাম্মে রুহুল আবমি, 

হাজীবাড়ী, আমানুল্যাপুর, কামালপুর, ববগমগি, বিায়াখালী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

গ 

5147.  
বমাাঃ আব্দুর রহমাি রাদসল, বপতা-বমাাঃ ইবদি ছউে, গ্রাম-

মহারাজপুর, র্াকঘর-খবড়খালী, থািা-বিিাইেহ, বিিাইেহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
খ 

5148.  

বমাাঃ মুশবেকুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ ববলাল বহাদসি, গ্রাম-

হাসপাতাল বমাড়, মুবসপাড়া, বেিাজপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খ 

5149.  
বেদরাজ হায়োর খাি, বপতা-আব্দুল ওয়াদহে খাি, বব-৪, 

বাসা-১৬/১৮-এ, বরার্-২, শ্যামলী, ঢাকা। 

বব এস বস ইদলকবট্রকুাল, 

১৯৯১ 
কখগ 

5150.  

বমাাঃ শামীম বহাদসি হৃেয়, বপতা-বমাাঃ িজরুল ইসলাম, 

গ্রাম-কিাই, র্াকঘর-িবশপুর, উপদজলা-বেিাজপুর সের, 

বজলা- বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
খগ 

5151.  

বমাাঃ আতাউর রহমাি, বপতা-বমাাঃ সাইদ্যল ইসলাম, গ্রাম-

প্রতাব খাদ্যলী, র্াকঘর-বপরহাটি, থািা-ধুিট, বজলা-বগুড়া। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 

5152.  

বমাাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ ববছর বমাল্লা, , গ্রাম-

ববগুিটাল, র্াকঘর-আনুহলা, থািা ও বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 
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5153.  

বমাাঃ সাদরায়ার বহাদসি, বপতা-আাঃ সাত্তার, গ্রাম-কান্দুবলয়া, 

র্াকঘর-ডুমরাকান্দা, থািা-কুবলয়ারচর, বজলা-বকদশারগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

খগ 

5154.  

বমাাঃ সাদরায়ার বহাসাইি (রুদবল), বপতা-বমাাঃ আব্দুর 

রাজ্জাক, গ্রাম-ভাটিঘাগড়া, র্াকঘর-চরঘাগড়া, থািা-সের, 

বজলা-ময়মিবসাংহ। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

5155.  

আসাদ্যল হক, বপতা-আবদ্যস সুকুর, নুরুল বহাছাইি 

কন্ট্রাক্টদরর বাড়ী, গ্রাম ও র্াকঘর-বতলার দ্বীপ, থািা-

আদিায়ারা, বজলা-চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
ক 

5156.  

বমাাঃ হাসানুর রশীে, বপতা-বমাাঃ বমজানুর রহমাি, গ্রাম-বড় 

দূগ ডাপুর, র্াকঘর-বকােন্ডা, থািা-আশাশুবি, বজলা-সাতক্ষীরা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

ক 

5157.  

আশরাে উবদ্দি বমাাঃ কায়সার, বপতা-এ বক এম আবুল 

কাদশম, ১০ক/১,কদলজ বরার্, বরল িবসাং, ময়মিবসাংহ। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

ক 

5158.  

বমাাঃ আহসাি কববর সরকার, বপতা-বমাাঃ আব্দুস সাত্তার 

সরকার, গ্রাম-চাবন্দপুর, র্াকঘর-বাগদ্যয়ার, থািা-পীরগি, 

বজলা-রাংপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

গ 

5159.  

বমাাঃ আবমনুল হক, বপতা-রইছ উবদ্দি তালুকোর, গ্রাম-

ববদ্যদবল ঘবড়য়া, র্াকঘর-ববদ্যদবল ঘবড়য়া, থািা-িলর্াঙ্গা, 

বজলা-িাদটার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০০৩  
গ 

5160.  

আব্দুল আওয়াল, বপতা-বমাাঃ রমজাি আলী, গ্রাম-বমজডাপুর, 

র্াকঘর-ববগুিবাড়ী, ময়মিবসাংহ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০২ 
ক 

5161.  

ইবিাঃ বশখ বমাাঃ বমাস্তো, বপতা-বশখ বমাাঃ আবমনুর রহমাি, 

২৪৩ বহলাই, িলর্াঙ্গা, কাবলগি, বিিাইেহ। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

ক 

5162.  

বমাাঃ আবু জাের, বপতা-বমাাঃ এিাদয়ত বমাল্লা, ৮৫, 

রমজািকাঠী, বমাল্লাবাড়ী, িালকাঠী সের, িালকাঠী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখগ 

5163.  

আববে আল মাহমুে, বপতা-আব্দুল্লাহ আল মাহমুে, বাবড়-২, 

বরার্-১৫, উত্তর রাদয়রবাগ, মাতুয়াইল, খািবাড়ী, র্াত্রাবাড়ী, 

ঢাকা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 

5164.  

শাপলা িাসরীি, বপতা-মৃত বমাাঃ নুরুল ইসলাম (এুার্). গ্রাম-

িািাইচ, র্াকঘর-শলপী, থািা-ধামুরহাট, বজলা-িওগাঁ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
খগ 

5165.  

জাবহে হাসাি, বপতা-লুৎের রহমাি, গ্রাম-বছলােী, র্াকঘর-

কলাপাটুয়া, থািা-কালীগি, বজলা-গাজীপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

5166.  
বমাাঃ তাবরকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আবু হাবিে, কুরশী, 

বসািাতুিী, শাহজােপুর, বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

5167.  

বমাহাম্মে আকতার বহাদসি, বপতা-বমাহাম্মে নূরুল ইসলাম, 

গ্রাম-ববলাব, র্াকঘর-বর্পুটী বাড়ী, ভায়া বঘাড়াশাল, থািা-

মাধবেী, বজলা-িরবসাংেী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

5168.  

আলী আল বমাস্তাইি, বপতা-িাবজম উবদ্দি, ৫৩/৩২, রাজ 

বল্লভপুর, বশরপুর টাউি, বশরপুর সের, বশরপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

ক 

5169.  

সিয় কুমার সরকার, বপতা-বগাববন্দ চন্দ্র সরকার, বরার্-১বব, 

বাসা-১, বিকুি-২, বখলদক্ষত, ঢাকা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স),২০১৩  

কখগ 



ক্রমিক 

নং 
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5170.  

বমাাঃ বগালাম কাওসার, বপতা-বমাাঃ বগালাম বমাস্তো বমাল্লা, 

গ্রাম-ববন্যাোইড়, র্াকঘর-বাঘাবাড়ী, থািা-শাহজােপুর, 

বজলা-বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
ক 

5171.  

বমাাঃ আব্দুর রহমাি, বপতা-আবুল কাদশম, বাসা-২৯, রাস্তা-

১৬, রূপিগর আবাবসক, র্াকঘর-বমরপুর-১২১৬, বমরপুর, 

ঢাকা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৩ 

কখগ 

5172.  

বমাাঃ আলী বহাসাইি, বপতা-বমাাঃ আতাউর রহমাি, গ্রাম-

আমরাইল, র্াকঘর-র্ােবপুর, থািা-ধামরাই, বজলা-ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
ক 

5173.  

বাবর বােশা, বপতা-লূৎের রহমাি, গ্রাম-বভালাদকাট, 

র্াকঘর-বভালাদকাট, থািা-রামগি, বজলা-লক্ষীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 
গ 

5174.  

বমাাঃ শাহীি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল জব্বার, ছাবি বকোরপুর, 

বকোরপুর, বাবুগি, ববরশাল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
গ 

5175.  

বচৌধুরী আকরাম বহাদসি, বপতা-বচৌধুরী জাকাওয়াত বহাদসি, 

বাসা-১০৯, গ্রাম-িবাবগি, র্াকঘর-বপাস্তা, লালবাগ, ঢাকা-

১২১১। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

কখগ 

5176.  

বমাাঃ আল ইমরাি বহাদসি, বপতা-মৃত তমদছর আলী, গ্রাম-

চন্দ্রদকািা, র্াকঘর ও উপদজলা ও বজলা-বসরাজগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খ 

5177.  

বমাাঃ জুদয়ল রািা, বপতা-বমাাঃ আবু সাঈে বময়া, গ্রাম-

বেৌলতপুর, র্াকঘর-হাট বয়ড়া, থািা ও বজলা-বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বরবিজাদরশন্ এন্ড 

এয়ারকবন্ডশি, ২০১১ 

গ 

5178.  

বমাাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বপতা-মৃত বমাাঃ বছবদ্দক উল্যা, 

গ্রাম-লাকুবড়য়াকাবন্দ, র্াকঘর-বমরপাড়া, থািা-ববগমগি, 

বজলা-বিায়াখালী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

5179.  

শাবকলূজ্জামাি বসাহাগ, বপতা-বমাাঃ আবুল কালাম আজাে, 

গ্রাম-সয়াধািগড়া, র্াকঘর-বসরাজগি, উপদজলা ও বজলা-

বসরাজগি সের। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

5180.  

বমাাঃ রাবকবুল হাসাি, বপতা-বমাাঃ শাহােত বহাদসি, গ্রাম-

জগজীবিপুর, র্াকঘর-িাইমুড়ী, উল্লাপাড়া, বজলা-বসরাজগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

5181.  

বমাাঃ কাওসারুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ লুৎের রহমাি, গ্রাম ও 

র্াকঘর ও থািা-বমজডাগি, বজলা-পটুয়াখালী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 
খগ 

5182.  

বমাাঃ বগালাম বকববরয়া, বপতা-বমাাঃ মাহবুবুর রহমাি, গ্রাম-

বিয়াজপুর, র্াকঘর-বমদরর পাড়া, উপদজলা-ববগমগি, 

বজলা-বিায়াখালী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স),  

খগ 

5183.  

বমাাঃ সাি িাবহে, বপতা-বমাাঃ বমাস্তো কামাল, বাসা-মাদঠর 

পাদশ, গ্রমা-লালবাগ, র্াকঘর-বেিাজপুর সের, বেিাজপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

গ 

5184.  

বমাহাম্মে বতৌবহদ্যল আলম, বপতা-বমাহাম্মে শামশুল আলম, 

এয়াবছি িগর, ১  িাং হলবেয়া, রাউজাি, চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

ক 

5185.  

রাবকব খাি, বপতা-বমাাঃ ওমর োরুক খাি, গ্রাম-চরদপৌবল, 

র্াকঘর-চরদপৌবল, থািা-টাাংগাইল, বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখগ 

5186.  

পলাশ ববণক,  বপতা-মহাদেব চন্দ্র ববিক, গ্রাম-চতুরপাড়া, 

(পাট ড) র্াকঘর-বমাস্তোপুর, মাোরীপুর সের, মাোরীপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 
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5187.  

বমাাঃ আাঃ রহমাি বমাল্লা, বপতা-বমাাঃ বাশার বমাল্লা, গ্রাম-বড় 

পারুবলয়া, ওয়ার্ ড-০৬, উত্তর পাড়া, র্াকঘর-পারুবলয়া, থািা-

কাবশয়ািী, বজলা-বগাপালগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখগ 

5188.  

বমাাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আজগর আলী সরকার, 

গ্রাম-বিয়ার আস্তািা-ই-হক (ইসলাম বাগ), র্াকঘর-

বসয়েপুর, থািা-বসয়েপুর, বজলা-িীলোমারী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৮ 

খগ 

5189.  

বমাাঃ মাহফুজুল আলম, বপতা-এ বক এম আসাদ্যজ্জামাি, গ্রাম 

ও র্াকঘর-হাবমরেী, থািা-ভাাংগা, বজলা-েবরেপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৮ 

কখগ 

5190.  

আদিায়ারুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রাম-

বগাোবশমলা, র্াকঘর-শ্রীরামপুর, থািা-জামালপুর, বজলা-

জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৩ 
ক 

5191.  

বমাাঃ সািাউল্লাহ, বপতা-বমাাঃমুবির উবদ্দি বমাল্লা, গ্রাম-

মাজবেয়া, র্াকঘর-ধাপারী, থািা-ঈশ্বরেী, পাবিা। 
বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৬ 
ক 

5192.  

বমাস্তাক আহদম্মে, বপতা-আাঃ কবরম খাি, গ্রাম-মুবস কাবন্দ, 

র্াকঘর-বব বক িগর, থািা-জাবজরা, বজলা-শরীয়তপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

ক 

5193.  

কাবশিাথ রায়, বপতা-শাংকর চন্দ্র রায়, গ্রাম ও র্াকঘর-

কুবড়পাইকা, থািা ও বজলা-পটুয়াখালী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

5194.  

বমাাঃ রুহুল কবরম, বপতা-মৃত বমাখদলসুর রহমাি, গ্রাম-চক 

মুকতার, র্াকঘর ও থািা-িওগাঁ, বজলা-িওগাঁ। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০১ 

কখগ 

5195.  

বমাাঃ বরজাউল কবরম, বপতা-বমাাঃ আব্দুস সাত্তার, গ্রাম-বণ ডা 

চন্দ্রা সাদকর, র্াকঘর-োঁবসতলা, থািা-বগাববন্দগি, বজলা-

গাইবান্ধা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(বমকাবিকুাল), ২০১১ 
খগ 

5196.  

হুসাইি হাববব (োহাে), বপতা-মৃত বমাাঃ বখবতয়ার রহমাি, 

বগাপালগি বমৌলভী পাড়া, বগাপালগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
ক 

5197.  

বমাাঃ সুরুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ আবু বহাদসি, গ্রাম-শ্রুবতধর, 

র্াকঘর-বচৌধুরীহাট, থািা-কালীগি, বজলা-লালমবিরহাট। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০৫ 
খগ 

5198.  

বমাাঃ আল এমরাি, বপতা-বমাাঃ হারুি অর রবশে খাি, গ্রাম-

উত্তমপুর, র্াকঘর-উত্তমপুর, থািা-বাদকরগি, বজলা-

ববরশাল। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখগ 

5199.  

রুদবল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ ওবাইদ্যল ইসলাম, খামার 

সাতিালা, বচবরর বন্দর, বেিাজপুর, রাংপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

খগ 

5200.  

বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাাঃ জবহরুল হক, বাড়ী-

১০৫৫, কামারজুরী, গাছা, গাজীপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খ 

5201.  

বমাাঃ কামরুল হাসাি, বপতা-বমাাঃ েজলুর রহমাি, গ্রাম-

রজাকপুর, থািা-িওগাঁ সের, িওগাঁ। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখগ 

5202.  

বমাাঃ মহবসি, বপতা-বমাাঃ আাঃ রহমাি, গ্রাম-বছাট বগী, 

র্াকঘর-বছাটবগী,  থািা-আমতলী, বজলা-বরগুিা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

5203.  

বমাাঃ আবদ্যল হক, বপতা-মৃত আবদ্যল ওহাব, গ্রাম ও 

র্াকঘর-চন্দিাইল, মুরােিগর, কুবমল্লা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখগ 
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5204.  

মুহম্মে শাহ আলম, বপতা-মৃত বমাাঃ আবেজ উবদ্দি, ১/২০, 

পল্লবী, বমরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স এন্ড 

বটবলকবমউবিদকশস), 

২০০৯ 

কখগ 

5205.  

বমাাঃ ওয়াবসমুজ্জামাি তরেোর, বপতা-বমাাঃ আব্দুল ওয়াদহে 

তরেোর, গ্রাম-রহমতপুর, র্াকঘর-বারীিগর, থািা-

বকাতয়ালী, বজলা-র্দশার। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

কখগ 

5206.  

ইউনুস আলী, বপতা-আক্কাছ আলী গ্রাম-পাতুবরয়া, ববকয়া, 

কালুখালী, রাজবাড়ী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

5207.  

ইবিাঃ বমাাঃ ইব্রাহীম কবীর, বপতা-বমাাঃ আবুল হাসাি 

বমাড়ল, গ্রাম-আলকা, র্াকঘর ও থািা-ফুলতলা, বজলা-

খুলিা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

ক 

5208.  

বমাহাম্মে ইখলাকুজ্জামাি, বপতা-রইছুল হক, গ্রাম-লালগ্রাম, 

র্াকঘর-থািা বাজার, থািা-জবকগি, বজলা-বসদলট। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ১৯৯৪ 

কখগ 

5209.  

মদিাবজত মি জয়, বপতা-জগেীশ চন্দ্র মন্ডল, গ্রাম-িাপা, 

র্াকঘর-িাপা, শ্যামিগর, সাতক্ষীরা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৫  
গ 

5210.  

বমাাঃ আবমনুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আিছার আলী, সারাই, 

িতুি বাজার (কামার পাড়া), হারাগাছ, রাংপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

ক 

5211.  

আশরাফুল ইসলাম, বপতা-ঠান্ডু বময়া, গ্রাম-পাথর ঘাটা, 

র্াকঘর-খবলয়াজািী, উপদজলা-বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

5212.  

আল আবমি আল সাববর, বপতা-বমাাঃ আব্দুস ছাত্তার, গ্রাম ও 

র্াকঘর ও থািা-হবরিাকুন্ডু, বজলা-বিিাইেহ। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খ 

5213.  

জাবকর আহদমে মতুডজা, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মবজে, গ্রাম-

জয়রামপুর, আদিায়ার, র্াকঘর-পায়রাবন্দ, থািা-বমঠাপুকুর, 

বজলা-রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৮ 
ক 

5214.  

এিামুল হক, বপতা-জয়িাল হাওলাোর,  গ্রাম-কাবশখন্ড, 

র্াকঘর-বগাসাইরহাট, থািা-বগাষাইরহাট, বজলা-শরীয়তপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

5215.  

বেপাংকর কুন্ডু, বপতা-রাম দ্যলাল কুন্ডু, কুসুমবে, 

আলোর্াঙ্গা, েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখগ 

5216.  

বমাাঃ শাহজাহাি বসরাজ, বপতা-বমাাঃ আব্দুল জবলল, গ্রাম-

বখাদ্দজয়পুর, র্াকঘর-চান্দাশ, থািা-মহাদেবপুর, বজলা-

িওগাঁ। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

ক 

5217.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর বহাদসি, বপতা-বমাাঃ জবহর উবদ্দি, গ্রাম-

ভবািীপুর, র্াকঘর-গার্াদর্াবা, উপদজলা-সবরষাবাড়ী, বজলা-

জামালপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 

5218.  

বমাাঃ বমাস্তো কামাল, বপতা-বমাাঃ রুহুল ক্দুদ্যস গাজী, গ্রাম-

েরবাসা, র্াকঘর-বকরালকাতা, থািা-কলাদরায়া, বজলা-

সাতক্ষীরা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

5219.  

বমাাঃ আবরফুল ইসলাম,বপতা- আব্দুল মাদলক, গ্রাম-

আশাবাড়ী, র্াকঘর-শশীেল, থািা-ব্রাহ্মণপাড়া, বজলা-

কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
কখগ 

5220.  

বমাাঃ হাসানুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ মবিরুজ্জামাি, ৫০/১, বরার্-

০৮, বেজ-২, বসািার্াঙ্গা আবাবসক , খুলিা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

5221.  

এ বক এম িাজমুল হাসাি, বপতা-এ বক এম মাহবুবুর রহমাি, 

গ্রাম-বশদলরকান্দা তরেোর পাড়া, র্াকঘর-বশদলরকান্দা 

বাজার, থািা-জামালপুর সের, বজলা-জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

কবম্পউটার, ২০০৮ 
ক 

5222.  

সুকান্ত কুমার তরেোর, বপতা-বগাপাল চন্দ্র তরেোর, গ্রাম-

বপদরাজপুর, র্াকঘর-হাটবার বাজার, থািা-কাবলগি, বজলা-

বিিাইেহ। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

ক 

5223.  

বমাাঃ বখারদশে আলম, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রবেক, গ্রাম-বড় 

খাটামারী, র্াকঘর-জয়মবির হাট,থািা-ভুরুঙ্গামারী, বজলা-

কুবড়গ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
খ 

5224.  

বমাাঃ রাজু আহদম্মে, বপতা-বমাাঃ আজাহার আলী ববশ্বাস, 

গ্রাম ও র্াকঘর-থুকড়া, থািা-ডুমুবরয়া, বজলা-খুলিা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

5225.  

বমাাঃ আব্দুল আহাে, বপতা-বমাাঃ আব্দুল ওয়াদ্যে, গ্রাম-

ইছাপুর, র্াকঘর-আেশ ড ইছাপুর,  উপদজলা-শাহরাবস্ত, বজলা-

চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৭ 
কখগ 

5226.  

বমাহাম্মে জামাল উদ্দীি, বপতা-মৃত হাজী আব্দুল গিী, গ্রাম-

পীরকাবশমপুর, র্াকঘর-পীরকাবশমপুর, থািা-বাঙ্গরা বাজার, 

উপদজলা-মুরােিগর, বজলা-কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৮৮ 
কখগ 

5227.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-মৃত আাঃ জব্বার, গ্রাম-চুবিয়া 

পাড়া, র্াকঘর-হাট বগাোগাড়ী, থািা-দূগ ডাপর, বজলা-

রাজশাহী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(কবম্পউটার),২০০৭ 
কখগ 

5228.  

বমাাঃ আল মামুি, বপতা-বমাাঃ রতব আলী, গ্রাম-ধাদমার, 

র্াকঘর-বমজডাপুর, থািা-আদটায়ারী, বজলা-পঞ্চগড়। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
ক 

5229.  

বমাাঃ শাহ বিওয়াজ, বপতা-বমাাঃ আয়ুব আলী, গ্রাম-

রািাগাতী, থািা-অভয়িগর, বজলা-র্দশার। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খ 

5230.  

রাবকবুল হাসাি, বপতা- মবজবুর রহমাি, গ্রাম-রবহমপুর, 

র্াকঘর-আশুবতয়া, থািা-বহাদসিপুর, বজলা-বকদশারগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
গ 

5231.  

বমাাঃ রাবকবুল আলম, বপতা-বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রাম-

হাবরছ বময়ার বাড়ী, বশদবরহাট, সন্দ্বীপ, চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

অদটাদমাবাইল, ২০১২ 
খগ 

5232.  

বমাাঃ আবু বতারাব, বপতা-সাদেকুল ইসলাম, হবররামপুর, িথ ড 

হবররামপর, পবেতলা, িওগাঁ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
ক 

5233.  

বমাাঃ বশহাব উল বাশার, বপতা-মৃত বমাাঃ বমাস্তো আবুল 

বাসার, গ্রাম-হাওয়ালখালী, র্াকঘর-কাওির্াঙ্গা, থািা-

সাতক্ষীরা সের, বজলা-সাতক্ষীরা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

5234.  

বমাাঃ িাজমুল বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বজলুর রহমাি, গ্রাম ও 

র্াকঘর-বটাদপর বাড়ী, থািা-ধামরাই, বজলা-ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

5235.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-বমাাঃ মবজবর রহমাি, গ্রাম-

মাধিগর, র্াকঘর-মাধিগর, থািা-িলর্াঙ্গা, বজলা-িাদটার। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

ক 

5236.  

বববী আক্তার, বপতা-মরহুম বমাাঃ ববলাল উবদ্দি, গ্রাম-পবিম 

কুরাইশ, িবজর আহমদের বাড়ী, র্াকঘর-নূরালী বাড়ী, থািা-

হাটহাজারী, চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
কখ 

5237.  

বমাাঃ আবতকুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আবজজার রহমাি, গ্রাম-

সাতাবশ মুবলয়া (আকন্দ পাড়া), র্াকঘর-ভবািীগি, থািা-

বগুড়া সের, বজলা-বগুড়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
খগ 
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5238.  

বমাাঃ ইকরাম বহাদসি, বপতা-বমাাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রাম-

কাবজর, র্াকঘর-ববরাগীর চর, উপদজলা-কটিয়াবে, বজলা-

বকদশারগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

কখগ 

5239.  

বমাাঃ সাজ্জাে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ ইসমাইল বহাদসি, গ্রাম-

উথলী বাজার, র্াকঘর-উথলী বাজার, থািা-জীবিিগর, 

বজলা-চুয়ার্াঙ্গা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খ 

5240.  

বমাহাম্মে তামবজদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ শহীদ্যল্লাহ, গ্রাম-

বিবিন্তপুর, র্াকঘর ও থািা-পাকুবন্দয়া, বজলা-বকদশারগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 
ক 

5241.  

বমাাঃ আদিায়ারুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল গফুর, গ্রাম-

ভান্ডার বখালা, র্াকঘর-ভান্ডার বখালা, উপদজলা-বকশবপুর, 

বজলা-র্দশার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
খ 

5242.  

বমাাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-মবেজুল ইসলাম, গ্রাম-

কাবশপুর, েতুল্লা, িারায়িগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 

5243.  

বমাাঃ বজল্লুর রহমাি বচৌধুরী ,বপতা-বমাাঃ িাবজম উদ্দীি 

বচৌধুরী, রমজাি আলী বচৌধুরী বাড়ী, গ্রাম ও র্াকঘর-

কেলপুর, থািা-রাউজাি, বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

কখগ 

5244.  

বমাাঃ বমাজাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ সুলতাি িাবসর 

উবদ্দি, মুসবলমপাড়া, বখপুপাড়া, কলাপাড়া, পটুয়াখালী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০৪ 
খগ 

5245.  

বমাাঃ মাইরুল ইসলাম বপয়াস, বপতা-বমাাঃ আব্দুল হক, 

বাদতি সড়ক, পবিম শহালাবুবিয়া, বমাাংলা, বাদগরহাট। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

5246.  

বমাাঃ রাদশেীি হাবসব, বপতা-বমাাঃ আব্দুল হাবসব, বহাবডাং 

িাং-২৬৯৬, চকদেবপাড়া, িওগাঁ সের, িওগাঁ। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

ক 

5247.  

বমাাঃ শহীদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রাম-

র্াকবাাংলা পাড়া, র্াকঘর-রহিপুর, থািা-বগামস্তাপুর, 

চাঁি ইনব ব ঞ্জ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
গ 

5248.  

বমাহাম্মে রাবশদ্যল হাসাি, বপতা-বমাহাম্মে সামসুল হক, 

গ্রাম-ববধাই, র্াকঘর-বলবেঘাট, থািা-শ্রীপুর, গাজীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
ক 

5249.  

েীপক কুমার িাথ, িবদ্বীপ চন্দ্র িাথ, গ্রাম ও র্াকঘর-

বশকলবাহা, উপদজলা-কি ডফুলী, বজলা-চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
কখগ 

5250.  

বমাাঃ আরমানুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ শবহদ্যজ্জামাি, গ্রাম-

পবিম বাবুখাঁ, থািা-বকাতয়ালী, বজলা-রাংপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
কখ 

5251.  

বসাহাগ ববশ্বাস, বপতা-বিম ডল ববশ্বাস, গ্রাম-জাবরয়া, র্াকঘর-

বাদখরা, উপদজলা-শ্রীপুর, বজলা-মাগুরা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
ক 

5252.  

সিয় কুমার সুমি, বপতা-উদপি চন্দ্র শীল, গ্রাম-

রিদগাপালেী, র্াকঘর-রিদগাপালেী, থািা-েশবমিা, বজলা-

পটুয়াখালী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

ক 

5253.  

সুজি চন্দ্র োস, বপতা-র্তীি চন্দ্র োস, গ্রাম-তরা, র্াকঘর-

তরা, থািা-বঘওর, বজলা-মাবিকগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 

5254.  

বমাাঃ ওমর োরুক, বপতা-বমাাঃ বসািাউল্লাহ বময়া, গ্রামাঃ 

বরুহা, র্াক-বশাহাশাহগি, টাঙ্গাইল সের, টাঙ্গাইল। 
বর্দোমা ইি 

বরবিজাদরশি, ২০১৪ 
কখগ 
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5255.  

েয়সাল আহদমে ভূইয়া, বপতা-আবুল কালাম ভূইয়া, গ্রাম-

সাবভয়ািগর, র্াকঘর-সাবভয়া িগর বাজার, উপদজলা-

অিগ্রাম, বজলা-বকদশারগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
খগ 

5256.  

বমাাঃ তুবহি বহাদসি, বপতা-জালাল উবদ্দি, গ্রাম-চর 

আউবলয়া, র্াকঘর ও থািা-বশলকুপা, বজলা-বিিাইেহ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৬  
খগ 

5257.  

বমাাঃ মাসুম আলী, বপতা-বমাাঃ ইজাহার আলী, গ্রাম-

বতলকপুর, র্াকঘর-বগৌরীপুর, থািা-লালপুর, বজলা-িাদটার। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

5258.  

বমাাঃ আবসে ইকবাল, বপতা-বমাাঃ বমাকদলআর রহমাি, 

গ্রাম-িকুচা, র্াকঘর-বাঁকরইল, পেীতলা, িওগাঁ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

5259.  

বমাাঃ আমজাে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ মঞ্জুরুল আলম, গ্রাম-

কচুয়া, র্াকঘর-আবু বতারাব, থািা-বমরসরাই, বজলা-

চিগ্রাম। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

ক 

5260.  

শামছুদ্দীি আহদমে, বপতা-বমাাঃ হাবিে, গ্রাম-নুরুল্যাপুর, 

র্াকঘর-নুরুল্যাপুর, থািা-চন্দ্রগি, লক্ষীপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

5261.  

রাবশদ্যল ইসলাম, বপতা-রওশি, গ্রাম-চরগড়গড়ী, র্াকঘর-

বাঁদশরবাো, থািা-ঈশ্বরেী, বজলা-পাবিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
গ 

5262.  

এহসাি উল্লা খাি, বপতা-বসারত উল্লা খাি, বজ.বপ.জ-১২৭, 

মহাখালী, ওয়ারদলস বগট, গুলশাি, ঢাকা-১২১২। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

খগ 

5263.  

বেবাশীষ সাহা, বপতা-বাসুদেব সাহা, গ্রাম-রাজারহাট, 

র্াকঘর-বপদরাজপুর, বজলা-বপদরাজপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
ক 

5264.  

কাজী মাহবুব সাবেক, বপতা-কাজী সাখাওয়াত আলী, গ্রাম-

কড়াইল, র্াকঘর-কড়াইল, থািা-বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৩ 

কখগ 

5265.  

আব্দুস ছালাম, বপতা-আবুল হুসাইি, গ্রাম-ববড়ীদপাটল, থািা-

কাবজপুর, বজলা-বসরাজগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
গ 

5266.  

বমাাঃ রায়হানুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল লবতে, গ্রাম-

িাড়াবষ ডা, র্াকঘর-র্াকবাাংলা, থািা-সাঘাটা, বজলা-

গাইবান্ধা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

ক 

5267.  

বমাাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বপতা-বমাাঃ ওয়াবলে করাতী, গ্রাম-

ভূলবাড়ীয়া, র্াকঘর-পবতসর, থািা-বসাংড়া, বজলা-িাদটার। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খগ 

5268.  

রাদসল বময়া, বপতা-নুরুল হক, গ্রাম-বগাসাইর চর, র্াকঘর ও 

থািা-গজাবরয়া, বজলা-মুবসগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখ 

5269.  

বমাাঃ সুমি বাবু, বপতা-বমাাঃ বহলাল উবদ্দি, গ্রাম-কববহার, 

থািা-কাবজপুর, বজলা-বসরাজগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

5270.  

সাবকব মিজুর, বপতা-বমাহাম্মে মিজুরুল ইসলাম, ৭/এ, 

েবক্ষণ খুলশী আ/এ, বরার্-১, থািা-খুলশী, জাবকর বহাদসি 

বরার্, চিগ্রাম। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খ 

5271.  

বমাাঃ োরুক বহাদসি, বপতা-বমাাঃ শাহজাহাি আলী, গ্রাম-

স্থূলকাশী, র্াকঘর-বগাববন্দাসী, ভূয়াপুর, টাাংগাইল। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

খগ 
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5272.  

মুহাম্মে কামরুল হাসাি খাি, বপতা-বসদকন্দার আলী খাি, 

উত্তর আলীপুর, খা পাড়া, আলাউদ্দীি খাি সড়ক, বকাতয়ালী, 

েবরেপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

বমকাবিকুাল, ২০১০ 
কখ 

5273.  

এস এম আল আবমি (রািা), বপতা-মৃত বমাাঃ বমামদরজ 

আলী, গ্রাম-বতলকুবপ, পূব ডপাড়া, র্াকঘর-বসরাজগি, 

উপদজলা ও বজলা-বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

5274.  

সজীব োশ, বপতা-পবরমল োশ, বসমলা কুটির, বড়ো ববশ্বাস 

বরার্, উত্তর কািবল, আকবরশাহ, চিগ্রাম। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখ 

5275.  

বমাাঃ আবশক এলাহী, বপতা-বমাাঃ শবরে উবদ্দি, গ্রাম-

বমাল্লাবাড়ী, র্াকঘর-পুরা বাজার, থািা-মুসীগি, বজলা-

মুবসগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখগ 

5276.  

বজাবাদয়র জাবমল, বপতা-মুহাাঃ জাের বহাদসি, ২৯০/২, 

টালী অবেস বরার্, পবিম ধািমবন্ড, ঢাকা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখগ 

5277.  

শাহীি আলম, বপতা-বতাজাদম্মল হক, গ্রাম-সুতািাড়া, 

র্াকঘর-েবড়পাড়া, থািা-সাবরয়াকাবন্দ, বজলা-বগুড়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

5278.  

বমাাঃ রুদবল বহাদসি, বপতা-বমাাঃ সামসুর রহমাি, গ্রাম-েশ 

পবহকা, র্াকঘর-িওগাঁ, থািা ও বজলা-িওগাঁ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৬  
গ 

5279.  

বমাাঃ সুজি হাওলাোর, বপতা-বমাাঃ বমাশাদরে হাওলাোর, 

গ্রাম-মদিাহরপুর, র্াকঘর-মদিাহরপুর, উপদজলা-রাজাপুর, 

বজলা-িালকাঠী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
গ 

5280.  

রায়হাি আলী, বপতা-আব্দুল মান্নাি, গ্রাম-ববশালপুর, 

েবক্ষণপাড়া, র্াকঘর-ববশালপুর, বশরপুর, বগুড়া। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 

5281.  

শাশ্বত েত্ত, বপতা-বতবমর েত্ত, েত্ত বাবড়, েবক্ষণ ভূবষ ড, 

বকবলশহর, থািা-পটিয়া, চিগ্রাম। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখগ 

5282.  

িজরুল ইসলাম, বপতা-মাহফুজুল ইসলাম, গ্রাম-উত্তর 

খাদমর, র্াকঘর-খাদমর, থািা-কাপাবসয়া, গাজীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
কখগ 

5283.  

এস এম ইমোে ববি হায়োর, বপতা-মৃত এস.এম রবেকুল 

হায়োর, গ্রাম-বলাকমাি বময়ার বাড়ী, গ্রাম-২ িাং 

বক্ষদরাবেয়া, র্াকঘর-তমরবদ্দ বাজার, থািা-হাবতয়া, 

বিায়াখালী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

5284.  

বমাাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-মৃত বমাাঃ বসবলম, গ্রাম ও 

র্াকঘর-সুতাবাড়ীয়া, থািা-গলাবচপা, বজলা-পটুয়াখালী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

ক 

5285.  

সুখদেব রায়, বপতা-সদন্তাষ কুমার রায়, গ্রাম ও র্াকঘর-

কুবড়পাইকা, থািা ও বজলা-পটুয়াখালী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

ক 

5286.  

এমোদ্যল হক, বপতা-সামছুল হক, চাঁি বময়া র্াক্তার বাড়ী, 

চর লক্ষীগি, র্াকঘর-কুঠির হাট, থািা-বসািাগাজী, বজলা-

বেিী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

কখগ 

5287.  

জহুরুল ইসলাম, বপতা-আব্দুস সামাে, গ্রাম ও র্াকঘর-

বক্ষতুপাড়া, থািা-সাঁবথয়া, বজলা-পাবিা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

5288.  

বমাাঃ বরোত উবদ্দি, বপতা-মৃত বমাাঃ বসরাজ উবদ্দি, গ্রাম-

িাবন্দিা, আবলয়াবাে, বাবজতপুর, বজলা-বকদশারগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
কখগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

5289.  

শুভ বড়ুয়া, বপতা-অবিল কাবন্ত বড়ুয়া, গ্রাম-কাঞ্চিিগর, 

থািা-চন্দিাইশ, বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

ক 

5290.  

বসদমল তালুকোর, বপতা-প্রলয় তালুকোর, গ্রাম-বসয়েবাড়ী, 

প্রর্দে-র্াক্তার বাড়ী, থািা-রাাংগুিীয়া, বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

5291.  

বমাাঃ বরাকনুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ আাঃ সাত্তার বমাল্যা, গ্রাম ও 

র্াকঘর-বড়েল, উপদজলা-আশাশুবি, বজলা-সাতক্ষীরা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০২ 
খগ 

5292.  

বমাহাম্মে আলী খাি, বপতা-বমাাঃ বমাতাহার আলী খাি, গ্রাম-

কবলয়া, র্াকঘর-সুন্না, থািা-বাসাইল, বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 

5293.  

রইছ উবদ্দি, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রহমাি প্রামাবিক, গ্রাম-

বোদলর ভাগ, র্াকঘর-ছাতিী, থািা ও বজলা-িাদটার। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০২ 

কখগ 

5294.  

বমলি বহাদসি, বপতা-আবদ্যর রবহম, গ্রাম-েবিসাইর, 

র্াকঘর-কামতা বাজার, থািা-েবরেগি, চাঁেপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

গ 

5295.  

বমাাঃ খায়রুল হাসাি, বপতা-বমাাঃ আবু বক্কার বছবদ্দক খাি, 

ইসলামকাঠী, তালা, সাতক্ষীরা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
কখগ 

5296.  

বমাাঃ বহাসাইি বরজা, বপতা-মৃত রহমতুল্লাহ মন্ডল, গ্রাম-বড় 

বলবেয়া, র্াকঘর-কুড়ুলগাবছ, থািা-োমুড়হুো, বজলা-

চুয়ার্াঙ্গা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বসবভল,২০০৩ 
গ 

5297.  

বমাাঃ বসরাজুল ইসলাম, বপতা-মৃত বমাাঃ আবুল বহাদসি, 

গ্রাম-রামখারুয়া, র্াকঘর-বাঘাবাড়ী, থািা-শাহজােপুর, 

বজলা-বসরাজগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৪ 

কখগ 

5298.  

বমাাঃ মাহমুদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ মুছা তাাং, গ্রাম-

িারান্দীয়া, র্াকঘর-বভন্নাবাড়ী, থািা ও বজলা-বসরাজগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
গ 

5299.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-বমাহাম্মে সবে, গ্রাম-চওরয়া, 

র্াকঘর-কদরর হাট, উপদজলা-বমরসরাই, বজলা-চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
ক 

5300.  

বমাহাম্মে নুরুল ইসলাম, বপতা-বমাহাম্মে নুরুল হুো, 

চন্দুহাজী বাড়ী, গ্রাম-পূব ড সুলতািপুর, র্াকঘর-িবাবপুর, 

থািা-বসািাগাজী, বেিী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

5301.  

বমাাঃ ওমর োরুক, বপতা-বমাাঃ হারুি-অর-রবশে, হাবববা 

মবিল, গ্রাম-বমজডাগি, থািা-বমজডাগি, বজলা-পটুয়াখালী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

ক 

5302.  

ইশবতয়াক মাহমুে অয়ি, বপতা-বমাাঃ আবু তাদহর,  শ্রী পল্লী, 

মুসীগি-১৫০০, মুসীগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

5303.  

বসাাঃ বমজানুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ এিামুল হক, গ্রাম-

মবন্দয়াল, র্াকঘর-বড় ববহািালী, থািা-বাগমারা, বজলা-

রাজশাহী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

5304.  

বমাাঃ আবশকুজ্জামাি, বপতা-গাজী বসবলম বরজা কাদের, 

গ্রাম-পার খুকবশয়া, র্াকঘর-বিবিন্তপুর, থািা-কাবজপুর, 

বজলা-বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

5305.  

বমাাঃ আব্দুল মামুি আকন্দ, বপতা-বগালাম বহাসাইি আকন্দ, 

গ্রাম ও র্াকঘর-আকন্দপাড়া, উপদজলা-বেওয়ািগি, বজলা-

জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
খগ 



ক্রমিক 
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5306.  

সাবকল আবু সাইম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মবতি, গ্রাম-

বচৌবাবড়য়া মধ্যপাড়া, র্াকঘর ও থািা-ভাাংগুড়া, বজলা-

পাবিা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

গ 

5307.  

বগৌতম  চন্দ্র ধর, বপতা-সদন্তাষ চন্দ্র ধর, বহাবডাং িাং-ধর 

বাড়ী, গ্রাম-কড়ইয়া, র্াকঘর-কচুয়া, কচুয়া, চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বরবিজাদরশি এন্ড 

এয়ারকবন্ডশবিাং, ২০১০ 

কখগ 

5308.  
বলমি চন্দ্র রায়, বপতা-রাখাল চন্দ্র রায়, গ্রাম-কাজীবাড়ী, 

র্াকঘর ও থািা-বগাপালপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
গ 

5309.  

অিীক চন্দ, বপতা-েিী ভূষণ চন্দ, স্টুবর্ও, শাপলা, শহীে 

মুবক্তদর্ািা সড়ক, চাঁেপুর সের, চাঁেপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স),২০১৫  

গ 

5310.  

রুমি মুসী, বপতা-বমাাঃ ববলাদয়ত মুসী, গ্রাম-বগাববন্দপুর, 

র্াকঘর-ফুলারপাড়, থািা-মুকসুেপুর, বজলা-বগাপালগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

5311.  

বমাহাম্মে সুমি রহমাি, বপতা-বমাাঃ ববেউজ্জামাি, জালকুড়ী, 

বসবিরগি, িারায়িগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৭ 
গ 

5312.  

বমাাঃ ববি আবমি, বপতা-মৃত আাঃ বারী, গ্রাম-ভাদ্যরী পাড়া, 

র্াকঘর-হাজীপুর বাজার, থািা ও বজলা-জামালপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০১ 
খগ 

5313.  

মুহাম্মে েরহাে আদবেীি, বপতা-মৃত আবুল বহাসাইি, 

বছবদ্দক মািাদরর বাড়ী, ববলরহাট, ১৮ িাং ওয়ার্ ড, র্াকঘর-

চান্দগাঁও, থািা –বাকবলয়া, চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৫  
গ 

5314.  

বমাাঃ ইবলয়াছ বহাদসি, বপতা-আবদ্যস সত্তার মীর, গ্রাম ও 

র্াকঘর-গাছািী, থািা-েশবমিা, বজলা-পটুয়াখালী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

ক 

5315.  

বমাাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বমাখদলছুর রহমাি, গ্রাম-

আসলামপুর, র্াকঘর-আসলামপুর, থািা-চরেুাশি, বজলা-

বভালা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
খগ 

5316.  

প্রেীপ কুমার পাল, বপতা-পবরমল পাল, গ্রাম-িগর বকান্ডা, 

র্াকঘর-িগর বকান্ডা, সাভার, ঢাকা। বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
খগ 

5317.  

বমাাঃ তাবরকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ নুর ইসলাম, গ্রাম ও 

র্াকঘর-েবক্ষি পলাশবাড়ী,(তালবেঘী) উপদজলা-বচবররবন্দর, 

বজলা-বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খ 

5318.  

বমাাঃ শাখাওয়াত বহাদসি, বপতা-বমাাঃ শাহজাহাি, ছবলমপুর, 

বত্রশাল, ময়মিবসাংহ। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

5319.  

বমাাঃ ববশর আহদম্মে, বপতা-আব্দুর রবশে হাওলাোর, বাড়ী-

৪০/২, বরার্-০৫, বসকশি-১২, ব্লক-ই, পল্লবী, বমরপুর, ঢাকা। বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০০৩  
খগ 

5320.  

বমাাঃ ববল্লাল বহাদসি খাি, বপতা-বমাাঃ বমাবারক বহাদসি 

খাি, গ্রাম-ব্রাহ্মণ সাখুয়া, বাঘড়া বাজার, চাঁেপুর সের, 

চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 
খগ 

5321.  

বমাাঃ রুহুল ইসলাম হাওলাোর, বপতা-ইসকান্দার আলী হাাং, 

হাওলাোর বাড়ী, আরামি খাি সড়ক, ববরশাল সের, 

ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০১ 
ক 

5322.  

বমাাঃ আকতার বহাদসি, বপতা-বমাাঃ দ্যলাল বময়া, গ্রাম ও 

র্াকঘর-ধান্যদেৌল, থািা-বব-পাড়া, বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

ক 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

5323.  

মৃিাল কাবন্ত মন্ডল পলাশ, বপতা-মদিারিি মন্ডল, গ্রাম-

েশবাবড়য়া, র্াকঘর-হাট ববজয়িগর, উপদজলা-হবররামপুর, 

বজলা-মাবিকগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
ক 

5324.  

বমজবাউল হাসাি, বপতা-আবু বকর বসবদ্দক, গ্রাম-

কাওয়ালটি, র্াকঘর-োপুবিয়া বাজার, থািা-সের, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স),২০১৭  

কখগ 

5325.  

বমাাঃ আেসার ভূ ুঁইয়া, বপতা-হারুি-অর-রবশে ভূইয়া, গ্রাম-

বমাহিপুর, ওয়ার্ ড িাং-০৮, র্াকঘর-হাজীপুর, উপদজলা-

লালমাই, বজলা-কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৪  
গ 

5326.  

বমাাঃ আবসফুল হক, বপতা-বমাাঃ এিামুল হক, গ্রাম-ববল 

ববলাস, র্াকঘর-ববল ববলাস, থািা-বাউেল, বজলা-

পটুয়াখালী। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

5327.  

বমাাঃ মাহবুব আলম, বপতা-বমাাঃ মুবজবুর রহমাি, 

বাতািপাড়া, বমজবমবজ, বসবিরগি, িারায়িগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০১ 
কখগ 

5328.  

বমাাঃ আবদ্যল্লাহ আল মামুি, বপতা-বমাাঃ বমাশাররে বহাদসি, 

গ্রাম-সয়া, র্াকঘর-ইসবপিজারপুর, উপদজলা-ধিবাড়ী, 

বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

5329.  

বমাহাম্মে জাবকর বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বমদছর, ওয়ার্ ড িাং-৫, 

বহাবডাং িাং-৩৫০, মুরারীেহ, েবরেপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,১৯৯৯  
কখগ 

5330.  

আল-আবমি, বপতা-আহম্মে আলী, গ্রাম-হােল, র্াকঘর-

ধানুয়াঘাটা, থািা-েবরেপুর, বজলা-পাবিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

5331.  

বমাাঃ ওমর োরুক, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রবহম সরোর, গ্রাম-

উত্তর পারুবলয়া, র্াকঘর-পারুবলয়া, থািা-বেবহাটা, বজলা-

সাতক্ষীরা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখগ 

5332.  

কাজী মবসউর রহমাি, বপতা-কাজী আব্দুল মান্নাি, গ্রাম-

পলাশবাড়ী, র্াকঘর-সাভার কুান্ট, থািা-সাভার, ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০২ 
গ 

5333.  

বমাহাম্মে আলী, বপতা-মৃত সবে উবদ্দি আহদমে, গ্রাম ও 

র্াকঘর-এিাদয়তপুর, উপদজলা-বচৌহালী, বজলা-বসরাজগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৮৯ 
কখগ 

5334.  

মাহফুজ রহমাি মজুমোর, বপতা-বমাাঃ শাহাবুবদ্দি মজুমোর, 

গ্রাম-সাটিয়াবাড়ী, র্াকঘর-রাদজন্দ্রপুর, উপদজলা-শ্রীপুর, 

বজলা-গাজীপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখ 

5335.  

আবজজুল ইসলাম, বপতা-আমজাে বহাদসি, গ্রাম-বসিাবহ, 

র্াকঘর-বাঁশতলী, উপদজলা-কাবলয়াতকর, বজলা-গাজীপুর। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

5336.  

এ.এইচ.এম.কামরুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ নুরুজ্জামাি, বেয়াড় 

সাতুবরয়া, লক্ষীপুর হাট, িাদটার সের, িাদটার। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১২  
খগ 

5337.  

বমাাঃ ববশর উদ্দীি আহদমে, বপতা-আইজবদ্দি ববশ্বাস, গ্রাম-

মধুপুর, র্াকঘর-গাড়াগি, উপদজলা-বশলকুপা, বজলা-

বিিাইেহ। 

বব.এস.বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৯ 

গ 

5338.  

বমাাঃ আবুল কালাম আজাে (বছাটি), বপতা-বমাাঃ হারুি 

বময়া, গ্রাম-সালমািপুর (েবক্ষণ পাড়া), ইউবিয়ি-ববজয়পুর, 

থািা-সের েবক্ষণ, কুবমল্লা। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল, 

ইদলকট্রবিক্স এন্ড 

বটবলকবমউবিদকশি), 

২০১৮ 

কখগ 
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5339.  

বমাাঃ আব্দুল আউয়াল, বপতা-মৃত বগয়াস উবদ্দি, ওয়ার্ ড-১৭, 

পূব ড চান্দিা, গাজীপুর বসটি কদপ ডাদরশি, গাজীপুর। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখ 

5340.  

বমাাঃ সুজি বহাদসি, বপতা-বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রাম-

রূপপুর, র্াকঘর-পাকসী, থািা-ঈশ্বরেী, বজলা-পাবিা। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

5341.  

িাজমুল হক, বপতা-আব্দুল মবজে, গ্রাম-িাকুয়াখালী, ওয়ার্ ড 

িাং-৬, বততুবলয়া বরার্, র্াকঘর ও থািা-পঞ্চগর সের, 

বজলা-পঞ্চগড়। 

বব এস বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

5342.  

বমাাঃ মঈনুল আরাোত খাি, বপতা-বমাাঃ মন্নাি খাি, গ্রাম-

বতখাসার, র্াকঘর ও থািা-বগৌরিেী, বজলা-ববরশাল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
গ 

5343.  

 বমাাঃ িজরুল ইসলাম, বপতাাঃ মৃত আলহাজ্ব বমাাঃ ইসমাইল 

বমঞা, গ্রামাঃ ওড্ডা, বপাাঃ িলম বাজার, থািাাঃ বরুড়া,বজলাাঃ 

কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং, তবড়ৎ 

১৯৮৩ 

ক 

5344.  

 বমাাঃ কামরুল হাসাি,বপতাাঃ বমাাঃ রুহুল আবমি,গ্রামাঃ মধ্য 

েরহাে িগর, বপাাঃ েরহাে িগর, থািা+বজলাাঃ বেিী।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

খ 

5345.  

 বমাাঃ শাহবরয়ার  বিওয়াজ, বপতাাঃ বমাাঃ আলী বিওয়াজ, 

১৩৮১, পূব ড কেমতলী, বপাাঃ বমরাজিগর, থািাাঃ 

কেমতলী,বজলাাঃ ঢাকা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০৯ 

খ 

5346.  

 বমাহাম্মে হাবসবুর রহমাি, বপতাাঃ বমাহাম্মে হাবববুর 

রহমাি, গ্রামাঃ বহমাদয়তপুর খাঁ পাড়া, বপাাঃ বহমাদয়তপুর-

৬৬০২, থািা+বজলাাঃ পাবিা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০৪ 

গ 

5347.  

 জান্নাতুল বেরদেৌস, বপতাাঃ বমজডা বলাকমাি বহাদসি 

ববগ,বাসা/বহাবডাং- ১০২/৪, বিিাইেহ বরার্, বচৌড়হাস, 

বপাাঃ+থািা+বজলাাঃ কুবিয়া।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৮ 

খগ 

5348.  

 বমাাঃ আবতক হাসাি,বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামাঃ 

বখাট্রাবাড়া, বপাাঃ ববাহাইল, উপাঃ শাজাহািপুর, বজলাাঃ 

বগুড়া।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১২ 

খ 

5349.  

 বমাাঃ বমাস্তাবেজুর রহমাি, বপতাাঃ মৃত.বমাাঃদমাশাররে 

বহাদসি,ব্লক-বস, বাড়ী িাং-২৬৮,িতুি উপশহর র্দশার।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স) ২০০৮ 

গ 

5350.  

 বশপি আহদমে,বপতাাঃ সাখাওয়াৎ বহাদসি, গ্রামাঃ 

ব্রশাকপাবলয়া, র্াকাঃ ববায়াবলয়া বাজার, উল্লাপাড়া, 

থািাাঃ+বজলাাঃ বসরাজগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০০৮ 

গ 

5351.  

 বমাাঃ মবিরুজ্জামাি,বপতাাঃ বমাাঃ হুমায়ুি কববর, গ্রামাঃ 

ববহড়া, বপাাঃ িাদথর বপটুয়া, উপাঃ মদিাহরগি, বজলাাঃ 

কুবমল্লা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১১ 

খগ 

5352.  

 মবনুরুজ্জামি মবির, বপতাাঃ আবদ্যল হাবকম, গ্রাম+বপাাঃ 

ভবািী জীবিপুর,থািাাঃদবগমগি, বজলাাঃ বিায়াখালী।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৪ 

ক 

5353.  

 ওবল উল্লাহ খাি, বপতাাঃ বমাাঃ আেজাল বহাদসি,গ্রাম+বপাাঃ 

কাবশিাথপুর, উপাঃ সাবথয়া, বজলাাঃ পাবিা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৭ 

খগ 

5354.  

 বমাহাম্মে হাবিে,বপতাাঃ বমাহাম্মে মিবস বময়া,গ্রামাঃ উত্তর 

খরিা, র্াকাঃ চিশালা,থািাাঃ পটিয়া, বজলাাঃ চিগ্রাম।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 

কখগ 

5355.  

 বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতাাঃ বমাাঃ আবুল বহাদসি, বসন্তপুর, 

চাঁেপুর,বশবগি,চাপাইিবাবগি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৮ 

ক 
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5356.  

 বমাাঃ আবরে বহাদসি, বপতাাঃ চাি মামুে, গ্রামাঃ কাউলজািী, 

র্াকাঃ কাউলজািী, থািাাঃ বাসাইল, বজলাাঃ টাাংগাইল 

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৪ 

গ 

5357.  

 আলবিি চাকমা, বপতাাঃ মাদিক লাল চাকমা, গ্রামাঃ বলাগাাং 

বাবুড়া পাড়া,বপা+থািাাঃ পািছবড়, বজলাাঃ খাগড়াছবড়।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৩ 

খগ 

5358.  

 বসরাজুল ইসলাম, বপতাাঃ আবুল বশর,গ্রামাঃ পূব ড 

সুলতািপুর, বপাাঃ িবাবপুর, থািাাঃ বসািাগাজী, বজলাাঃ 

বেিী।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১০ 

খগ 

5359.  

 বমাাঃ বসরাজুল ইসলাম,বপতাাঃ বমাাঃ বগয়াশ উদ্দীি, গ্রামাঃ 

শ্রীখবন্ড, বপাাঃ মুক্তারপুর, থািাাঃ চারঘাট,বজলাাঃ রাজশাহী।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৭ 

গ 

5360.  

বমাাঃ নুরুজ্জামাি, বপতাাঃ বমাাঃআব্দুল মবজে বময়া, গ্রামাঃ 

জদয়রা, বপাাঃ+থািা+বজলাাঃ মাবিকগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০০৫ 

গ 

5361.  

 বমাাঃ েজলুল কবরম,বপতাাঃ কববর আহদমে, গ্রামাঃমুসবলম 

ব্লক, র্াকাঃ মাইিীমুখ, উপাঃ লাংগদ্য, বজলাাঃ রাঙ্গামাটি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১২ 

ক 

5362.  

 রবি বে, বপতাাঃ বখাকি বে, গ্রামাঃ বশাশাাং, র্াকাঃ 

বশাভিেন্ডী,উপাঃ পটিয়া, বজলাাঃ চিগ্রাম।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১১ 

গ 

5363.  

বমাাঃ রুহুল আবমি,বপতাাঃ বমাাঃ তারা বময়া, গ্রামাঃ চড় কুড়া, 

র্াকাঃ বড়কুড়া, থািাাঃ কামারখন্দ, বজলাাঃ বসরাজগি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 

খগ 

5364.  

 আবুল কালাম, বপতাাঃ বমাাঃ আাঃ বাদরক, কুড়াবলয়া, ১১ িাং 

বশালাকুড়ী, মুধুপুর, টাাংগাইল।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৬ 

খগ 

5365.  

 পদরশ কুমার, বপতাাঃ প্রেীপ কুমার, িতুি বাজার, 

সান্তাহার,আেমেীবঘ,বগুড়া।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৩ 

খ 

5366.  

 আবজাল বহাদসি, বপতাাঃ বমাশারে বহাদসি, গ্রামাঃ চর 

মিসা, বপাাঃ কালুপুর, থািা+বজলাাঃ বভালা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 

 ক 

5367.  

 বমলাদ্যর রহমাি, বপতাাঃমৃত িইম উদ্দীি আহদম্মে,গ্রামাঃ 

বোগাছী, বপাাঃ কাঞ্চি, থািাাঃ ববরল, বজলাাঃ বেিাজপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং (পাওয়ার), 

২০০৮ 

কখ 

5368.  

 বেলীপ চন্দ্র োস, বপতাাঃ মৃতাঃ অবিল চন্দ্র োস, গ্রামাঃবাদহর 

চর, বপাাঃ আাংগাবরয়া, থািাাঃ দ্যমবক ,বজলাাঃ পটুয়াখালী।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০০৬ 

ক 

5369.  

বশাদয়ব মাহমুে, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাাঃ শাহজাহাি,জীবি 

জবমোর িতুি বাড়ী, বমাহরা, চান্দগাঁও, চিগ্রাম।  
বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৭ 
খ 

5370.  

 বমাাঃ মবতয়ার রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল মাদলক, গ্রামৎ 

ভায়া, বপাাঃ ইসলামপুর, থািাাঃ শাহাজােপুর,বজলাাঃ 

বসরাজগি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৭ 

খগ 

5371.  

 বমাাঃ সাইফুল হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ মুসদলহ উবদ্দি, ৬৪৮/৮ 

ওদয়োি ড পাড়া, লালদমাহি, বভালা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 

ক 

5372.  

বতাোদয়ল আহদমে,বপতাাঃ আবদ্যল কাদের ,গ্রামাঃ 

আকাবলয়া, বপাাঃ সাদহোপুর, থািাাঃ কচুয়া, বজলাাঃ চাঁদ্যপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ১৯৯৯ 

কখ 
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5373.  

বমাাঃ হুমায়ুি কববর,বপতাাঃ বমাাঃ হাবরজ উবদ্দি, গ্রামাঃ 

বিরাহাবগাতী, বপা+উপাঃ বহাদসিপুর, বজলাাঃ বকদশারগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০০৮ 

কখ 

5374.  

বমাাঃ বজল্লুর রহমাি খন্দকার, বপতাাঃ সুলতাি আহাম্মে 

খন্দকার, গ্রামাঃ উজািী বজাড়া, বপাাঃ বল্লভপুর, থািাাঃ 

বেববদ্বার, বজলাাঃ কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৫ 

গ 

5375.  

 বমাদক্তজুর মারুে (মামুি), বপতাাঃ চাঁি বময়া, গ্রামাঃ মধ্য 

বাবুখাঁ, র্াকাঃ বাবুখাঁ,থািাাঃ বকাতয়ালী, বজলাাঃ রাংপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 

খগ 

5376.  

 বমাাঃ বখারদশে আলম, বপতাাঃ বমাাঃ আবদ্যল জবলল, গ্রামাঃ 

ওড্ডা, বপাাঃ িলম বাজার, থািাাঃ বরুড়া, বজলাাঃ কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০০০ 

কখগ 

5377.  

 বমাাঃ মবনুরজ্জামাি, বপতাাঃ বমাাঃ ওয়াজউবদ্দি,গ্রামাঃ 

হাটুভাঙ্গা,র্াকাঃ বমজডািগর, থািাাঃ আশুবলয়া, বজলাাঃ ঢাকা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং (পাওয়ার), 

২০০৮ 

গ 

5378.  

 বমাাঃ আব্দুল্লাহ পলাশ,বপতাাঃ বমাাঃ বমাবারক, গ্রামাঃ 

মালাউবর, র্াকাঃ মধুপুর, উপাঃ মুধুপুর, বজলাাঃ টাাংগাইল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

ক 

5379.  

 বমাাঃ বরজুয়াি ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ িাবসর উদ্দীি, গ্রামাঃ 

হারাইল, উপ+বজলাাঃ জয়পুরহাট।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৫ 

ক 

5380.  

 বমাাঃ নূরুজ্জামাি বশখ, বপতাাঃ তাদছর আলী বশখ, গ্রামাঃ 

বকশরতা, র্াকাঃ আেমবেঘী, উপাঃ আেমবেঘী,বজলাাঃ বগুড়া। 

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 

ক 

5381.  

 ইয়াবছর আরাোত তাবিম,বপতাাঃ ববলাল বহাদসি, গ্রামাঃ 

মাবলবিকান্দা,র্াকাঃ হাতীবান্ধা, উপাঃ বিিাইগাতী, বজলাাঃ 

বশরপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৬ 

গ 

5382.  

 বমাাঃ আবমর বহাদসি,বপতাাঃ বমাাঃ জামাল বহাদসি, গ্রামাঃ 

িন্দগাঁও, বপাাঃ কামারপুকুর,থািাাঃ হবরপুর, বজলাাঃ 

ঠাকুরগাঁও।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

ক 

5383.  

বমাাঃ মাহমুদ্যল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ বমাস্তাবেজার রহমাি, 

গ্রামাঃকাঁঠালী র্াকাঃ শঠিবাড়ী, থািাাঃ বমঠাপুকুর,বজলাাঃ 

রাংপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৪ 

ক 

5384.  

ববজয় আহদমে, বপতাাঃ বমাাঃ আদজর আলী, গ্রামাঃ 

মবহষদখালা, র্াকাঃ বচথবলয়া,থািাাঃ বমরপুর,বজলাাঃ কুবিয়া।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

গ 

5385.  

 বমাাঃ তাবরকুল ইসলাম,বপতাাঃ মৃতাঃ মমতাজ উবদ্দি 

আহদমে, গ্রামাঃ বেলালপুর, পাবিা সের।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ১৯৯৮ 

কখ 

5386.  

 বমাাঃ লাভলু বময়া , বপতাাঃ বমাাঃ আাঃ বাদরক বময়া, গ্রামাঃ 

মঙ্গলদহাড়, বপাাঃ পাখরাইল, উপাঃ বেলদ্যয়ার, বজলাাঃ 

টাাংগাইল।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৬ 

কখগ 

5387.  

 শবেকুল ইসলাম,বপতাাঃ বমাাঃ হাবববুর রহমাি,গ্রাম+বপাাঃ 

আবলিা পাড়া, থািা+বজলাাঃ বশরপুর।  
বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখগ 

5388.  

 বমাাঃ ওসমাি গবি,বপতাাঃ বমাাঃ োনু বময়া, গ্রামাঃ কেলপুর, 

র্াকাঃ মধ্যম কেলপুর,থািাাঃ রাউজাি, চিগ্রাম।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১১ 

গ 

5389.  

 বমাাঃআব্দুল মবতি,বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুর রাজ্জাক, 

বাসা#৬৩/১,বরার্#১/২, কাজী িজরুল ইসলাম সড়ক, 

জলকর, রাংপুর, সড়ক।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 

খগ 



ক্রমিক 

নং 
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5390.  

 মুহাম্মে িাবসর উদ্দীি, বপতাাঃ মুহাম্মে নুরূল ইসলাম, 

গ্রাম+বপাাঃ বসাংহারাকাঠী, থািাাঃ বাউেল, বজলাাঃ 

পটুয়াখালী।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 

গ 

5391.  

 বমাাঃ সাবে বময়া, বপতাাঃ বমাাঃ ছবলম উদ্দীি, গ্রামাঃ চকততল, 

বপাাঃ চকততল, থািাাঃ বেলদ্যয়ার, বজলাাঃ টাাংগাইল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৭ 

গ 

5392.  

 তািবজর আহদমে সজল, বপতাাঃ বর্ এম আবুল বহাসাইি, 

ওয়ার্ ড িাং ৩৫, বজাি-০২,বপাাঃ জাতীয় ববশ্বববদ্যালয়, 

গাজীপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

গ 

5393.  

বমাাঃ মামুনুর রবশে, বপতাাঃ বপতাাঃ বমাাঃ আবুল কালাম 

আজাে দ্যলাল, গ্রামাঃ চরভদ্রকলা,বপাাঃ বমাহাম্মেপুর, থািাাঃ 

সািবথয়া, বজলাাঃ পাবিা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১১ 

খগ 

5394.  

বমাাঃ বসবদ্দকুর রহমাি,বপতাাঃ আবুল কাদশম, ৪৫/১ েবক্ষণ 

রাজাশি সাভার ,ঢাকা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ১৯৯৯ 

কখগ 

5395.  

কাজী বমাাঃরাদশদ্যল ইসলাম,বপতাাঃ কাজী বমাাঃ আবুল 

খাদয়র, গ্রামাঃ বছিাইমুড়ী,বপাাঃ পদ্যয়া, থািাাঃদচৌদ্দগ্রাম, 

বজলাাঃ কুবমল্লা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৬ 
গ 

5396.  

অবজে চন্দ্র োস, বপতাাঃ বিপাল চন্দ্র োস, গ্রামাঃ বাইিচটকী, 

র্াকাঃ বাইিচটকী,থািাাঃ পাথরঘাটা, বজলাাঃ বরগুিা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স),২০০৬ 

কখগ 

5397.  

মুহাম্মে ইমাম হাসাি,বপতাাঃ বমাাঃ চাঁি বময়া, গ্রামাঃ টাংগীর 

পাড়,বপাাঃ হাটিলা টাংগীরপাড়,উপদজলাাঃ হাজীগি, বজলাাঃ 

চাঁেপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(বসবভল),২০০৪ 

গ 

5398.  

রাজু কুমার মন্ডল,বপতাাঃ কুমাদরশ চন্দ্র মন্ডল, 

গ্রামাঃকাটাখালী, বপাাঃ ইসলামকাটি-৯৪২১, তালা, সাতক্ষীরা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৪ 

খগ 

5399.  

বমাাঃ সুরুজ্জল আলী, বপতাাঃ বমাাঃ বগালাম বহাদসি, গ্রামাঃ 

খাগড়াবাড়ীয়া, বড়দবলঘবরয়া, র্াকাঃ বশরদকাল, 

বসাংড়া,িাদটার।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০৩ 

ক 

5400.  

ববেব চন্দ্র বমত্র, বপতাাঃ ববপুল চন্দ্র বমত্র,গ্রামাঃ সরসী, বপাাঃ 

চাটরা, উপাঃ বাদকরগি, বজলাাঃববরশাল।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),১৯৯৭ 

ক 

5401.  

খন্দাঃ শবেকুর রহমাি,বপতাাঃ খন্দাঃ হাবেজুর রহমাি, 

গ্রামাঃমদহন্দ্রপুর,র্াকাঃ বকবলদকা কটিবমল, উপ+বজলাাঃ 

পাবিা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 

কখ 

5402.  

বমাাঃ শবহদ্যল ইসলাম বপতাাঃ বমাাঃ নুরুল হক, গ্রামাঃ 

বাড়াববল, উপাঃ+বজলাাঃ বসরাজগি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 

খ 

5403.  

বমাাঃ ইব্রাহীম বহাদসি, বপতাাঃ ইসমাইল বহাদসি সরোর, 

গ্রামাঃ ইিাদয়তপুর, র্াকাঃ বগাটগাড়ী, উপাঃ মান্দা, বজলাাঃ 

িওগাঁ 

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১১ 

ক 

5404.  

বমাাঃ বমাজাদম্মল হক মামুি, বপতাাঃ বমাাঃ আাঃ মবজে বময়া, 

গ্রামাঃ কামার , িওগাঁ বপাাঃ আরতমিা, থািাাঃ বেলদ্যয়ার, 

বজলাাঃ টাাংগাইল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 

গ 

5405.  

বমাাঃ আবু সাদলক, বপতাাঃ বমাাঃ বহসাব উবদ্দি, গ্রামাঃ 

বসতুপাড়া, বপাাঃ বসতুপাড়া, উপাঃ সাবথয়া, বজলাাঃ পাবিা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),১৯৯৮ 

কখগ 

5406.  

বমাাঃ শাহ আলম, বপতাাঃ বমাাঃ বলাকমাি বহাসাইি, গ্রামাঃ 

বাইটকা মারী, বপাাঃ বচৌদ্যরী মালঞ্চ, থািাাঃ টাাংগাইল সের, 

বজলাাঃ টাাংগাইল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১০ 
গ 
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5407.  

তুষার কাবন্ত োস, বপতাাঃ সুকুমার চন্দ্র োস, গ্রাম+বপাাঃ 

মাবিকহার,থািা+বজলাাঃ বগাপালগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০০৯ 

খগ 

5408.  

বমাাঃ মাহাবুবুর রহমাি,বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল হান্নাি, গ্রামাঃ 

পাইকপাড়া,বপাাঃদববরলাবাড়ী, থািাাঃ লালপুর, বজলাাঃ 

িাদটার।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৮ 

গ 

5409.  

বমাাঃ আব্দুস সালাম,বপতাাঃ বমাাঃ চদয়ি উদ্দীি, গ্রামাঃ 

বদক্ষাত্তর, বপাাঃ ববলাইচন্ডী, পাব ডতীপুর, বেিাজপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 

ক 

5410.  

বমাাঃরাদসল বেওয়াি, বপতাাঃ বমাাঃ জুলহাস বেওয়াি, বপতাাঃ 

হাঠুভাঙ্গা, বপাাঃ বমজডািগর, থািাাঃ আশবলয়া, বজলাাঃ ঢাকা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৫ 

খ 

5411.  

বমাাঃআবুল কালাম আজাে,বপতাাঃ বমাাঃ আবু মুছা, 

গ্রামাঃেবরেপুর বপাাঃ আলমর্াঙ্গা, থািাাঃ আলমর্াঙ্গা, 

বজলাাঃ চুয়ার্াঙ্গা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),১৯৯৬ 

গ 

5412.  

রাবজব বহাদসি রাজু, বপতাাঃ আাঃ কুদ্দুস খাি, গ্রামাঃ 

বত্রভাগেী,বপাাঃ হুগলী, মাোরীপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 

কখগ 

5413.  

এস. এম.আহাছািউজ্জামাি, বপতাাঃ বমাাঃ নুরুল 

কাদের,গ্রাম+র্াকাঃ বমাহাম্মেপুর, থািাাঃরাউজাি, বজলাাঃ 

চিগ্রাম।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(বমকাবিকুাল),২০০৮ 

গ 

5414.  

বমাাঃ মাসুদ্যর রহমাি,বপতাাঃ বমাাঃ ইউসুে আলী মীর, গ্রামাঃ 

বকুলতলা, বপাাঃ তাোলবাড়ী, থািাাঃ শরিদখালা, বজলাাঃ 

বাদগরহাট।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১১ 

খ 

5415.  

বমাাঃসাইফুল ইসলাম সরকার, বপতাাঃ বমাাঃ বসরাজুল ইসলাম 

সরকার, গ্রামাঃলক্ষীপুরা, বপাাঃ শমু্ভপুরা, থািাাঃ আড়াইহাজার, 

বজলাাঃ িারায়িগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),১৯৯২ 

কখগ 

5416.  

ববলাস চন্দ্র বেবিাথ,বপতাাঃ বশবশর চন্দ্র বেবিাথ, ধিজইল, 

বপাাঃ মদহশপুর,থািাাঃ মহাদেবপুর, বজলাাঃ িওগাঁ।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 

খগ 

5417.  

বমাাঃ সামসুজ্জামাি, বপতাাঃদমাাঃ সাদেক আলী, গ্রামাঃগাদছর 

বেয়াড়, বপাৎ জুবিয়ােহ, থািাাঃ বেৌলতপুর, বজলাাঃ কুবিয়া।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স),২০১৫ 

কখগ 

5418.  

বমাাঃ কবরম বময়া, বপতাাঃ অদহে আলী, গ্রামাঃ গবুরী,বায়াহীর 

চর, মাবিকগি সের।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১২ 

কখগ 

5419.  

বমাাঃ আব্দুল মান্নাি,বপতাাঃ বমাাঃ আোি উদ্দীি, গ্রামাঃ 

পবিম ববলপুকুর,বপাাঃ হাজারীহাট, থািাাঃ বসয়েপুর, বজলাাঃ 

িীলোমারী।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৬ 

খগ 

5420.  

বমাাঃ সাজ্জাদ্যি নুর, বপতাাঃ মরহুম নুরুল আলম, হাজী েদয়জ 

আহদমে (সওাঃ) বাড়ী, মুসী পাড়া, গ্রামাঃ বগামেন্ডী, ওয়ার্ ড 

িাং-৩, র্াক+থািাাঃ ববায়ালখালী,বজলাাঃ চিগ্রাম।   

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৬ 

গ 

5421.  

বসাদহল রািা, বপতাাঃ বমাাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামাঃ বছাট 

পাইটি, বপাাঃ বর্মরা, থািাাঃ বর্মরা,বজলাাঃ ঢাকা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

কখগ 

5422.  

বমাাঃ জাবকরুল ইসলাম, বপতাাঃ মুিছর রহমাি, গ্রামাঃ 

িাপড়া, বপাাঃ ধািঘড়া, থািাাঃরায়গি, বজলাাঃ বসরাজগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(পাওয়ার),২০১০ 

খগ 

5423.  

েীপ্ত কম ডকার,বপতাাঃোমুের কম ডকার, গ্রামাঃ গ্রামাঃভাওয়াল 

বমজডাপুর,থািা+বজলাাঃগাজীপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৫ 

খগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

5424.  

বমাাঃতাজবমনুর রহমাি,বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল গবি, গ্রাম+বপাাঃ 

পাকবশয়া,থািাাঃ শাশ ডা বজলাাঃ র্দশার।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স),২০১২ 

গ 

5425.  

বমাাঃ আশরাে আলী, বপতাাঃ বমাাঃ আবুবক্কর, গ্রামাঃ িতুি 

বততুবলয়া, বপাাঃ বেৌলতগি, থািাাঃ জীবিিগর, বজলাাঃ 

চুয়ার্াঙ্গা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৪ 

ক 

5426.  

মুহাম্মে মুঈনুল ইসলাম,বপতাাঃ বমাজাদম্মল হক, গ্রামাঃ 

কুমারপাড়া, বপাাঃ উপর রাজারামপুর, থািা+বজলাাঃ 

চাঁপাইিবাবগি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
ক 

5427.  

বমাাঃ হাবববুর রহমাি,বপতাাঃদমাাঃ েজলুল হক,গ্রামাঃ 

ববন্যাোইড়,র্াকৎ বাঘাবাড়ী, থািাাঃ শাহজােপুর,বজলাাঃ 

বসরাজগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১০ 

ক 

5428.  

বমাাঃ নুরিবী,বপতাাঃ িাজমুল হক, গ্রামাঃ েবক্ষণ চর 

মঙ্গল,উপাঃচরেুাশি,বভালা। 

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১১ 

খ 

5429.  

বমাাঃ রুদবল রািা, বপতাাঃ েজলুর রহমাি,গ্রামাঃ চক বকশাব, 

বপাাঃ বালূ বাজার, থািাাঃ মান্দা, বজলাাঃ িওগাঁ।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১২ 

গ 

5430.  

বমাাঃ জবহরুল ইসলাম,বপতাাঃ বমাাঃকবছম উদ্দীি, 

গ্রামাঃবাহদ্যরপুর, বপাাঃ বটতলা বাজার,থািাাঃ মুক্তাগাছা, 

বজলাাঃ ময়মিবসাংহ।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 

গ 

5431.  

বমাাঃ সামসুর রহমাি,বপতা-মৃতাঃদসারহাব আলী, গ্রামাঃ 

আেড়া,  বপাাঃ পুন্ডুবরয়া, থািাাঃ সাঁবথয়া, বজলাাঃ পাবিা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(বসবভল),২০১১ 

কখ 

5432.  

ববধাি চন্দ্র সাহা, বপতাাঃ বাংকীম চন্দ্র সাহা, 

গ্রামাঃদধাপাড়াাংগা, র্াকাঃ চাঁেপুর বাজার, 

উপাঃ+বজলাাঃেবরেপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(পাওয়ার),২০১৮১ 

কখগ 

5433.  

আব্দুল কাইয়ুম, বপতাাঃ শাহজাহাি আলী, গ্রামাঃ ববলটিয়া, 

র্াকাঃ বসাংগুলী, উপাঃ কাবলহাতী, বজলাাঃ টাঙ্গাইল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৯ 

গ 

5434.  

বমাাঃ কাহার বসবদ্দক, বপতাাঃ আব্দুল মবজে, গ্রামাঃ বসবক 

বচাওড়া, র্াকাঃ বদ্ব-পাকুবরয়া, থািাাঃ বসাংড়া, বজলাাঃিাদটার। 

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স),২০১৪ 

কখগ 

5435.  

বমাাঃ আবিছুর রহমাি,বপতাাঃ বমাাঃ আরমাি খাঁি, গ্রামাঃ 

বড়চালা, র্াকাঃ হাটুবরয়া চালা, থািাাঃ কাবলয়াতকর,বজলাাঃ 

গাজীপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৪ 

খগ 

5436.  

বমদহরুি বিছা পবপ, স্বামী-েরহাে বহাদসি, গ্রামাঃ 

ইসলামপুর,বপাাঃ রুদ্ররামপুর, থািা-চাটবখল, বজলাাঃ 

বিায়াখালী। 

বর্দোমা ইি 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
কখগ 

5437.  

বমাাঃ মবহদ্যল ইসলাম,বপতাাঃদমাাঃ নুরজালাল বমাল্যা,গ্রামাঃ 

বাররা, বপাাঃ বসুবন্দয়া, থািা, বাঘাপাড়া,বজলাাঃ র্দশার।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স),২০১২ 

গ 

5438.  

বমাাঃইমরাি বহাদসি, বপতাাঃ আক্কাছ আলী, গ্রাম+বপাাঃ 

দ্যগ ডাবঙ্গী,উপ+বজলাাঃ মাোরীপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১১ 

গ 

5439.  

বমাাঃদেদলায়ার বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ িজরুল ইসলাম, 

৫১/৪,স্বরুপ িগর, চাঁপাইিবাবগি সের।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স),২০১৩ 

কখগ 

5440.  

মাসুদ্যর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুস সাত্তার,গ্রাম+বপাাঃ 

বালুন্ডা, থািাাঃশাশ ডা, বজলাাঃ র্দশার।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৬ 

খ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

5441.  

আ স ম মাসুে, বপতা-বমাাঃ আশরাে আলী প্রামাবিক, গ্রাম-

বড়াইকুড়ী, র্াকঘর-পাইকড়া, উপদজলা-আত্রাই, বজলা-

িওগাঁ। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

ক 

5442.  

শামীম বময়া, বপতাাঃ ববিবজর আহদমে,গ্রামাঃ বভালাব, র্াকাঃ 

আতলাপুর বাজার, থািাাঃ রুপগি, বজলাাঃ িারায়িগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১২ 

গ 

5443.  

বমাাঃ জামাল বহাদসি,বপতা- মৃতাঃদমাাঃ রবেকুল ইসলাম, 

গ্রামাঃ েবক্ষণ চাবঙ্গর গাঁও,বপাাঃ কামারহাট, থািাাঃরামগি, 

বজলাাঃ লক্ষীপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(বমকাবিকুাল),২০০৮ 

গ 

5444.  

বমাহাম্মে আলী আক্কাস,বপতাাঃ বমাাঃ আলী আোে, গ্রামাঃ 

জামকরা, বচৌদ্দগ্রাম, কুবমল্লা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

ক 

5445.  

আবসে কববর সীমান্ত,বপতাাঃ বমাাঃকববরুল ইসলাম,গ্রামাঃ 

বাবড়রচর বপাাঃ কামরাঙ্গা বাজার, চাঁেপুর সের।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 

খগ 

5446.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতাাঃ বমাাঃ মমতাজ উদ্দীি, গ্রামাঃ 

মহাবলীপুর, বপাাঃ হাজী বমাহাম্মে োদিশ ববজ্ঞাি ও প্রাঃ 

ববশ্বাঃ থািাাঃ বকাতায়ালী, বজলাাঃ বেিাজপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),১৯৯৯ 

ক 

5447.  

বমাহাম্মে খুরবশে আলম বসবদ্দকী, বপতাাঃ মৃতাঃ বমাাঃ মকবুল 

বহাদসি,গ্রামাঃরামিগর, র্াকাঃ কাবেলা, থািাাঃ বাদকরগি, 

বজলাাঃ ববরশাল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০০ 

ক 

5448.  

মাহমুে আল হাবমে,বপতাাঃ হাবমদ্যর রহমাি,েবক্ষণ 

বমাকদসেপুর, বকদশারগি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০৯ 

ক 

5449.  

বমাাঃ আশরাে আলী,বপতাাঃ বমাাঃ বােশা বময়া, গ্রামৎ আগ 

পয়লা, বপাাঃ চারালোর, বমলান্দহ, জামালপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 

ক 

5450.  

বমাাঃ মাহফুজুর রহমাি,বপতাাঃ বমাজাফ্ের রহমাি, 

গ্রামাঃবুিী, বপাাঃ মধইল থািাাঃ পেীতলা, বজলাাঃ িওগা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 

গ 

5451.  

বমাাঃ আদিায়ার উল্লাহ,বপতাাঃ বমাাঃ সামছুল আলম, গ্রামাঃ 

আহমেপুর, বপাাঃ বগাববন্দপুর, উপাঃ সুজািগর, বজলাাঃ 

পাবিা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),১৯৯৭ 

কখগ 

5452.  

বেপক চন্দ্র পাল,বপতাাঃ পবরমল চন্দ্র পাল, গ্রামাঃ রামিগর, 

বপাাঃ মদহশপুর, উপাঃ বাদকরগি, বজলাাঃ ববরশাল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 

ক 

5453.  

এস এম ইকরামুল আেল,বপতাাঃ আতাউল কবরম,গ্রামাঃ 

েবড়কাঠাল,বপাাঃ কাঁঠাল বাজার,থািাাঃ বত্রশাল, বজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 

খগ 

5454.  

বমাাঃ মহবসি বরজা, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুস সাত্তার, গ্রামাঃ 

কাবকলামার, থািা+বপাাঃ শাহজােপুর, বজলাাঃ বসরাজগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৫ 

খ 

5455.  

বমাাঃ বতৌবেকুর রহমাি,বপতাাঃ আজাদের রহমাি, গ্রামাঃপূব ড 

লালাপুর, র্াকাঃ বসিবাগ, উপাঃ বসিবাগ, বজলাাঃ বিায়াখালী।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 

খ 

5456.  

বমাাঃকববর বহাদসি, বপতাাঃ শাহাদ্যল ইসলাম,গ্রামাঃ গগিপুর, 

বপাাঃ গগিপুর,থািাাঃ পেীতলা, বজলাাঃিওগাঁ।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৪ 

গ 

5457.  

বসয়ে আব্দুল গবি, বপতাাঃ বসয়ে আবু জাের, বেবরাংবগ 

বাজার , কদতায়ালী ,চিগ্রাম।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১১ 

খগ 



ক্রমিক 
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5458.  

বমাহাম্মে শাহাৎেত বহাদসি, বপতাাঃ মাঈি উদ্দীি, গ্রামাঃ 

সামাদের বাবড়, পূব ড বক্সিগর, সারুবলয়া, বর্মরা, ঢাকা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 

ক 

5459.  

শুভ হাওলাের,বপতাাঃ বেবন্দ্রিাথ হাওলাোর, গ্রামাঃ 

কুবড়য়ািা, থািাাঃ বিছারাবাে,বপদরাজপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৫ 

গ 

5460.  

বমাাঃ শামীম বহাসাইি,বপতাাঃআাঃ রবহম,গ্রাম+বপাাঃ 

বািাদররপাড়, থািা+বজলাাঃ জামালপুর। 

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স),২০১৬ 

গ 

5461.  

বমাাঃকায়ো আর্ম,বপতাাঃদমাাঃ ইব্রাবহম,পবিম কলাউজাি, 

বলাহাগড়া,চিগ্রাম।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৭ 

গ 

5462.  

সতুবকুকর কর,বপতাাঃ সাধি চন্দ্রকর,গ্রামাঃউাঃ জজদখালা, 

র্াকাঃিারায়ি হাট,থািাাঃ েটিকছবড়,বজলাাঃ চিগ্রাম।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৭ 

খগ 

5463.  

শবরফুজ্জাি সজীব,বপতাাঃ রমজাি আলী,গ্রামাঃকালাইহাটা, 

র্াকাঃ বকালাদকাপা,থািাাঃ গাবতলী, বজলাাঃ বগুড়া।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০০৯ 

খগ 

5464.  

বমাাঃ বরামাি বশখ, বপতাাঃ বমাাঃ বের উবদ্দি,গ্রামাঃ বচৌড়হাস 

উপাঃ বরাজ, বচৌড়হাস কুবিয়া সের 

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

গ 

5465.  

বমাাঃ আবতকুল ইসলাম,বপতাাঃ নুরুল ইসলাম তালুকোর, 

গ্রামাঃ বাগধা, র্াকাঃবাগধা, থািাাঃ আতগলিাড়া, বজলাাঃ 

ববরশাল।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১১ 

খ 

5466.  

বমাাঃ শবেকুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ মুহাম্মে আলী,গ্রামাঃ 

কাঠাঁলবাড়ী, বপা+থািাাঃ বকাম্পািীগি, বজলাাঃ বসদলট।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৫ 

গ 

5467.  

বমাাঃ সাইফুল ইসলাম,বপতাাঃ আব্দুল আউয়াল,গ্রাম+বপাাঃ 

িারান্দী, উপাঃ  মদিাহরেী,বজলাাঃ িরবসাংেী।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স),২০১২ 

গ 

5468.  

বমাাঃ আব্দুল আলীম,বপতাাঃদমাাঃ আব্দুল আবজজ বশখ,গ্রামাঃ 

ববতুরা,বপাাঃ বমছড়া, উপ+বজলাাঃ বসরাজগি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

গ 

5469.  

বমাাঃ বরয়াজুল ইসলাম, বপতাাঃ মৃতাঃ আবুল 

হাসাি,গ্রামাঃদলাহাগড়া,র্াক+থািাাঃ বলাহাগড়া,বজলাাঃ 

িড়াইল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

গ 

5470.  

বমাাঃ আবুল কালাম আজাে,বপতাাঃআবদ্যল মুবমি,গ্রামাঃ 

আিন্দসার,বপাাঃরাদজন্দ্রপুর, থািাাঃ বকাতয়ালী,বজলাাঃ 

কুবমল্লা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),১৯৯৫ 

খগ 

5471.  

সুলতািা মাহমুো,স্বামীাঃ বমাাঃ েয়সাল কাদের,১৮/২, 

োোপুর বরার্(বাইপাইল) থািাপাড়া,মজমপুর, কুবিয়া সের।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(বসবভল),২০০৩ 

খগ 

5472.  

বমাাঃ আবতকুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ আকদছে আলী 

বমাল্লা,গ্রামাঃ কুশাবাড়ীয়া, বপাাঃ খদয়রপুর, থািাাঃ বমরপুর, 

বজলাাঃ কুবিয়া।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 

ক 

5473.  

বরপি কুমার হাওলাোর,বপতাাঃ মদিারিি হাওলাোর,গ্রামাঃ 

অবলপুরা,র্াকাঃ ববলববলাস উপাঃ বাউেল, বজলাাঃ 

পটুয়াখালী।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১২ 

খগ 

5474.  

সাব্বীর আহমে, বপতাাঃ বমাড়ল আসাদ্যজ্জামাি,গ্রামাঃ 

ভারসা,থািাাঃ তালা,বজলাাঃ সাতক্ষীরা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 

খ 



ক্রমিক 
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5475.  

বমাাঃ িাবজর আহদমে,বপতাাঃ আমজাে বহাদসি মৃধা,গ্রামাঃ 

খািপুর মধ্যপাড়া, বপাাঃ খািপুর বাজার, আবমি বাজার,থািা- 

ববড়া,বজলাাঃপাবিা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১০ 

ক 

5476.  

বমাাঃ খাদেমুল হক, বপতাাঃ বমাাঃমান্নাি আলী, গ্রামাঃ 

বাদজেীঘরি, র্াকাঃ িাদন্দড়াই,থািাাঃ বচবড়বরবন্দর, বজলাাঃ 

বেিাজপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৩ 

ক 

5477.  

সাবকব মাহমুে,বপতাাঃ সামসুল হক মািার, বাসা-শামসুল 

হক মাোদরর বাড়ী,রাস্তা- শহীে বসাহরাওয়ােী,বমরাশপাড়া, 

গাজীপুর সের।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৮ 

ক 

5478.  

ববধাি চন্দ্র সরকার,বপতাাঃ সুশাংকর সরকার, গ্রামাঃ 

লামচরী,র্াকাঃ খাদেরগাঁও,থািাাঃ মতলব, বজলাাঃ চাঁেপুর। 

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

ক 

5479.  

বমাাঃ জবসম উবদ্দি বপতাাঃ বমাাঃ মবিরুল 

ইসলাম,২৯,বসরাজুল হক ওস্তাে ভাই বলি, পূব ড মজমপুর, 

কুবিয়া।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১২ 

গ 

5480.  

বশবলী বিামাি,বপতাাঃ বমাাঃ খবললুর রহমাি,গ্রামাঃ বছাট 

পাইটি, বপা+থািাাঃ বর্মরা, বজলাাঃ ঢাকা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 

গ 

5481.  

বমাাঃ বমদহেী হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ আলম, বসকসি-৬, ব্লক-

বর্,বরার্-১৫ বাসা-৬, বমরপুর, ঢাকা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(বরবিজাদরশি এন্ড 

এয়ারকবন্ডশবিাং),২০১১ 

ক 

5482.  

বমাস্তাবেজ আহদমে,বপতাাঃ বমাসদলম 

আহদমে,গেখালী,বিকরা, কলাদরায়া,সাতক্ষীরা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০৯ 

ক 

5483.  

বমাাঃ জবহরুল ইসলাম,বপতাাঃ বমাাঃ আবুজাের,উত্তর 

িাবজমুবদ্দি , চরেুাশি,বভালা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৮ 

কখগ 

5484.  

বমাাঃ রাদশে মন্ডল, বপতাাঃ বমাাঃ মবজবর রহমাি মন্ডল, 

গ্রামাঃ পূব ড বগাপাল পুর, র্াকাঃ আমলাগাছী, 

থািাাঃপলাশবাড়ী,বজলাাঃ গাইবান্ধা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(পাওয়ার),২০১০ 

কখগ 

5485.  

সিবজত কুমার ববশ্বাস, বপতাাঃ অমূল্য কুমার ববশ্বাস, গ্রামাঃ 

এগার শ্রী, বপাাঃ বকতরা, থািা+বজলাাঃ মাবিকগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),১৯৯৯ 

কখগ 

5486.  

বমাাঃ রবকবুল আলম,বপতাাঃএম এ ছবুর, চাড়াল জািী, 

মধুপুর, টাাংগাইল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 

কখগ 

5487.  

কািি োশ, বপতাাঃ মৃতাঃ বপ্রয় বগাপাল োশ,গ্রামাঃ 

আবমজুরী,বপাাঃ বোহাজারী, থািাাঃচন্দিাইশ,বজলাাঃ  চিগ্রাম। 

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 

কখগ 

5488.  

বমাাঃ আব্দুল আউয়াল,বপতাাঃ বতাজাদম্মল বহাসাইি, মামুদের 

পাড়া, শুকুদরর হাট, বমঠাপুকুর, রাংপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৬ 

কখগ 

5489.  

বমাাঃ শবহদ্যল ইসলাম,বপতাাঃ বমাাঃদজদহর আলী, গ্রামাঃ 

বাথইল, বপাাঃ িারায়িপুর, থািাাঃ মান্দা, বজলাাঃ িওগা। 

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং(ইদলকট্রবি

ক্স),২০১২ 

কখগ 

5490.  

প্রদকৌাঃ বমাহাাঃ আবুল হাদশম, বপতাাঃ হাজী খাদয়জ 

আহাম্মে,গ্রামাঃ পূব ড কাটাছরা, বপাাঃ বঙ্গনূর বমরশ্বরাই, 

চিগ্রাম।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল),২০০০ 
কখগ 

5491.  

বমাাঃ বেদরাজ বহাদসি,বপতাাঃ বমাাঃ আাঃ মবতি 

প্রাাং,গ্রাম+বপাাঃ পাইকরহাটি, উপাঃ সাঁবথয়া, বজলাাঃ পাবিা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(পাওয়ার),২০০৮ 

কখগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

5492.  

বমাাঃআদিায়ার বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ নুরুল আলম, ফুলকাজী 

বাড়ী,বাথাবিয়া, পূব ড বশলুয়া, ছাগলিাইয়া, বেিী।  
বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

(তবড়ৎ প্রদকৌশলী),২০১৭ 
কখগ 

5493.  

বমাহাম্মে শাখাওয়াত বহাদসি, বপতাাঃ শাহ আলম, বব, 

বদ্বতীয়,৫৬৬, বস, ব্লক বব বরার্-০১, েবক্ষি খুলশী, চিগ্রাম।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১১ 

গ 

5494.  

ইখবতয়ার মাহমুে শাবকল, বপতাাঃ মুহাম্মে ইদ্রস, গ্রামাঃ 

লালি িগর, র্াকাঃ আলমশাহ পাড়া, থািাাঃ রাাংগুবিয়া, 

বজলাাঃ চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৪ 

খ 

5495.  

শাবকল আহদমে, বপতাাঃ বমাাঃ ববল্লাল বহাদসি, গ্রামাঃ েলটা 

র্াকাঃ েলটা বাজার,রামগি, লক্ষীপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং(ইদলকট্রবি

ক্স),২০১৫ 

গ 

5496.  

বমাাঃ দ্যলাল বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ আবজজার রহমাি, 

পাইকুতলী, র্াকাঃ হাবতবান্দা,থািাাঃ গাবতলী,বজলাাঃ বগুড়া।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 

গ 

5497.  

বমাাঃ হাবেজুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ হাবববুর রহমাি, 

গ্রাম+বপাাঃোবন্ডয়াট, থািাাঃ বািারী পাড়া, ববরশাল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৯ 

কখগ 

5498.  

রুদবল মাহমুে, বপতাাঃদমাাঃ আব্দুল হাই, বাড়ী-ই ৩-৪, 

উপশহর, ব্লক-৪, সের, বেিাজপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

কখগ 

5499.  

বমাাঃ আবজম উদ্দীি, বপতাাঃ বমাাঃ মরহুম আেজাল বহাদসি, 

গ্রামাঃ েরক্কাবাে,থািাাঃ ববরল, বজলাাঃবেিাজপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১০ 

কখগ 

5500.  

বমাাঃ বরজাউল হক, বপতাঃ বমাাঃ আবু সাঈে, গ্রামাঃ 

ভালুকাবন্দ, থািা+বজলাাঃ টাঙ্গাইল। 

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স),২০০৬ 

কখগ 

5501.  

বমাাঃ শাহােত বহাদসি, বপতাাঃ নুর বমাহাম্মে, গ্রামাঃ পঞ্চাশী, 

র্াকাঃ পঞ্চাশী, উপাঃ সবরষাবাড়ী, বজলাাঃ জামালপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

গ 

5502.  

বমাাঃ সাখাওয়াত বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ মুিসুর আলী খাঁি, 

গ্রামাঃ সূর্ র্মবি, বপাাঃ িরইিপুর, উপাঃ বাউেল, বজলাাঃ 

পটুয়াখালী।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১২ 

খগ 

5503.  

বমাাঃ আবমনুল আহসাি, বপতাাঃ বমাাঃ শবরফুল আহসাি, 

জাবুসা, রূপসা, খুলিা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১১ 

কখগ 

5504.  

এে. এম সালমাি, বপতাাঃ এে. এম,সাইদ্যর, গ্রাম+বপাাঃ 

গদজন্দ্রপুর, উপাঃ ডুমুবরয়া, বজলাাঃ খুলিা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১১ 

কখগ 

5505.  

এম. এ. বাদরক বময়া,বপতাাঃ বমাাঃ বকারবাি আলী বময়া, 

গ্রামাঃ বািাইল, বপাাঃ ভাবখন্ড, থািাাঃ বমজডাপুর, বজলাাঃ 

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(পাওয়ার),১৯৯৯ 

কখগ 

5506.  

সুেীপ বচৌধুরী,বপতাাঃ স্বগীয় ববভূবত ভুষি বচৌধুরী, বাড়ী-

বজ#৪৮, রািী বাজর, বঘাড়ামারা, রাজশাহী।  

বব.এস বস 

ইবিবিয়াবরাং,(বমকাবি

কুাল),২০০০ 

খগ 

5507.  

বমাাঃ আবরফূল ইসলাম,বপতাাঃদমাাঃ বজলুর রবশে,গ্রামাঃ 

হাটদবায়াবলয়া, বপাাঃ হাটদবায়াবলয়া, উপাঃ 

আলমর্াঙ্গা,চুয়ার্াঙ্গা। 

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৯ 

খগ 

5508.  

বমাাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বপতাাঃদমাাঃ বসবলম 

বমাল্লা,গ্রামাঃচকবস্তা, বপাাঃতবকুন্ঠপুর,থািাাঃ বঘওর, বজলাাঃ 

মাবিকগি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 

কখগ 
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5509.  

বমাাঃ সাইফুল ইসলাম,বপতাাঃ বমাাঃ বতাোজ্জাল বহাদসি, 

গ্রামাঃ চামরী বহালাইগাড়ী, বপাাঃচামারী,থািাাঃ বসাংড়া,বজলাাঃ 

িাদটার।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(বমকাবিকুাল),১৯৯৯ 

গ 

5510.  

স্তাবক োশ, বপতাাঃ অমল কাবন্ত োশ, গ্রামাঃ পাঠািকান্তী 

র্াকাঃসুবচয়া,উপাঃ চন্দিাইশ, বজলাাঃ চিগ্রাম।   

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 

খ 

5511.  

বমাাঃ ইমরাি গবণ,বপতাাঃদমাাঃওসমাি গবণ ৯,মাছুয়া িি ডা 

বলইি,(লবতে ম্যািসি) বেওয়াি বাজার ,থািা-বকাতয়ালী 

চিগ্রাম। 

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১০ 

কখগ 

5512.  

বমাাঃদরাকনুজ্জামাি, বপতাাঃ বমাাঃ আইয়ুব আলী,গ্রামাঃ 

চকলক্ষীদকাল, র্াকাঃ আোবাবড়য়া,থািাাঃ ভাঙ্গুড়া,বজলাাঃ 

পাবিা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৬ 

গ 

5513.  

বমাাঃআবু বকর বসবদ্দক,বপতাাঃদগালাম বমাস্তাো, 

উত্তর,বচৌবকরপাড়, কাঁঠালবাড়ীয়া,  িাদটার সের, িাদটার।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০০৯ 

গ 

5514.  

মিজুরুল হক, বপতাঃমাহমুদ্যল হক োরুকী, গ্রামাঃ খুদ্যকখালী, 

র্াকাঃ ছনুয়া, থািাাঃ বাঁশখালী,বজলাাঃ চিগ্রাম।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(পাওয়ার),২০০৯ 

ক 

5515.  

বমাাঃ মুরাদ্যজ্জামাি, বপতাঃ আব্দুল বমাত্তাবলব সরকার, 

এরান্দহ, ববায়াবলয়ারচর, রায়গি, বসরাজগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০০৯ 

গ 

5516.  

রাজু চন্দ্র শম ডা, বপতাাঃদ্যলাল চন্দ্র শম ডা, গ্রাম+বপাাঃ উত্তর 

বেঘলেী, থািা+বজলাাঃ বভালা 

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 

কখগ 

5517.  

বমাাঃজাবকর বহাদসি, বপতাাঃমৃতাঃ আব্দুল ওহাব মন্ডল, গ্রামাঃ 

বকামরপুর, র্াকাঃ বকামরপুর, থািা+বজলাাঃ েবরেপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(পাওয়ার),২০০৮ 

ক 

5518.  

বমাহাম্মে জুলহাস কবীর, বপতাাঃ বমাাঃ মবজবুর রহমাি, 

গ্রামাঃ কুরগাঁ ও র্াকাঃ বমজডািগর, থািাাঃ সাভার, বজলাাঃ 

ঢাকা। 

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১২ 

গ 

5519.  

বমাাঃ চাঁে বময়া, বপতাাঃ বমাাঃ আিছার আলী, গ্রামাঃ বাচড়া, 

বপাাঃ বপারজিা, উপাঃ শাহজােপুর, বসরাজগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),১৯৯০ 

ক 

5520.  

বমাাঃ বশমুল হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ আবদ্যল গ্রাম+বপাাঃ 

শবরেপুর, থািা+বজলাাঃ জামালপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

ক 

5521.  

বমাাঃ রুদবল বেওয়াি, বপতাাঃ বমাাঃ আাঃ রহমাি, গ্রামাঃ 

বগাসাই বাবড়, কুমুল্লী, বপাাঃ টি, ভাতকুড়া, থািা+বজলাাঃ 

টাাংগাইল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০৭ 

কখগ 

5522.  

বমাাঃ তছবলম হক, বপতাাঃ বমাাঃ বরজাউল হক, গ্রাম+বপাাঃ 

হাড়ভাঙ্গা, উপাঃ গাাংিী, বজলাাঃ বমদহরপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০৭ 

কখগ 

5523.  

বমাাঃ আমজাে বহাদসি, বপতাাঃ নুরুল ইসলাম,বসয়ে বাড়ী, 

গ্রাম+বপাাঃ রখতপুর, থািাাঃ েটিকছবড়, বজলাাঃ চিগ্রাম।   

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৪ 

খগ 

5524.  

বমাাঃ আব্দুল্লাহ আল মাহবুব, বপতাাঃমৃতাঃ বমজানুর রহমাি, 

আমীর গাদড়ায়াি বরার্, শালগবড়য়া, র্াক+থািা+বজলাাঃ 

পাবিা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৮ 

কখগ 

5525.  

বমাাঃ লুতাি বসকোর, বপতা-বমাাঃ িওদশর বসকোর, গ্রাম-

বুবড়খালী, র্াকঘর-বর্ৌয়াতলা, থািা ও বজলা-িড়াইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
কখগ 
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5526.  

বক, এম, ইকবাল হাসাি, বপতাাঃ বক, এম শবেকুল ইসলাম, 

গ্রামাঃ ববলিলচবঙ্গ, বপাাঃ  বভওয়ামারা, বসরাজগি সের, 

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স),২০১৪ 

ক 

5527.  

বমাাঃ িাজুমল আলম, বপতাাঃ বমাাঃ আবুল খাদয়র, গ্রামাঃ 

রামপুর, বপাাঃ কামরাঙ্গা বাজার, চাঁেপুর সের, চাঁেপুর।  

বব.এস বস 

ইবিবিয়াবরাং,(বমকাবি

কুাল), ২০১৫ 

গ 

5528.  

বমাহাম্মে বরোত খাি, বপতাাঃ বমাহাম্মে তবমজ উবদ্দি খাি, 

গ্রামাঃ শ্রীরামেী, থািাাঃ পাকুবন্দয়া, বজলাাঃ বকদশারগি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৮ 

খগ 

5529.  

বমাাঃ বসাদহল রািা,বপতাাঃ এ বক এম জামাল উবদ্দি, গ্রামাঃ 

বন্যাোইড়, বপাাঃ বাঘাবাড়ী ঘাট, থািাাঃ শাহজােপুর, বজলাাঃ 

বসরাজগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(পাওয়ার),২০০৬ 

গ 

5530.  

বমাাঃ আবু বকর বসবদ্দক, বপতাাঃ বমাাঃ শাহাজাি খবলো, 

গ্রামাঃ িন্দিপুর, বপাাঃ ববলফুবলয়া, থািাাঃ রূপসা, বজলাাঃ 

খুলিা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 

খগ 

5531.  

বমাাঃ মাসুে রািা সুমি, বপতাাঃ বমাাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামাঃ 

চরদ্যগল, বপাাঃ দ্যগলী, থািাাঃ শাহিজােপুর, বজলাাঃ 

বসরাজগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৫ 

খগ 

5532.  

বমাাঃ আব্দুল কাদের, বপতাাঃ বমাাঃ িববর উবদ্দি ববপারী, ৯/৪, 

কুঠিবাড়ী, কমলাপুর, েবরেপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

কখগ 

5533.  

এ, এে, এম শামছুদোহা, বপতাাঃ বমাাঃ আাঃ রাজ্জাক, গ্রামাঃ 

িাউরী, বপাাঃতাজপুর, থািাাঃ ঈশ্বরগি, বজলাাঃ ময়মিবসাংহ।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(পাওয়ার),২০০৭ 

গ 

5534.  

বমাাঃ বমজানুর  রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ মকদছে আলী, গ্রামাঃ 

বগাপালহাটী, থািা+বপাাঃ পুঠিয়া, বজলাাঃরাজশাহী।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৯ 

খগ 

5535.  

বমাাঃ আব্দুল কবরম, বপতাাঃ বমাাঃ রুহুল আবমি ভু ুঁইয়া, গ্রামাঃ  

বগাপাইর, বপাাঃ বসামপাড়া,চাটবখল, বিায়াখালী।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০৪ 

কখগ 

5536.  

এস. এম. রহমত উল্লাহ, বপতাাঃ বমাাঃআলী আকবর, গ্রামাঃ 

বপটুয়া, বপাৎ গুজাবেয়া, কবরমগি, বকদশারগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৫ 

কখগ 

5537.  

বমাাঃ আবদ্যল কাইয়ুম , বপতাাঃদমাাঃ আবুল কাদশম, গ্রামাঃ 

বসদদ্বশ্বরী, র্াকৎ কৃঞ্চপুর, থািাাঃ মুরাগিগর, বজলাাঃ কুবমল্লা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(পাওয়ার),২০১৪ 

কখগ 

5538.  

বমাাঃ এমোদ্যল হক, বপতাাঃ বমাাঃ আাঃ রবহম আকন্দ, গ্রামাঃ 

রাধাকািাই বপাাঃ বসবদ্দকীয়া, থািাৎ ফুলবাবড়য়া, বজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

গ 

5539.  

বমাাঃ বসাহরাব বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ বমাসদলম উদ্দীি 

খাি,গ্রামাঃ পূি ডকলস, রাজপুরহাট, বড়াইগ্রাম িাদটার।  
বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

(বমকাবিকুাল), ২০১৪ 
ক 

5540.  

বমরাজুল ইসলাম, বপতাাঃ শবরে উদ্দীি, গ্রামাঃ হাড়ুবরয়া, 

বপাাঃপাটিকাবাড়ী, থািা+বজলাাঃ কুবিয়া।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১২ 

ক 

5541.  

বমাাঃ রবেক বময়া, বপতাাঃদমাাঃআইজুবদ্দি, গ্রামাঃ আশাপুর, 

বপাাঃ বেঁচার কান্দা, উপাঃ বঘওর, বজলাাঃ মাবিকগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৪ 

গ 

5542.  

বমাাঃ আমজাে বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ মাবিক বময়া, গ্রামাঃ 

েবক্ষণ বাসুদেব, থািাাঃ হাবকমপুর, বজলাাঃ বেিাজপুর।  
বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

খ 
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5543.  

বমাাঃ আজহারুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ হাদতম আলী, গ্রামাঃ 

গন্দবপুর, বপাাঃ আনুহলা, থািা+বজলাাঃ টাাংগাইল।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৪ 

খগ 

5544.  

বমাাঃ বমাশাররে বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ হায়োর আলী, গ্রামাঃ 

কুঠুরা কান্দা, বপাাঃ সাপমারী, বশরপুর সের।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স),২০১৫ 

খ 

5545.  

শাহােত বহাদসি,বপতাাঃ আেজাল েবকর, গ্রামাঃ মঙ্গলদকাট, 

বপাাঃ ববলিাবলয়া, থািাাঃ বকাতয়ালী, বজলাাঃ েবরেপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৫ 

খ 

5546.  

বমাাঃ শামীম বশখ, বপতাাঃ বম ডাাঃ আবু তাদলব বশখ, গ্রামাঃ 

শ্রীরামপুর, র্াকাঃ কাওিাড়া, থািাাঃ কালুখালী, বজলাাঃ 

রাজবাড়ী।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১১ 

খ 

5547.  

বমাাঃ ইসলাম বহাদসি, বপতাাঃ আবু খাদয়র বমাল্লুা, গ্রামাঃ 

েরাজহাট,ছাবতয়ািতলা, বাঘারপাড়া, র্দশার 

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 

খগ 

5548.  

সবজব চন্দ্র োস, বপতাাঃ সিবজৎ কুমার োস, গ্রামাঃ মুশুরয়া, 

র্াকাঃ বেদহরগবত উপাঃ বাবুগি বজলাাঃ ববরশাল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৮ 

গ 

5549.  

বমাাঃ মুরাদ্যজ্জামাি, বপতাাঃদমাাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রামাঃ 

মাবিগ্রাম, বপাাঃ একতালা, থািাাঃ বাগমারা, বজলাাঃ 

রাজশাহী।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 

কখগ 

5550.  

বমাাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আয়িাল বহাদসি, গ্রাম-

বড় বগাপালেী, র্াকঘর-রায়পুর হাট, থািা-মধুখালী, বজলা-

েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

5551.  

বমাাঃ সাদহব আলী বময়া, বপতাাঃ বমাাঃ ইসমাইল বহাদসি 

বময়া, গ্রামাঃ শাহবারী পাড়া, বপ ডাাঃ বমরুয়াদখালা, থািাাঃ 

বেলদ্যয়ার, বজলাাঃ টাাংগাইল।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স),২০১৩ 

গ 

5552.  

  সুভাষ চাকমা, বপতাাঃ সমদ্বীপ চাকমা, গ্রামাঃ এপুরাছড়া, 

বপা+থািা+বজলাাঃ রাঙ্গামাটি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৫ 

গ 

5553.  

এস.এম.মঈনুল হাসাি, বপতাাঃ এস. এম জামদশে আলী, 

৬/৪, উলি বরার্, পবিম রামপুরা, ঢাকা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ১৯৯৯ 

খ 

5554.  

বমাাঃ শবেকুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল খাদলক, 

খগাখবড়, বর্মলা, িীলোমারী।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং(ইদলকবট্র

কুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স),২০১৫ 

কখগ 

5555.  

বমাাঃ বরজাউল আলম, বপতাাঃ মরহুম বমাাঃ আবদ্যর রশীে, 

২৫০, এবলেুান্ট বরার্, বসল আলতাে, বলারী, এপাট ডদমন্ট, 

ফ্ল্ুাট-৭ এ, বিউমাদকডট, ঢাকা।  

বব.এস বস 

ইবিবিয়াবরাং,(বমকাবি

কুাল),২০০১ 

কখগ 

5556.  

আবতকুল ইসলাম, বপতাাঃ আাঃ আউয়াল ববপারী, গ্রামাঃ 

প্রহলােপুর, বপাাঃ বাসুদেবপুর, থািা+বজলাাঃ গাজীপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স),২০১৫ 

খগ 

5557.  

বমাাঃ সবহদ্যল ইসলাম, বপতাাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামাঃ 

পাইকার পাড়া, র্াকাঃ রবতগ্রাম, থািাাঃ রাজারহাট, বর্মড়া, 

ঢাকা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৪ 

ক 

5558.  

সাইফুল ইসলাম, বপতাাঃ আাঃ মাদলক, গ্রামাঃ েবক্ষণ 

বারদতাপা, র্াকাঃ েবক্ষণ বারদতাপা, শ্রীপুর, গাজীপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 

গ 

5559.  

বমাাঃ আবতকুর রহমাি, বপতাাঃমৃতাঃ বাহার উবদ্দি আহম্মে, 

গ্রাম+র্াকাঃ চাাংগইর মীর পাড়া, থািাাঃ িন্দীগ্রাম, বজলাাঃ 

বগুড়া।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ১৯৯৭ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

5560.  

বমাাঃ বসাহরাব বহাদসি, বপতাাঃ আবদ্যল বমাতাদলব, গ্রামাঃ 

তালুক পাড়া, র্াকাঃ বাতাইছবড়, উপাঃ বরুড়া, বজলাাঃ 

কুবমল্লা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 

কখগ 

5561.  

বমাাঃ আজহারুল ইসলাম বসকোর, বপতাাঃমৃতাঃ ইবদ্রস বময়া 

বসকোর, গ্রামাঃ টামটা, বপাাঃ ইবলয়টগি, োউেকাবন্দ, 

কুবমল্লা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০০২ 

কখ 

5562.  

বমাাঃআব্দুর রহমাি খাি, বপতাাঃ বমাাঃ বমাক্তাজ খাি, গ্রামাঃ 

বমজডাপুর, বপাাঃ বাজার আবমিপুর, থািাাঃ আবমিপুর, বজলাাঃ 

পাবিা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৫ 

গ 

5563.  

বমাাঃ িাবজমুল ইসলাম, বপতাাঃ আাঃ মবতি ববশ্বাস, গ্রামাঃ 

উলাি ঘবর র্াক+থািা+বজলাাঃ ববরশাল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৭ 

খ 

5564.  

বমাাঃ মওদ্যে আলম, বপতাাঃ বমাাঃ শামসুবদ্দি, গ্রামাঃ 

রাউৎদকািা, বপাাঃ কাপাবসয়া, বজলাাঃ গাজীপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 

কখগ 

5565.  

আবতকুর রহমাি, বপতাাঃ আব্দুল কাদের, গ্রামাঃ েবক্ষি 

কামালপুর বপাাঃ ধানুয়া কামালপুর, থািাাঃ বকবশগি, বজলাাঃ 

জামালপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

গ 

5566.  

সিৎ কুমার বড়ুয়া, বপতাাঃ বিবধর চন্দ্র বড়ুয়া, গ্রামাঃ েমেমা, 

বপাাঃ হাইতকাবন্দ, থািাাঃ বমরসরাই, বজলাাঃ চিগ্রাম।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০০৯ 

খগ 

5567.  

বমাাঃ কাঞ্চি বময়া, বপতাাঃ বমাাঃ উসমাি গবি, গ্রামাঃ 

মিসদন্তাষ, বপাাঃন্যামতপুর,থািাাঃ কবরমগি, বজলাাঃ 

বকদশারগি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 

খগ 

5568.  

বমাাঃ আবতকুর রহমাি, বপতাাঃ সবলম উল্লুাহ, গ্রামৎ 

শাহাপুর, বপাাঃ লস্কর হাট, থািা+বজলাাঃ বেিী।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১১ 

ক 

5569.  

আবরফুল ইসলাম, বপতাাঃ আহাম্মে আলী, গ্রামাঃ গুবজয়াম 

বপাাঃগুবজয়াম, থািাাঃ বত্রশাল, বজলাাঃ ময়মিবসাংহ।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 

খ 

5570.  

বমাাঃ মাইনুল হক বপতাাঃ বমাজাদম্মল হক পাদটায়ারী, গ্রামাঃ 

ডুমুবরয়া, বপাাঃ গল্লাক বাজার, থািাাঃ েবরেগি, বজলাাঃ 

চাঁেপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০০৮ 

খ 

5571.  

বমাাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতাাঃদমাাঃ সামসুবদ্দি বমাল্লা, গ্রামাঃ 

েয়ারামপুর, বপাাঃ বকামরপুর, থািাাঃদকাতয়ালী, বজলাাঃ 

েবরেপুর।  

বব.এস বস 

ইবিবিয়াবরাং,(বমকাবি

কুাল),১৯৯৮ 

কখগ 

5572.  

বমাাঃ িাঈম উল কবরম, বপতাাঃ বসবলম আহদমে, গ্রামাঃ 

আলমবগর সরোরকাবন্দ, বপাাঃ হাইমচর থািাাঃ হাইমচর, 

বজলাাঃ চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৫ 

খগ 

5573.  

বমাাঃ মাছুম রািা, বপতাাঃ বমাাঃ শাহ আলম, গ্রামাঃ োঃচান্দিা 

বাজার, থািাাঃ বব-পাড়া, বজলাাঃ কুবমল্লা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 

ক 

5574.  

বমাহাম্মে আলী, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল মবতি, গ্রামাঃ টাকই, 

বপাাঃ সাদহবাবাে, গ্রামাঃ ব্রাক্ষণপাড়া, বজলাাঃ কুবমল্লা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং (পাওয়ার), 

২০০২ 

খ 

5575.  

বমাাঃ আবরফুর রহমাি প্রাাং, বপতাাঃ নূর বমাহাম্মে, 

গ্রাম+বপাাঃ দ্বীপপুর, থািাাঃ বাগমারা, বজলাাঃ রাজশাহী।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১১ 

কখ 

5576.  

বমাাঃ রুদবল, বপতাাঃ বমাাঃ শবেউল্লাহ, উাঃপবিম 

চরদিায়াবাে, থািা+বজলাাঃ বভালা। 

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৫ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

5577.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতাাঃ বমাাঃ আবুল হাদসম, খ/৮৭, 

বখলদক্ষত পবিম টািপাড়া, বপাাঃ বখলদক্ষত, ঢাকা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

গ 

5578.  

বমাাঃ আশরাফুল আলম, বপতাাঃ বমাাঃ ওসমাি আলী, গ্রামাঃ 

লাক্ষধড়বেয়ার, বপাাঃ ধুবাইল, থািাাঃ বমরপুর, বজলাাঃ 

কুবিয়া।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 

গ 

5579.  

আল বমরাজ, বপতাাঃ বমাাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামাঃ 

কলদমশ্বর, র্াকাঃ জাতীয় ববশ্বববদ্যালয়, থািা+বজলাাঃ 

গাজীপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 

খগ 

5580.  

বমাাঃ সাইদ্যল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল ওয়াদহে, গ্রামাঃ 

বড়ধুিাইল, র্াকাঃ বড় ধিাইল, উপাঃ শাহজােপুর, বজলাাঃ 

বসরাজগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০০৯ 

খগ 

5581.  

বমাাঃ সাখাওয়াত বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ কুশাই মন্ডল, িয়াচর, 

পাটাদধায়া পাড়া, বমাহিগি, রাবজবপুর, কুবড়গ্রাম।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৪ 

গ 

5582.  

উৎপল কুমার বাবরক, বপতাাঃ বচত্তরিি বাবরক, গ্রামাঃ 

পবিম সুজিকাঠী, র্াকাঃ আতগলিাড়া, থািাাঃ আতগলিাড়া, 

বজলাাঃ ববরশাল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৮ 

কখগ 

5583.  

সুজি কুমার সরকার, বপতাাঃ ববশ্বিাথ সরকার, , গ্রামাঃ 

সুবি ডতলী, বপাাঃ বব-বাথুলী, থািাাঃ বেলদ্যয়ার,,  বজলাাঃ 

টাাংগাইল।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১২ 

গ 

5584.  

বমাাঃ বসাদহল বময়া, বপতাাঃ বমাাঃ রুহুল আবমি, গ্রামাঃ 

মদিাহরপুর, বপাাঃ হববরবাড়ী, থািাাঃভালুকা, 

বজলাাঃময়মিবসাংহ।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

5585.  

বমাাঃ বগালাম কবীর, বপতাাঃ বমাাঃ শওকাত খাি, খুলিা, 

বশপইয়ার্ ড বমইি বরার্ আল-আবমি স্কুল গবল, ৬৪/২, খুলিা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৪ 

খগ 

5586.  

বমাাঃ োইয়াজুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ বজল্লুর রহমাি, মন্ডল 

কদটজ,হববর বমাড়, সান্তাহার, আেমবেঘী, বগুড়া।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 

গ 

5587.  

বমাাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বপতাাঃ বমাাঃ জয়িাল আদবেীি, 

গ্রামাঃ বাজার বখালা, র্াকাঃ শ্রী বরয়ার চর, উপাঃ োউেকাবন্দ, 

বজলাাঃ কুবমল্লা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৫ 

গ 

5588.  

বমাাঃ জাবহে হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, গ্রামৎ 

পাইিােী, র্াকাঃ বমজবমবজ, থািাাঃ বসবিরগি, বজলাাঃ 

িারায়িগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(বমকাবিকুাল), ২০১৪ 

খগ 

5589.  

বমাাঃ ইসমাইল বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ বিজাম উবদ্দি, গ্রামাঃ 

েবড়চর, বপাাঃ েবড়চর, থািাাঃ বহাসিা, বজলাাঃ কুবমল্লা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১২ 

খ 

5590.  

বমাাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ বছবদ্দকুর রহমাি, 

গ্রামাঃপাঠাি বকাট, বপাাঃ বাজার বচৌয়ারা, থািাাঃ সের েবক্ষণ, 

বজলাাঃ কুবমল্লা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং (আর এবস), 

২০১১ 

খগ 

5591.  

অপ ডি চাকমা, বপতাাঃ শাবন্ত ববকাশ চাকমা, গ্রামাঃ সীমািা 

পাড়া, উপাঃ পািছবড়, থািাাঃ পািছবড়, বজলাাঃ খাগড়াছবড়। 

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৬ 

গ 

5592.  

বমাাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতাাঃ আলহাজ্জ্ব আব্দুল মাদজে 

বমাল্যা, গ্রামাঃ মাকড়াইল, র্াকাঃ মাকড়াইল, থািাাঃ মধুখালী, 

বজলাাঃেবরেপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১২ 

খ 

5593.  

বমাাঃ মবিরুজ্জামাি বপতাাঃ মবতয়ার রহমাি বশখ, গ্রামাঃ 

বসািাকুড়, বপাাঃ এস বাঁকড়া, থািাাঃ বিকরগাছা, বজলাাঃ 

র্দশার।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১০ 

খ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

5594.  

বমাাঃ বগালাম বমাস্তো, বপতাাঃ বমাাঃ লাল বময়া মুসী, ২৪৮, 

হর্রত শাহজালাল বরার্, বড়দেওড়া বিশাত িগর, টঙ্গী, 

গাজীপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(বমকাবিকুাল), ১৯৭১ 

কখ 

5595.  

বমাাঃ আবরচুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ েবরে উবদ্দি বময়া, 

বাসা-০৫০২-১৭, গ্রামাঃ সবুজবাগ, থািা+বজলাাঃখাগড়াছবড়।                                                                                                                                                                                                                                        
বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 

খ 

5596.  

এস. এম. জাদহদ্যল ইসলাম, বপতাাঃ এস. এম. জাের আলম, 

গ্রামাঃ আন্নার আলী মাতবর পাড়া, বপাাঃ+উপাঃ বপকুয়া, বজলাাঃ 

কক্সবাজার।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 

ক 

5597.  

বশখ আল ইমরাি, বপতাাঃ বশখ ইবােত বহাদসি, ববশাখী 

সুপার মাদকডট, বশদরামবি খুলিা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 

গ 

5598.  

বেদলায়ার বহাদসি, বপতাাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, গ্রামাঃ 

বগাপালপুর, বপাাঃবব্রজাবগ, বসিবাগ, বিায়াখালী।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 

কখ 

5599.  

বমাাঃ সাগর বময়া, বপতাাঃ বমাাঃ নূরূল ইসলাম, গ্রামাঃকরটিয়া 

পাড়া, র্াকাঃ বাথুলী সােী, থািাাঃ বাসাইল, বজলাাঃ 

টাাংগাইল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 

কখগ 

5600.  

বসৌরভ মন্ডল, বপতাাঃ সদন্তাষ মন্ডল, গ্রামাঃ বিজড়া, ছয়ািী 

পাড়া, বপাাঃ উলপুর, থািা+বজলাাঃ বগাপালগি। 

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০০৮ 

কখ 

5601.  

রািা পাল, বপতাাঃ সুভাষ পাল, গ্রামাঃ েবক্ষণ কাঞ্চিা (পাল 

পাড়া) বপাাঃ বজাট পুকুবরয়া, উপাঃ সাতকাবিয়া, বজলাাঃ 

চিগ্রাম।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৬ 

খ 

5602.  

শশাাংক কুমার মন্ডল, বপতাাঃ সুধাাংশু কুমার মন্ডল, গ্রামাঃ 

মাথাভাঙ্গা, বপাাঃ জলসা, থািাাঃ বটিয়াঘাটা, বজলাাঃ খুলিা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০০৮ 

খ 

5603.  

বমাাঃ কামরুজ্জামাি, বপতাাঃ বমাাঃ  কাদয়ম উবদ্দি, গ্রামাঃ 

রূপিগর আবাবসক এলাকা, র্াকাঃ বমরপুর, উত্তর বসটি 

কদপ ডাদরশি, ঢাকা। 

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, , ১৯৮৯ 

কখগ 

5604.  

জয়দেব কুমার পাল বপতাাঃ ধীদরন্দ িাথ পাল, গ্রামাঃ 

মলমবলয়া, র্াকাঃ বশাভিা,উপাঃ ডুমুবরয়া, বজলাাঃ খুলিা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০০৭ 

ক 

5605.  

বরোত বচৌধুরী, বপতাাঃ রবেক উদ্দীি বচৌধুরী, ৯৮/২, গ্রীি 

বরার্ বতজগাও, ঢাকা-১২১৫।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৮ 

কখগ 

5606.  

বমাাঃ ইয়াবছি কববর, বপতাাঃ বমাাঃ হর্রত আলী, গ্রামাঃ 

বটতলা, র্াকাঃ পলাশতলা, থািা+বজলাাঃ জামালপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৬ 

গ 

5607.  

বমাাঃ হাবববুর রহমাি, বপতাাঃ এ.বক. এম, িাবসর উবদ্দি হাাং, 

গ্রামাঃ ঘটখালী, থািাাঃ আমতলী, বজলাাঃ বরগুিা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 

ক 

5608.  

 বমাাঃ মবমনুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, 

একবারপুর, ধাদপরহাট, সাদ্যল্লুাপুর, গাইবান্ধা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৬ 

কখগ 

5609.  

বমাাঃ বমলি বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ নুরুল ইসলাম, 

বর্ওয়ামারা, বছািগাছা, বসরাজগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), , ২০১৬ 

খ 

5610.  

মুহাম্মে বুরহাি উবদ্দি, বপতাাঃ বমাাঃ হাদসম আলী বশখ, 

গ্রামাঃ মদহন্দ্রপুর, বপাাঃ খািগি, বজলাাঃ রাজবাড়ী।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ১৯৯৯ 

খ 
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5611.  

সাবেয়া আেবরি, বপতাাঃ বমাাঃ খায়রুল ইসলাম, মহল্লা- 

বগায়াি পাড়া, র্াক+থািা+বজলাাঃ ঠাকুরগাঁও। 

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১১ 

খগ 

5612.  

বমাাঃ ইকবাল বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ শুকুর বমাল্লা, গ্রামাঃ 

তাদরাটিয়া, র্াকাঃ বেওয়াি তারটিয়া, থািাাঃ শাহজােপুর, 

বজলাাঃ বসরাজগি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 

গ 

5613.  

বমাাঃ বমাজাদম্মল হক, বপতাাঃ বমাাঃ আবুল কাদশম, গ্রামাঃ 

ভালুবকয়া পালাং, র্াকাঃ বকাটবাজার, থািাাঃ উবখয়া, বজলাাঃ 

কক্সবাজার।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), , ২০০৯ 

কখ 

5614.  

বমাাঃ শাহজালাল বময়া, বপতাাঃ বমাাঃ লাল বময়া, গ্রামাঃ 

ববগুিটাল, বপাাঃ আনুহলা, থািা+বজলাাঃ টাঙ্গাইল।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

খ 

5615.  

বশাদয়ব আক্তার, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুর রহমাি, পূব ড শালবি, 

থািা+বজলাাঃ রাংপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(বমকাবিকুাল), ২০১২ 

খগ 

5616.  

বমাাঃ িজরুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আক্তার বহাদসি, গ্রামাঃ 

শ্রীবাড়ী, র্াকাঃ বড়টিয়া, উপাঃ বঘওর, বজলাাঃ মাবিকগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৫ 

গ 

5617.  

বমাাঃ আব্দুল কাইয়ুম, বপতাাঃ বহমন্ত কুমার রায়, বগায়াল 

পাড়া ওয়ার্ ড িাং ০২, বপৌরসভা+উপ+বজলাাঃ ঠাকুগাঁও।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১১ 

খগ 

5618.  

বমাাঃ রাবকবুল আলম রাব্বী, বপতাাঃ বমাাঃ বরজাউল কবরম, 

গ্রামাঃ বুরুঙ্গী, র্াকাঃ বুরঙ্গী থািাাঃ কাজীপুর, বজলাাঃ 

বসরাজগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৫ 

গ 

5619.  

বমাাঃ বমাস্তাবেজুর রহমাি তাপস, বপতাাঃ আবু তাদহর, গ্রামাঃ 

চর মাবরয়া, বপাাঃ স্বল্প মাবরয়া, থািা+বজলাাঃ বকদশারগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

5620.  

বমাাঃ হৃেয় আহদমে, বপতাাঃ বমাাঃ আক্তার বহাদসি, গ্রামাঃ 

খদয়রচাড়া, থািা+বপাাঃ কুমারখালী, বজলাাঃ কুবিয়া।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 

গ 

5621.  

বমাহাম্মে মাসুে রািা, বপতাাঃ বমাাঃ হায়োর আলী, গ্রামাঃ 

পয়সা, র্াকাঃ বখবেরপাড়া, থািাাঃ বলৌহজাং, বজলাাঃ মুবসগি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৯ 

কখগ 

5622.  

বমাাঃ রববউল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আবুল কালাম, গ্রামাঃ 

েন্তপাল, র্াকাঃ বাগেহ, উপাঃ বেবীগি, বজলাাঃ পঞ্চগড়।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৮ 

কখগ 

5623.  

বমাাঃ ইউচুপ িবী, বপতাাঃ েীি বমাহাম্মে, গ্রামাঃ িলবেয়া, 

র্াকাঃ িবীপুর, উপাঃ বসিবাগ, বজলাাঃ বিায়াখালী।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০০৯ 

কখগ 

5624.  

তািবভর আহমে উেয়, বপতাাঃ রইছ উবদ্দি আহমে, গ্রামাঃ 

মদহশপুর, বপাাঃ মদহশপুর, থািাাঃ রায়পুরা, বজলাাঃ 

িরবসাংেী।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৮ 

কখগ 

5625.  

বমাাঃ আবু বকর বসবদ্দক, বপতাাঃ বমাাঃ আলী আকবর, বাবড়-

৩০১/১, বসিপাড়া, পব ডতা, র্াকাঃ বমরপুর, ঢাকা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 

কখগ 

5626.  

বমাাঃ শাহরুজ্জামাি বরয়াজ, বপতাাঃ বমাাঃ রুস্তুম আলী 

হাওলাোর,গ্রামাঃ বছাট 

খবলশাখালী,বপা+থািা+বজলাাঃবপদরাজপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১১ 

খগ 

5627.  

পীযুষ বড়ুয়া, বপতাাঃ বেলীপ কুমার বড়ুয়া, গ্রামাঃ পবিম 

আধার মাবিক, থািাাঃ রাউজাি, বজলাাঃ চিগ্রাম।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং (পাওয়ার), 

২০০৯ 

খগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

5628.  

বমাাঃ বসদকন্দার আলী, বপতাাঃ বমাহাম্মে আলী, গ্রামাঃ 

বারপাড়া, বপাাঃ ববজয়পুর, থািা+বজলাাঃ কুবমল্লা।  
বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০০২ 

কখ 

5629.  

বমাাঃ আলী আসকর, বপতাাঃদমাাঃ বগৌছ উবদ্দি, গ্রামাঃ 

রবেপুর,বপাাঃ বহবহমগি, থািাাঃ বগাপালগি, বজলাাঃ বসদলট।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৭ 

খগ 

5630.  

বমাাঃ মাসুম ববল্লাহ, বপতাাঃ বমাাঃ মবহবুল ইসলাম, গ্রামাঃ 

বাবজতপুর, র্াকাঃ পাইকপাড়া, বমরপুর, কুবিয়া।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৬ 

গ 

5631.  

বমাাঃ আল মামুি বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল হাবলম, গ্রামাঃ 

বততুবলয়া, বপাাঃ বসয়েপুর, জামালপুর সের।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৫ 

কখগ 

5632.  

বমাাঃ আল আমীি বহাদসি, বপতাাঃ আব্দুর হাবলম, গ্রামাঃ 

বততুবলয়া, বপাাঃ বসয়েপুর, থািা+বজলাাঃ জামালপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৪ 

গ 

5633.  

বমাাঃ ইমাম বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ বসালাইমাি, গ্রামাঃ চর-

রাঙ্গামাটিয়া, বচৌধুরী বাড়ী, র্াকাঃ বমাহরা, থািাাঃ চাঁন্দগাও, 

বজলাাঃ চিগ্রাম।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(অদটাদমাবাইল), ২০১৪ 

গ 

5634.  

বজ. এম. মদিায়ারুল কববর, বপতাাঃ বজ. এম. মিসুর আলী, 

৬/৭, বরার্ িাং-১১( ফুলবাড়ী বগট িস বরার্), বেৌলতপুর, 

খুলিা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১১ 

খগ 

5635.  

বমাাঃ আলমগীর বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ  অদহে আলী, গ্রামাঃ 

দ্যগ ডাপুর, র্াকাঃ বরদেবাহাদ্যর, থািাাঃ শাশ ডা, বজলাাঃ র্দশার।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

কখগ 

5636.  

বমাাঃ সজল খাি, বপতাাঃ জাবকর বহাদসি খাি, গ্রামাঃ 

বশালকুড়, বপাাঃ জয়িগর, থািাাঃ বঘওর, বজলাাঃ মাবিকগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৪ 

ক 

5637.  

বমাাঃ বরদোয়াি রাব্বী, বপতাাঃ বমাাঃ আোজ উবদ্দি, গ্রামাঃ 

বেলালপুর পাথরতলা, র্াক+থািা+বজলাাঃ পাবিা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 

গ 

5638.  

বমাাঃ নূরুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আাঃ ছালাম, গ্রামাঃ 

বসািার্াাংগা, বপাাঃ িাবসরগি, থািাাঃ বাগমারা, বজলাাঃ 

রাজশাহী।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১২ 

গ 

5639.  

ম  ি ম্মদ ি ছ ন আল বহন সদর, হিত োঃ ম  ি ম্মদ রি ত 

উল্ল ি, গ্র  +মি োঃ ক টইয় , থ ন োঃ কহবরি ট, মজল োঃ 

মন য় খ লী।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০৪ 

কখগ 

5640.  

বমাহাম্মে বেরুল  হাসাি, বপতাাঃ আব্দুর রউে, গ্রামাঃ 

কাবশিারা, বপাাঃ পাইশািা, থািাাঃ িাগরপুর, বজলাাঃ 

টাাংগাইল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৭ 

খগ 

5641.  

বমাাঃ মঞ্জু খািা, বপতাাঃ বমাাঃ বমায়াদজ্জম খাি, গ্রামাঃ 

বেওদভাগ, বপাাঃ শুভূল্যা, উপাঃবমজডাপুর, বজলাাঃ টাঙ্গাইল।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

ক 

5642.  

বমাাঃ বমায়াদজ্জম বহাদসি,বপতাাঃদমাাঃআবুল কালাম 

আজাে,গ্রাম+বপা+থািাাঃ সাপাহার,বজলাাঃ িওগাঁ।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

ক 

5643.  

বমাাঃ বহাজায়োর রহমাি, বপতাাঃদমাাঃ নূরুল ইসলাম, গ্রামাঃ 

বাহাদ্যরপুর, বপাাঃ মথুরাপুর, থািাাঃচাটদমাহর, বজলাাঃ 

পাবিা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকট্রবিক্স ও 

কবমউবিদকশি), ২০১৩ 

খগ 

5644.  

তািবভর আহদমে,বপতাাঃ কুদ্দুস ভু ুঁঞা,গ্রামাঃ বতিবচটা, 

র্াকাঃআবমরাবাে,উপাঃোউেকাবন্দ,বজলাাঃ কুবমল্লা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 

খ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

5645.  

বমাাঃ বমজানুর রহমাি বমজাি,বপতাাঃ বমাাঃ আবুল কালাম 

হাওলাোর,গ্রামাঃ কপুরকাঠি,বপাাঃ কালাইয়া,থািাাঃ 

বাউেল,বজলাাঃ পটুয়াখালী।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

(বমকাট্রবিক্স),২০১৭ 
খগ 

5646.  

বমাাঃ আবুল আসাে,বপতাাঃ বমাাঃ সাদেকুর রহমাি,গ্রামাঃ 

বহজলী পাবিা পাড়া, বপাাঃ বসািাপুর বাজার, থািাাঃ বাগাতী 

পাড়া,বজলাাঃ িাদটার।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ১৯৯৫ 

কখ 

5647.  

বমাাঃ সজীব বপতাাঃ বমাাঃ আসাদ্যজ্জামাি, বগারাঙ্গী, 

আদিহলা, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৭ 

খগ 

5648.  

বমাাঃ িওয়াদজশ আলী বচৌধুরী, বপতাাঃ খবললুর রহমাি 

বচৌধুরী, প্যারার্াইস পাড়া, আমঘাট বরার্, টাাংগাইল সের।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১২ 

গ 

5649.  

বমাাঃ নুরিবী বজহােী, বপতাাঃ বমাাঃ আইয়ুব আলী, মাটিয়া 

মসবজে, বপা+থািা+বজলাাঃলালমবিরহাট। 

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 

ক 

5650.  

বমাাঃ বমজানুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল বাদছে বময়া, 

গ্রামাঃ সন্নুাসী বাঁধা, বপাাঃ বাজার আবমিপুর, থািাাঃদবড়া, 

বজলাাঃ পাবিা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 

গ 

5651.  

বােশা োহাে, বপতাাঃ বমাাঃ আবদ্যল্লাহ, গ্রামাঃ পূব ড 

আলাোেপুর, বপাাঃ মুসবলমাবাে, থািাাঃচন্দ্রগি, বজলাাঃ 

লক্ষীপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 

খ 

5652.  

বমাাঃ সাজ্জাে বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামাঃ 

রতিপুর, র্াকাঃ রতিপুর, থািাাঃ কাবলয়াতকর, বজলাাঃ 

গাজীপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 

খগ 

5653.  

বমাাঃ সাবমউল আহসাি, বপতাাঃ এ.এম. সাইফুল আহসাি, 

২৯, ববজপাড়া বমইি বরার্, র্দশার।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 

ক 

5654.  

বমাাঃ লুৎের রহমাি, বপতাাঃ আলহাজ্জ্বদমাাঃ আবু 

হাবিে,গ্রামাঃ বভাংড়ী, বপাাঃ পূবি ডমাগাঁতী, উপাঃ উল্লাপাড়া, 

বজলাাঃ বসরাজগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০০২ 

গ 

5655.  

শ্রী িয়ি কুমার, বপতাাঃ শ্রী দ্যলাল শীল, গ্রামাঃ ধুলাউড়া, বপাাঃ 

নুরেহ, থািাাঃ সাঁবথয়া, বজলাাঃ পাবিা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৪ 

কখগ 

5656.  

বমাাঃ আবরে, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল হাবমে, গ্রামাঃ বড়দবরাইে, 

র্াকাঃ বড়দবরাইে, থািাাঃ বাড্ডা, বজলাাঃ ঢাকা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং (পাওয়ার), 

২০১৩ 

খ 

5657.  

বমশু ধর, বপতাাঃ মৃদ্যল ধর, গ্রামাঃ আধার মাবিক, বপাাঃ িতুি 

বাজর, থািাাঃ রাউজাি, বজলাাঃ চিগ্রাম।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং (পাওয়ার), 

২০১২ 

গ 

5658.  

বমশু োশ গুপ্ত, বপতাাঃ স্বপি োশ গুপ্ত, গ্রাম+বপাাঃ জলেী, 

থািাাঃ বাঁশখালী, বজলাাঃ চিগ্রাম।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 

গ 

5659.  

বমাাঃ বমাশাররে আলম, বপতাাঃ বমাাঃ ইয়াকুব আলী, গ্রামাঃ 

চর আশুদতাষপুর, বপাাঃ চর আশুদতাষপুর, থািা+বজলাাঃ 

পাবিা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১০ 

খগ 

5660.  

বলটি হালোর, বপতাাঃ বচত্তরিি হালোর, গ্রামাঃ বঘাষকাঠী, 

বপাাঃ বষালশতর্ািী, িাবজরপুর, বপদরাজপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৮ 

গ 

5661.  

বমাাঃ েয়সাল আরাোত, বপতাাঃ বমাাঃ মবতয়ার রহমাি, 

ঘাবসয়ারা,মাগুরা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৬ 

গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

5662.  

বরজাউল কবরম, বপতাাঃ আবুল বহাদসি সরকার, গ্রামাঃ 

বকবশপাড়া, র্াকাঃ বাগুয়া, উপাঃ উবলপুর, বজলাাঃ কুবড়গ্রাম।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং (পাওয়ার), 

২০১৪ 

গ 

5663.  

হাবসবুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ ছইদ্যজ্জামাি, গ্রামাঃ 

আরশীিগর,বপাাঃ শাক্তা, উপাঃ বকরািীগি, বজলাাঃ ঢাকা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৫ 

খগ 

5664.  

ম  োঃ   িমুদুল ি স ন,হিত োঃ ম  োঃ শ িজ ি ন আলী, গ্র  োঃ 

চর ক দ ই, ড কোঃ শ্রীফলতল , উিোঃ শ িজ দপুর, মজল োঃ 

হসর জ ঞ্জ।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৬ 

খগ 

5665.  

মুকবুল হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ ইয়াকুব আলী, গ্রামাঃ খন্দকার 

কলাগাবছয়া, বপাাঃ হাইজােী, থািাাঃ আড়াইহাজার, বজলাাঃ 

িারায়িগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৫ 

গ 

5666.  

মান্নাি কাজী, বপতাাঃ মববি উবদ্দি কাজী, গ্রামাঃ 

কাফুলাবাড়ী, র্াকাঃ রামশীল, উপাঃ বকাটালীপাড়া, বজলাাঃ 

বগাপালগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং (পাওয়ার), 

২০০৬ 

কখগ 

5667.  

কামরুল ইসলাম বচৌধুরী, বপতাাঃ আবদ্যল কুদ্দুস বচৌধুরী, ২৯, 

শাহ ওয়ালী উল্লাহ আ/এ, চাঁন্দগাও, চিগ্রাম।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৮ 

খগ 

5668.  

বমাাঃ মাজহারুল ইসলাম, বপতাাঃ আহাম্মে আলী, গ্রামাঃ 

উজাি ঘাগড়া, বপাাঃ োপুবিয়া বাজার, থািাাঃ বকাতুয়ালী, 

বজলাাঃ ময়মিবসাংহ।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৬ 

কখগ 

5669.  

বমাাঃ এিামুল হক, বপতাাঃ আাঃ ছাত্তার েবকর, গ্রাম+বপাাঃ 

কান্ডপাশা, থািাাঃ বগৌরিেী, বজলাাঃ ববরশাল।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখগ 

5670.  

বমাাঃ বমলি বহাসাইি, বপতাাঃ আতাউর রহমাি, গ্রামাঃ 

আবন্দপুর, বপাাঃ বড়গাছীহাট, থািাাঃ বভালাহাট, বজলাাঃ 

চাঁপাইিবাবগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১২ 

ক 

5671.  

বমাাঃ বলাকমাি বহাদসি, বপতাাঃদমাাঃ বহাদসি আলী, গ্রামাঃ 

ববিববেয়া, বপাাঃ বশমুবলয়া, ধামরাই, ঢাকা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৭ 

গ 

5672.  

আব্দুল মান্নাে, বপতাাঃ আব্দুল গবি, গ্রামাঃ র্ােবপুর, থািাাঃ 

মদহশপুর,বজলাাঃ বিিাইেহ।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

5673.  

বমাাঃ বরয়াজুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আিছার আলী বশখ, 

গ্রামাঃ খালকুলা, বপাাঃ বেবহাটী, থািাাঃ বমাড়লগি, বজলাাঃ 

বাদগরহাট।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৭ 

গ 

5674.  

বমাাঃ তাজুল ইসলাম,বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামাঃ 

িামুজা, বপাাঃ বুবড়ড়গি, উপাঃ বগুড়া, বজলাাঃ বগুড়া।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৫ 

খগ 

5675.  

বমাাঃ সামাউি ইমাম, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুস সাত্তার, বহাবডাং- 

৩৭, রাস্তা- িগরপাড়া, র্াকাঃ রাজশাহী বকাট, ৬২০১, 

রাজপাড়া, রাজশাহী বসটি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১২ 

কখগ 

5676.  

রাবকব বশকোর, বপতাাঃ হারুি অর রবশে বশকোর, 

গ্রাম+বপাাঃ বজৌকড়া, থািা+বজলাাঃ রাজবাড়ী।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৪ 

খগ 

5677.  

কুদলশ চন্দ্র বম ডি, বপতাাঃ ভরফুল্ল বম ডি, গ্রামাঃ পুঠিমারী, বপাাঃ 

বতপুকুবরয়া, থািাাঃ ববাো, বজলাাঃ পঞ্চগড়।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৪ 

খ 

5678.  

বমাাঃ আব্দুর রবহম, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুর রশীে, বাসা িাং- 

৩৯/২, বজ.এল রায় বরার্, বপা+থািা+বজলাাঃ রাংপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৭ 

ক 



ক্রমিক 

নং 
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5679.  

কামরুল হাসাি, বপতাাঃ আহাম্মে আলী, গ্রামাঃ বর্ামবাড়ী, 

র্াকাঃ বতবলহাটি, থািাাঃ শ্রীপুর, বজলাাঃ গাজীপুর।  
বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবট্রকুাল),২০১৫ 
গ 

5680.  

বমাাঃ আবতক উর রহমাি, বপতাাঃ বক এম. আবু বকর,বাসা-

১৬, বরার্-৪, ব্লক-বর্, বসকশি-১, বমরপুর, ঢাকা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং (আর এবস), 

২০১২ 

খগ 

5681.  

বমাস্তো কামাল, বপতাাঃ আমজাে  বহাদসি, গ্রামাঃ ববতজুরী, 

বপাাঃ ববরাগীরচালা, থািাাঃ শ্রীপুর, বজলাাঃ গাজীপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৫ 

গ 

5682.  

রাদসল আহদম্মে, বপতাাঃ আাঃ বাদতি, গ্রামাঃ তালতলী, 

র্াকাঃ বতবলহাটি, থািাাঃ শ্রীপুর, বজলাাঃ গাজীপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং (পাওয়ার), 

২০১২ 

গ 

5683.  

বমাাঃ আবুল বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ হাছাি আলী, গ্রাম+বপাাঃ 

বাগহাটা, থািা+বজলাাঃ িরবসাংেী।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,১৯৯০ 

ক 

5684.  

বসাদহল রািা, বপতাাঃ গ্রামাঃ িাদয়ব আলী, গ্রামাঃ েবরেপুর, 

বপাাঃ বতবলহাটি, থািাাঃ শ্রীপুর, বজলাাঃ গাজীপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৫ 

গ 

5685.  

বমাাঃ এরশাদ্যল হক, বপতাাঃ বমাাঃ মজাহার আলী, গ্রামাঃ 

ধাউরারকুটি, বপাাঃ আন্ধারীিাড়, থািাাঃ ভুরুঙ্গামারী, বজলাাঃ 

কুবড়গ্রাম।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৭ 

খ 

5686.  

সজীব ববশ্বাস, বপতাাঃ হবরবর ববশ্বাস, গ্রামাঃদপাাঃ ভাবড়াশুর, 

উপাঃ মুকসুেপুর, বজলাাঃ বগাপালগি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৯ 

গ 

5687.  

বমাাঃ বসাহানুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ আকরাম আলী, 

গ্রাম+বপাাঃ বপদরাজপুর, থািা+বজলাাঃ বমদহরপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৪ 

গ 

5688.  

বমাাঃ বমদহেী হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ মাহতাব উদ্দীি, ৩৮২, 

ববলগ্রাম, স্কুলপাড়া, িন্দীগ্রাম, বগুড়া।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৫ 

গ 

5689.  

বমাাঃ আল আবমি বময়া, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল লবতে বময়া, 

গ্রামাঃ কুয়াতপুর, হাবমেপুর, ববলপাড়া, বপাাঃ চতরাকাচারী, 

থািাাঃ পীরগি, বজলাাঃ রাংপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১২ 

খ 

5690.  

বমাাঃ ইমরাি জাহাি (জবি), বপতাাঃদমাাঃ আবজজুল হক 

মন্ডল, গ্রামাঃ বভলাবাড়ী, বপাাঃ বিউ বসািাতলা, 

থািাাঃসাবরয়াকান্দী, বজলাাঃ বগুড়া।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

5691.  

আবুল বহাদসি তালুকোর, বপতাাঃ আব্দুর রবশে তালুকোর, 

গ্রাম+বপাাঃ আহাম্মেপুর, থািাাঃ হাজীগি, বজলাাঃ চাঁেপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৬ 

কখ 

5692.  

বমাহাম্মে জাহাঙ্গীর রািা, বপতাাঃ রায়হাি আহাদম্মে, গ্রামাঃ 

মধ্য বরৌহা, বপাাঃ েড়গ্রাম, উপাঃ সাটুবরয়া, বজলাাঃ 

মাবিকগি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১২ 

খ 

5693.  

বতাোদয়ল আহদমে, বপতাাঃ তাদহর উবদ্দি, গ্রামাঃ বৃ-

কাবলকা, বপাাঃ+থািাাঃ বারহািা, বজলাাঃ বিত্রদকািা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

5694.  

তাবহরুল ইসলাম, বপতাাঃ বমরাজুল ইসলাম, গ্রামাঃ জাবলর 

চর বপাাঃ উাঃ জাাংঘাবলয়া, থািাাঃ বমদহেীগি, বজলাাঃ 

ববরশাল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৪ 

ক 

5695.  

বমাাঃ কামাল উবদ্দি, বপতাাঃ বমাাঃ আবুল বহাদসি, 

গ্রামাঃেবক্ষণভবািীপুর,বপা+থািা+বজলাাঃ রাজবাড়ী 

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১০ 

ক 



ক্রমিক 
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5696.  

বমাাঃ আকমল বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুস সাত্তার সরকার, 

১১৪০ কদলজ পাড়া, উল্লাপাড়া বপৌরসভা, বসরাজগি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৯ 

গ 

5697.  

বমাাঃ মাসুম বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ মিসুর আলী, উত্তর বহুলা, 

বপাাঃ কাঞ্চি, থািাাঃ ববরল, বজলাাঃ বেিাজপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১১ 

গ 

5698.  

বমাাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল বারী,গ্রামাঃ 

হাসপাতাল সড়ক/৭, বপা+থািা+বজলাাঃ িীলোমারী সের।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৪ 

গ 

5699.  

বমাাঃ সবহদ্যল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, 

বতরদবকী বরার্, লামচরী, সমদসরাবাে, লক্ষীপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৪ 

খগ 

5700.  

বমাাঃ বমদহেী হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ বমাবারক বহাদসি, কদলজ 

বরার্, বাগআঁচড়া বাজার, বাগআঁচড়া, শাশ ডা, র্দশার।  
বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০০৮ 

কখগ 

5701.  

বমাাঃ মাসুম পারদভজ, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল মাদলক, 

গ্রাম+বপাাঃ আলামপুর, থািা+বজলাাঃ কুবিয়া।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৬ 

কখগ 

5702.  

বমাাঃ তাজুল ইসলাম, বপতাাঃ আব্দুর রবশে, গ্রামাঃ 

হাবতয়ামুড়ী, র্াকাঃ বমল্লা বাজার, থািাাঃ মদিাহরগি, বজলাাঃ 

কুবমল্লা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৬ 

ক 

5703.  

বমাাঃদজাবাদয়র বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ ইবদ্রস আলী, গ্রামাঃ 

উত্তর ববলাশপুর, বপা+থািা+বজলাাঃ গাজীপুর।  
বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৬ 

গ 

5704.  

মৃদ্যল চন্দ্র োস, বপতাাঃ ববমল চন্দ্র োস, গ্রামাঃ গুল্যাখালী, 

বপাাঃ সুর্ ডমুখী, হাবতয়া, বিায়াখালী।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৪ 

খ 

5705.  

বমাাঃ সাদরায়ার বহাদসি (বিপু), বপতাাঃ বমাাঃ আলমগীর 

বহাদসি, ১২৮৭/৪, কদলজ বরার্, পূব ড জুরাইি, েবরোবাে, 

কেমতলী, ঢাকা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

ক 

5706.  

বিরে কুমার প্রামাবিক, বপতাৎ নৃদপন্দ্র িাথ প্রামাবিক, গ্রামাঃ 

শ্রীখন্ডা, বপাাঃ কামার গাঁ, তাদিার বজলাাঃ রাজশাহী।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১২ 

ক 

5707.  

বমাাঃ ইসমাইল বহাদসি, বপতাাঃ বমাখদলছুর রহমাি, বস/ও, 

খবলল জদমাদ্দার বাড়ী, ওয়ার্ ড িাং-০৮, বারাহীপুর, 

বরলদগইট, বেিী।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৪ 

খগ 

5708.  

বমাাঃ ওবায়দ্যর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ নূরুল ইসলাম, গ্রামাঃ  

বসাংগার পাড়া, র্াকাঃ দূগ ডাপুর, থািাাঃ কাহালু, বজলাাঃ বগুড়া।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০০৬ 

কখগ 

5709.  

বমজানুর রহমাি, বপতাাঃ বসবদ্দকুর রহমাি, গ্রামাঃ মহাোস, 

বপাাঃ বাসুদেব বাড়ী, মধুপুর, টাাংগাইল।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 

5710.  

বমাাঃ শাবমম বময়া, বপতাাঃ বমাাঃ মাকছুদ্যর রহমাি, গ্রামাঃ 

শ্যামোদসর পাড়া, র্াকাঃ খালাশপীর, উপাঃ পীরগি, বজলাাঃ 

রাংপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৪ 

খ 

5711.  

বমাাঃ বমাশদরকুল আলম, বপতাাঃ বমাাঃ সাো বময়া, গ্রামাঃ 

কৃঞ্চপুর, র্াকাঃ ভাতগ্রাম, উপাঃ সাদ্যল্লাপুর, বজলাাঃ গাইবান্ধা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৪ 

গ 

5712.  

বমাাঃ জুদয়ল রািা, বপতাাঃ বমাাঃ িাবজম উবদ্দি, গ্রামাঃ 

বাগবাড়ী, র্াকাঃ বাগবাড়ী, থািাাঃ বমলান্দহ, বজলাাঃ 

জামালপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৫ 

খগ 



ক্রমিক 

নং 
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5713.  

বমাাঃ শওকত আলী বসকোর, বপতাাঃ বমাাঃ শাহজাহাি 

বসকোর, জয়িাব বভলা, মুসবলম , বগারস্থাি বরার্, ববরশাল 

সের, ববরশাল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০০৯ 

কখগ 

5714.  

বমাাঃ িাবহে বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ শবেকুল ইসলাম, গ্রামাঃ 

বঢালাবেয়া, থািা+বজলাাঃ ময়মিবসাংহ।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০০৩ 

কখগ 

5715.  

রাজি বড়ুয়া, বপতাাঃ অবজত বড়ুয়া, গ্রামাঃ চর বরমা, বপাাঃ 

বরমা, উপাঃ চন্দিাইশ, বজলাাঃ চিগ্রাম।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৪ 

কখগ 

5716.  

সুবজৎ কুমার কুন্ডু, বপতাাঃ স্বগীয় সুশীল কুন্ডু, গ্রাম+বপাাঃ 

হবরিারায়িপুর, থািাাঃ ইসলামী ববশ্বববদ্যালয়, বজলাাঃ 

কুবিয়া।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৫ 

গ 

5717.  

বমাাঃ রািা আহদমে, বপতাাঃ বমাাঃ বমাসদলম উবদ্দি,গ্রামাঃ 

মধ্যেবড়র পাঁচ পাড়া, বপাাঃ ধামদেিী, উপাঃ উবলপুর, বজলাাঃ 

কুবড়গ্রাম।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৬ 

কখ 

5718.  

বমাাঃ বশখ সােী, বপতাাঃ বমাাঃ আবুল খাদয়র, গ্রামাঃ 

বারাহীপুর, বপাাঃ খবলোর হাট, থািাাঃ সুধারাম, বজলাাঃ 

বিায়াখালী।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৬ 

খগ 

5719.  

বমাাঃ রুহুল আবমি, বপতাাঃদমাাঃ আলী আজম, গ্রামাঃ হাট 

িওগাঁ, বপা+থািা+বজলাাঃ িওগাঁ।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৬ 

ক 

5720.  

বিলয় োস, বপতাাঃ পবরমল োস, গ্রামাঃ বহুগ্রাম, 

র্াকাঃবহুগ্রাম, থািাাঃ মুকসুেপুর, বজলাাঃ বগাপালগি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৮ 

কখগ 

5721.  

বাসুদেব চন্দ্র হাওলাোর, বপতাাঃ লন্ঠু চন্দ্র হাওলাোর, গ্রামাঃ 

বটকাজল, র্াকাঃ িগদররহাট, থািাাঃ বাউেল, বজলাাঃ 

পটুয়াখালী।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৩ 

গ 

5722.  

বমাাঃ সাইফুল বময়া, বপতাাঃ আরজু বময়া, গ্রাম+বপাাঃ 

থলপাড়া, থািাাঃ বমজডাপুর, বজলাাঃ টাাংগাইল।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

গ 

5723.  

বমাাঃ কাওছার আহদমে, বপতাাঃ বমাাঃ শাহজাহাি বময়া, 

গ্রামাঃ বাসুটিয়া, বপাাঃ মবহর খারুয়া, উপাঃ গেরগাঁও, বজলাাঃ 

ময়মিবসাংহ।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৫ 

খগ 

5724.  

বমাাঃ সাখাওয়াত বহাদসি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল জবলল 

সরোর, গ্রামাঃ মধ্য ববায়াবলয়া, বপাাঃ খিদজার, থািাাঃ 

আত্রাই, বজলাাঃ িওগাঁ।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৩ 

খগ 

5725.  

বমাাঃ রাবকব হাসাি, বপতাাঃ বমাাঃ আবু সাঈে, ফ্ল্ুাট-৫/এ, 

বাসা-৬/৭. ব্লক-বর্, লালমাটিয়া, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৮ 

কখগ 

5726.  

আহদমে আল বমাত্তাবকি, বপতাাঃ ইয়াকুব আলী মন্ডল, মধ্যম 

মাগুরা, হলাইজািা, িবাবগি, বেিাজপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৬ 

গ 

5727.  

বমাাঃ জহুরুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ জাবকর বহাসাইি,গ্রামাঃ 

লাদলাইচ, র্াকাঃ হাটরা, উপাঃ বমাহিপুর, বজলাাঃ রাজশাহী।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং (পাওয়ার), 

২০১৪ 

গ 

5728.  

বমাাঃ িাজমুল হক, বপতাাঃ বমাাঃ বসরাজুল হক, লাকী হাউজ, 

১০৭. েবক্ষণ বাবগচাগাঁও, কুবমল্লা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১১ 

ক 

5729.  

বমাাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ আাঃ রবহম, গ্রামাঃ 

গাঙ্গাইল, র্াকাঃ হাবতয়ান্দাহ, থািা+বজলাাঃ িাদটার।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৪ 

খ 
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5730.  

বমাাঃশরীে উল্লাহ পাদটায়ারী, বপতাাঃ আহম্মে উল্লাহ 

পাদটায়ারী, গ্রামাঃ িন্দীপাড়া, র্াকাঃ বাসাদবা টি এস, 

বখলগাঁও, ঢাকা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৯ 

গ 

5731.  

বমদহেী হাসাি (রাব্বী), বপতাাঃ েবরে আহদমে, ধুবন্তী, 

ববজয়িগর, ব্রাহ্মিবাড়ীয়া।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৬ 

খগ 

5732.  

মাহবুব জামাি, বপতাাঃ মহব্বত বশখ, ৪২/৩, বি স্কুল বিট 

কাঁঠাল বাগাি , ঢাকা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৭ 

কখগ 

5733.  

পলাশ চন্দ্র সরকার, বপতাাঃ সূর্য্ড কান্ত সরকার, গ্রামাঃ 

বহাংগািগর, বপাাঃ বহাংগািগর, উপাঃ বেলদ্যয়ার, বজলাাঃ 

টাঙ্গাইল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৬ 

কখগ 

5734.  

রুহুল আবম্বয়া, বপতাাঃ বমাহাম্মে ইয়াকুব, গ্রামাঃ ভাটিবেবহ, 

র্াকাঃ উমরগি বাজার, থািাাঃ কািাইঘাট, বজলাাঃ বসদলট।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

কখগ 

5735.  

বমাাঃ আল ইমরাি, বপতাাঃ বশকোর োউে বহাদসি,ইতিা, 

র্াকাঃ ইতিা, বজলাাঃ িড়াইল।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৬ 

কখগ 

5736.  

জাহাঙ্গীর আলম, বপতাাঃ বিমাই মবল্লক, গ্রামাঃ ঘিশ্যামপুর, 

বপাাঃ খবললপুর বাজার, থািা+বজলাাঃ েবরেপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০০২ 

খ 

5737.  

বমাাঃ তাবরকুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ মকবুল বহাদসি, গ্রামাঃ 

বঘাড়াচরা, বপাাঃ েলদকাচা, থািাাঃ বসরাজগি, বজলাাঃ 

বসরাজগি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৬ 

খগ 

5738.  

রহমতুল্যাহ, বপতাাঃ আবিছুর রহমাি, গ্রামাঃ বজািাইল, বপাাঃ 

বজািাইল বাজা, থািাাঃ মাোরগি, বজলাাঃ জামালপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৫ 

খ 

5739.  

বমাাঃ আবু তাদহর, বপতাাঃ বমাাঃ মবতয়ার রহমাি সরকার, 

গ্রামাঃদগাড়েহ, থািাাঃ গাবতলী, বজলাাঃ বগুড়া।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৬ 

খগ 

5740.  

বমাাঃ কাদয়স উবদ্দি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল জলীল, গ্রামাঃ 

কামারঙ্গ, বপাাঃ িাগবাবড়, থািাাঃ সবখপুর, বজলাাঃ টাঙ্গাইল। 

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

খগ 

5741.  

বমাাঃ মারুে হাসাি, বপতাাঃ বমাহাম্মে আলী হাওলাোর, 

গ্রামাঃ শাহাভাঙ্ল, বপাাঃ বীরকাঠী, থািা+বজলাাঃ িালকাঠী।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৬ 

খ 

5742.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতাাঃ বমাাঃ তবজমুবদ্দি বশকোর, 

গ্রামাঃ ববড়াজাংগা, বপাাঃ বাাংগালা, উপাঃ বঘওর, বজলাাঃ 

মাবিকগি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১২ 

কখ 

5743.  

বমাহাম্মে এিামুলহক, বপতাাঃ মবজবুল হক, গ্রামাঃ পবিম 

বেরীপুর, বপাাঃ বসািাপুর, থািাাঃ সুধারাম, বজলাাঃ 

বিায়াখালী।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৪ 

গ 

5744.  

শ্রী প্রহল্লাে কুমার সাহা, বপতাাঃ শ্রী বাবলু কুমার সাহা, গ্রামাঃ 

বঘাষপাড়া, থািা+বজলাাঃ বমদহরপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৭ 

গ 

5745.  

বমাাঃ জাবহদ্যল ইসলাম,বপতাাঃ আহসাি আলী, গ্রামাঃ চর 

ববি ডয়া, বপাাঃ করশাবলকা, থািাাঃ শাহজােপুর, বজলাাঃ 

বসরাজগি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১২ 

গ 

5746.  

বমাাঃ মবতউর রহমাি, বপতাাঃ ইয়াকুব আলী সরোর, গ্রামাঃ 

বসিাই, বপাাঃ বতলকপুর, থািা+বজলাাঃ িওগাঁ। 

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

(তবড়ৎ ও ইদলকট্রবিক 

বকৌশল),২০০৪ 

কখগ 
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5747.  

বমাাঃ আব্দুল হান্নাি, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুল বারী প্রামাবিক, 

গ্রাম+বপাাঃ ববদড়র বাড়ী, থািাাঃ ধুিট, বজলাাঃ বগুড়া।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৩ 

কখ 

5748.  

বমৌসুমী ববগম, স্বামীাঃ বমাাঃ বরজাউল কবরম, গ্রামাঃ শ্যামপুর, 

বপাাঃ োশুবড়য়া, থািাাঃ ঈশ্বরেী, বজলাাঃ পাবিা।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১২ 

কখ 

5749.  

বমাাঃ আবরফুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ আবুল কালাম আজাে, 

গ্রামাঃ চন্দ্রা বপাাঃ সবেপুর, থািাাঃ কাবলয়াতকর, 

বজলাাঃগাজীপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৫ 

খ 

5750.  

ববশর আহদমে, বপতাৎ েজলুল হক বমাল্লা, বধাকড়াদকাল, 

ববরাগীপাড়া, মবহষবাথাি, বখাবসা, কুবিয়া।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৫ 

খ 

5751.  

বমাাঃ আইয়ুব বহাসাইি, বপতাাঃ আেজাল বহাসাইি, 

গ্রামাঃবিদয়াগী বজায়াইর, বপাাঃ বগাসাই বজায়াইর, 

থািা+বজলাাঃ টাঙ্গাইল।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৬ 

ক 

5752.  

বিাদবল বড়ুয়া, বপতাাঃ বিবখল প্রসাে বড়ুয়া, বাসা/বহাবডাং- 

মধ্যম বসয়েবাড়ী, গ্রামাঃ বসয়েবাড়ী, র্াকাঃ রাঙ্গুবিয়া, থািাাঃ 

রাঙ্গুবিয়া বপৌরসভা, বজলাাঃ চিগ্রাম।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০০৩ 

খ 

5753.  

আল আবমি তালুকোর, বপতাাঃ বমাাঃ বগালাম বমাস্তো 

তালুকোর, গ্রামাঃ হাবসল পাবড়ল বগৌবরপুর, র্াকাঃ বমিা, 

থািা+বজলাাঃ জামালপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৪ 

ক 

5754.  

বমাাঃ আব্দুল হাবলম, বপতাাঃ বমাাঃ আব্দুর রবহম, 

গ্রামাঃদকাদয়ল বপাাঃ বকাদয়ল হাট, থািাাঃ তাদিার বজলাাঃ 

রাজশাহী।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৬ 

খগ 

5755.  

বমাাঃ নূর ইসলাম, বপতাৎ বমাাঃ আবজজুল ইসলাম গ্রামাঃ 

বলরামপুর, র্াকাঃ রুপবেয়া, থািাাঃ বকাতয়ালী, বজলাাঃ 

র্দশার।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৬ 

খগ 

5756.  

মুহাম্মে আবতকুর রহমাি, বপতাাঃ বমাাঃ শবেকুর রহমাি, 

৭৬৭, হরেয়াল বরার্, পালপাড়া, চাঁেপুর।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৪ 

খ 

5757.  

বমাাঃ জাবহদ্যল হাছাি বমবজ, বপতাাঃ আবদ্যর রবশে বমবজ, 

গ্রামাঃ কাবলকাপুর, বপাাঃবাজার বচায়ারা,আে ডশ সের,কুবমল্লা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

5758.  

বমজানুর রহমাি, বপতাাঃ আেছার বময়া, গ্রামাঃ বিমতা, বপাাঃ 

রামবেয়ািালী, উপাঃ বঘওর, বজলাাঃ মাবিকগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৫ 

গ 

5759.  

বমাাঃ মাইনুল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ বতাোদজ্জল বহাদসি, 

গ্রামাঃ বশালক, বপাাঃদশালক, উবজরপুর, ববরশাল।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(বমকাবিকুাল), ১৯৯৬ 

গ 

5760.  

বমাাঃ বরাকুিজ্জামাি, বপতাাঃ বমাাঃ িজরুল 

ইসলাম,গ্রাম+বপাাঃ খবলসাকুন্ডী, বেৌলতপুর, কুবিয়া।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৪ 

খগ 

5761.  

জুলহাস উবদ্দি, বপতাাঃ আব্দুল জবলল, গ্রামাঃ রূপসা, 

বপাাঃরূপসা, থািাাঃ বশবালয়, বজলাাঃ মাবিকগি।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৫ 

গ 

5762.  

বমাাঃ েবরে বহাদসি, বপতাাঃমজনু সরোর, গ্রামাঃ র্াত্রাবাবড়, 

র্াকাঃ বশলডুবী, থািাাঃ সেরপুর, বজলাাঃ েবরেপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৬ 

গ 

5763.  

বশমুল বময়া, বপতাাঃ ছাদিায়ার বহাদসি, গ্রাম+বপাাঃতরেপুর, 

থািাাঃ বমজডাপুর, বজলাাঃ টাঙ্গাইল।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৫ 

গ 
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5764.  

বমাাঃ বশখ েবরে, বপতাাঃ বােশা বময়া, গ্রামাঃ চরদ্যবধয়া, 

বপাাঃ আোরবভটা, মাোরগি, জামালপুর।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল), ২০১৬ 

গ 

5765.  

বমাাঃ েবরদ্যল ইসলাম, বপতাাঃ বমাাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামাঃ 

চর বালী ঘুগরী, বপাাঃ বভওয়ামারা, থািা+বজলাাঃ বসরাজগি।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৫ 

গ 

5766.  

বমাাঃ রবেকুল ইসলাম,বপতাাঃ বমাাঃদতাোজ্জল বহাদসি, 

েদতহ বমাহাম্মেপুর, ঈশ্বরেী,পাবিা।  

বর্দোমা ইি 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

গ 

5767.  

বমাাঃ বমাজাদম্মল হক, বপতাাঃ বমাাঃ এিামুল হক িাইমুল, 

গ্রামাঃ মাকরান্দা, র্াকাঃ লবলত িগর, থািাাঃ বগাোগাড়ী, 

বজলাাঃ রাজশাহী।  

বব.এস বস ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল ও 

ইদলকট্রবিক্স,২০১৪ 

গ 

5768.  

বমাাঃ কামরুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ বেদলায়ার বহাদসি, গ্রাম-

োইন্যা বচৌধুরী, র্াকঘর-বাবঘল, থািা ও বজলা-টাাংগাইল 

সের। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

5769.  

রূপক কম ডকার, বপতা-রতি কম ডকার, গ্রাম-েবরেপুর, 

র্াকঘর-জিতার হাট, থািা-বাদকরগি, বজলা-ববরশাল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
গ 

5770.  

বমাাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আতাউর রহমাি, গ্রাম-

িয়াআটি (মুবক্তিগর), র্াকঘর-সািারপাড়, থািা-বসবিরগি, 

বজলা-িারায়িগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
খগ 

5771.  

বমাাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মবতি, গ্রাম-

সুবতয়াখালী, র্াকঘর-সুবতয়াখালী, উপদজলা-সের, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
খগ 

5772.  

বমাাঃ ইসমাইল হুসাইি, বপতা-বমাাঃ ইউনুচ, গ্রাম-ভবরপাশা, 

র্াকঘর-ভবরপাশা, থািা-বাউেল, বজলা-পটুয়াখালী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খগ 

5773.  

বমাাঃ বসরাজুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ েজলুর রহমাি, গ্রাম-

বলরামপুর, র্াকঘর-দ্বীপগি হাট, বেলগাছী, িওগাঁ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
কখ 

5774.  

এম রাবব্ব হাসাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রাম-উত্তর 

জয়পুর, র্াকঘর-েরগাতলা হাট, থািা-জয়পুরহাট, বজলা-

জয়পুরহাট। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখগ 

5775.  

অবমত বে, বপতা-সুবিম ডল কাবন্ত বে, গ্রাম-শশীে, র্াকঘর-

বমশািী, থািা-বিছারাবাে (স্বরূপকাঠী), বজলা-বপদরাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখগ 

5776.  

জাবমনুর ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আবুল হুদসি, গ্রাম-কুটুবরয়া, 

র্াকঘর-বারই পটল, উপদজলা-সবরষাবাড়ী, বজলা-

জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

5777.  

বমাাঃ বরাকি উজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল খাদলক বশখ, 

গ্রাম-চন্দিী, র্াকঘর-আেড়া, থািা-রাজবাড়ী, বজলা-

রাজবাড়ী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

5778.  

বমাহাম্মে ইরোি, বপতা-বমাাঃ শামীম উজ-জামাি, 

২১৬/২১৭, সরোর বাহাদ্যর িগর, পাহাড়তলী, খুলশী, 

চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
কখগ 

5779.  

ইবিবিয়ার বমাাঃ হায়াত বচৌধুরী, বপতা-জামাল আহমে 

বচৌধুরী, োরুল ওমরাহ, েট-১২, ব্লক-বজ, বিউ মিসুরাবাে, 

আকবর শাহ, চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

ক 

5780.  

বমাাঃ কামরুল হাসাি, বপতা-বমাাঃ চাঁি বময়া, গ্রাম-পবিম 

বঘাদষর পাড়া, র্াকঘর-কাদবতপাড়া, থািা-বমলান্দহ, বজলা-

জামালপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

5781.  

বমাাঃ হাবেজুর রহমাি,  বপতা-গবি গাজী, গ্রাম-বাগালী, 

র্াকঘর-বাগালী, কয়রা, খুলিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 
খগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

5782.  

বমাাঃ রায়হাি পারদভজ, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রবহম, গ্রাম-

মাগুরা, র্াকঘর-অমৃত বাজার, থািা-বিকরগাছা, বজলা-

র্দশার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 

5783.  

অবচন্তু কুমার, বপতা-সুবজত কুমার মন্ডল, গ্রাম-বহলা, 

র্াকঘর-শাহাদগালা, থািা-আত্রাই, বজলা-িওগাঁ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

5784.  

বমাাঃ আলমগীর বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আাঃ সামাে, বচড়াবভজা, 

বগালিা, বগালিা কাচারী বাজার, জলঢাকা, িীলোমারী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

5785.  

আল-আবমি, বপতা-আব্দুর রবহম, গ্রাম-ধারাবাবরষা, র্াকঘর-

ধারাবাবরষা, থািা-গুরুোসপুর, বজলা-িাদটার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 

5786.  

সাইফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আলতাে বহাদসি, গ্রাম-

সব ডলক্ষণা, র্াকঘর-চুলা বাজার, থািা-মদিাহরেী, বজলা-

িরবসাংেী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
গ 

5787.  

বমাাঃ বরজাঊল কবরম, বপতা-বমাাঃ রজব আলী, গ্রাম-

জুমারখুকবশয়া, র্াকঘর-বিবিন্তপুর, থািা-কাবজপুর, বজলা-

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

5788.  

বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতা-আব্দুল বছাবহাি, গ্রাম-পয়ব, 

র্াকঘর-োদরারা বাজার, থািা-মুরােিগর, বজলা-কুবমল্লা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বসবভল, ২০০৬ 
খ 

5789.  

বমাাঃ েয়সাল আকবর মাসুম, বপতা-বমাাঃ আলী আকবর 

আকি, গ্রাম-বেউবল, র্াকঘর-বেউবল, থািা-বমজডাগি, বজলা-

পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০০৬ 
কখগ 

5790.  

মাহমুদ্যল হাসাি (রবি), বপতা-মৃত বমাাঃ সবেউল্লাহ, গ্রাম-

বখবড়হর,  থািা-শাহরাবস্ত, বজলা-চাঁেপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

5791.  

বমাাঃ মবতউর রহমাি, বপতা-বমাাঃ শামসুর রহমাি, গ্রাম-

বেঘুলীয়া, র্াকঘর-বেঘুলীয়া, উপদজলা-েবরেপুর, বজলা-

পাবিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

5792.  

কাজী আববদ্যল ইসলাম, বপতা-কাজী সাহাউল আলম, 

১০৩/১২/১, পূব ড মাবিকিগর, ঢাকা-১২০৩। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 
খগ 

5793.  

বমাাঃ আবদ্যর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আবদ্যল খাদলক, গ্রাম-

করমুল্যাহপুর, র্াকঘর-রামিগর, থািা-োগিভূইয়া, বজলা-

বেিী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
খগ 

5794.  

সাইফুল ইসলাম, বপতা-বগালাম বমাস্তো, গ্রাম-ববায়ালীহাট 

বাড়ী, র্াকঘর-ছিদখালা, ঘাটাইল, টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

5795.  

বমাাঃ জাবকর বহাদসি,  বপতা-মৃত আদিায়ার বহাদসি, গ্রাম-

পূব ড শুখাি পুখরী র্াকঘর-বর্-হাট, উপদজলা-ঠাকুরগাঁও সের, 

বজলা-ঠাকুরগাঁও। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

5796.  

বমাহাম্মে গাউজুর রহমাি খাি, বপতা-বমাাঃ মবজবর রহমাি 

খাি, গ্রাম-রামকান্তপুর, র্াকঘর-বাবহরবেয়া, থািা-সালথা, 

বজলা-েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০০ 
খগ 

5797.  

কমল কাবন্ত রায়, বপতা-ভূদপন্দ্র চন্দ্র রায়, িাটুয়া মহাল, 

বসাংগার র্াবরী হাট, রাজারহাট, কুবড়গ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০০ 
খগ 

5798.  

বমাাঃ জাবহে হাসাি ভূ ুঁইয়া, বপতা-মৃত মবির  উবদ্দি, বাড়ী-

৮৮, ওয়ার্ ড-১, ব্লক-বব, বরার্-০৭, বমজবমবজ বাতািপাড়া, 

বসবিরগি, িারায়িগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

ক 



ক্রমিক 

নং 
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5799.  

বমাাঃ রাদসকুল ইসলাম (অপু) বশখ, বপতা-বমাাঃ ইকরাম 

আলী বশখ, গ্রাম ও র্াকঘর-বগাবরা, থািা ও বজলা-

বগাপালগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
ক 

5800.  

কাজী রববউল আলম িয়ি, বপতা-কাজী আবতয়ার রহমাি, 

বাসা-০৩, বরার্-০১, গ্রাম-প্রদেসর পাড়া, র্াকঘর ও থািা-

ববরামপুর, বজলা-বেিাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

ক 

5801.  

বমাাঃ বরজাউল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আব্দুস সালাম , গ্রাম-

বৃদেবস্থাি, র্াকঘর-চরপাড়া, ঈশ্বরগি, বজলা-ময়মিবসাংহ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
ক 

5802.  

মীর িাবেজুর রহমাি, বপতা-মৃত মীর আবতয়ার রহমাি, 

গ্রাম-বগরো, র্াকগর-কাফুরা, থািা-েবরেপুর, বজলা-

েবরেপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

ক 

5803.  

বমাাঃ হাবেউজ্জামি, বপতা-মৃত বমাাঃ আব্দুল গফুর ববশ্বাস, 

গ্রাম-বিাওয়াপাড়া, র্াকঘর-বহরমপুর, থািা-বাঘারপাড়া, 

বজলা-র্দশার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

5804.  

বমাাঃ আবুল েজল, বপতা-বমাাঃ আবু দ্যল হাদসম, শাইল ধরা, 

বিজ বািাইল, িান্দাইল, ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 

5805.  

বসাদহল রািা, বপতা-িয়ি বময়া প্রাাং, ভান্ডাড়া, দূগ ডাহাটা, 

গাবতলী, বগুড়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খগ 

5806.  

সবমর কুমার পাল, বপতা-েীবলপ কুমার পাল, গ্রাম-বিকুটিয়া, 

র্াকঘর-বাতাইছাড়, থািা-বরুড়া, বজলা-কুবমল্লা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
ক 

5807.  

রবকবুল ইসলাম, বপতা-নুরুল ইসলাম, বগয়াস উবদ্দি সড়ক, 

বহাবডাং িাং-৪২, র্াকঘর-মাংলা বন্দর, থািা-মাংলা, 

বাদগরহাট। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

ক 

5808.  

প্রকাশ ভি, বপতা-প্রেীপ ভি, গ্রাম-কাপাবলয়া, র্াকঘর-

মদিাহরপুর, উপদজলা-মবিরামপুর, বজলা-র্দশার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 

5809.  

প্রবীর বভৌবমক, বপতা-বপ্রমািন্দ বভৌবমক, বহাবডাং িাং-

৭৬/১৯, ওয়ার্ ড িাং-২৯, বর্ারা পালপাড়া, সের, গাজীপুর। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

ম্যাকট্রবিক্স, ২০১০ 
ক 

5810.  

বমাাঃ মইনুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল কাইয়ুম, গ্রাম-পল্লী 

ববদ্যুৎ, র্াকঘর-সবেপুর বাজার, উপদজলা-কাবলয়াতকর, 

গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৯ 

ক 

5811.  

বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বহাদসি, গ্রাম-বিায়াগাঁও, 

র্াকঘর-আজগরা বাজার, থািা-লাকসাম, বজলা-কুবমল্লা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

তবড়ৎ, ২০১৩ 
গ 

5812.  

বমাাঃ মহবসি বময়া, বপতা-বমাাঃ চুন্নু বময়া সরোর, গ্রাম-

বভাগকাটি, র্াকঘর-বকাোলপুর, থািা-বগাসাইর হাট, বজলা-

শরীয়তপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১০ 
গ 

5813.  

সুমি কাবন্ত কম ডকার, বপতা-পদরশ চন্দ্র কম ডকার, কাপিা 

পাহাড় চা বাগাি, র্াকঘর-জুরী, থািা-জুরী, বজলা-

বমৌলভীবাজার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১০ 
গ 

5814.  

বমাাঃ বসরাজুল ইসলাম, বপতা-মৃত আরদশে আলী ববশ্বাস, 

গ্রাম-বধাকড়াদকাল, র্াকঘর-মবহষবাতাি, থািা-বখাকসা, 

বজলা-কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০০ 
গ 

5815.  

বমাাঃ আব্দুর রবহম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল বাদসে, গ্রাম-

োবরয়াপুর, র্াকঘর-বচৌহদ্দীদটালা, থািা-চাঁপাইিবাবগি, 

বজলা-চাঁপাইিবাবগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 
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5816.  

বমাাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি, বপতা-বমাাঃ আমীর আলী, গ্রাম-

বচিাদখালা (পবিম), র্াকঘর-পাথরাইল, থািা-বেলদ্যয়ার, 

বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

কখগ 

5817.  

তািভীর মাহােী, বপতা-বমাতাদছম ববল্লাহ, গ্রাম-শ্রী 

িারায়িপুর, র্াকঘর-বাইবসন্দুর বাজার, রামগি, লক্ষীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

কখ 

5818.  

বমাাঃ তািবভর বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বপয়ার আলী, গ্রাম-

বসয়েপুর, র্াকঘর-োিার হাট, বজলা-ঠাকুরগাঁও। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

কখ 

5819.  

সালমা মৃধা, বপতা-বমাহাম্মে আব্দুর রবহম, ২৪ িাং 

বভলািগর, িরবসাংেী, থািা ও বজলা-িরবসাংেী। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

বসবভল), ২০১০ 
গ 

5820.  

বমাাঃ বরয়াজ, বপতা-বমাাঃ কামাল উবদ্দি, ৩৭৭/বর্১, েবক্ষণ 

বগাড়াি, বগাড়াি, ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 

5821.  

বমাাঃ আশরাফু ইসলাম, বপতা-বমাাঃ নুরিবী প্রাাং, গ্রাম-

জয়িগর, বাবুপাড়া, র্াকঘর-িয়িগর, ঈশ্বরেী, পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

5822.  

রববউল ইসলাম, বপতা-আব্দুল ওহাব আলী খাঁ, গ্রাম-

বাবুলচারা, র্াকঘর-েীঘা, থািা-ঈশ্বরেী, বজলা-পাবিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
গ 

5823.  

মবশউর রহমাি, বপতা-বছবদ্দকুর রহমাি, গ্রাম ও র্াকঘর-

বগাপালপুর, থািা-িবীিগর, বজলা-ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 

5824.  

বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মবজে, গ্রাম-

বকালচরী, পূব ড চরতারাপুর, র্াকঘর-চরতারাপুর, পাবিা 

সের, পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখ 

5825.  

মাহমুদ্যল হাসাি, বপতা-আাঃ ছালাম, গ্রাম-খাবশরবেয়া, 

র্াকঘর-শাষপুর, থািা-বশবপুর, বজলা-িরবসাংেী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খ 

5826.  

বমাাঃ হাববব রব্বািী, বপতা-মৃত আকতাবুবদ্দি, গ্রাম-

বেওয়ািীয়া বাড়ী, র্াকঘর-কাবজর বশক্ষক, থািা-বত্রশাল, 

বজলা-ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯২ 
খগ 

5827.  

বমাাঃ আবজজুল হক (সুমি), বপতা-বমাাঃ তাজুল ইসলাম, 

গ্রাম-পুবাইল, র্াকঘর-ঈশ্বরগি,  উপদজলা-বগৌরীপুর, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৮ 
কখগ 

5828.  

বমাাঃ ববারহাি উবদ্দি, বপতা-মৃত বখারদশে বময়া, গ্রাম-

মুশুবে, মধ্যপাড়া, র্াকঘর-মুশুবদ্দ বাজার, থািা-ধিবাড়ী, 

বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

ক 

5829.  

বমাাঃ বখারদশে আলম, বপতা-মৃত আব্দুল জবলল, গ্রাম-

পবিম চাঁেঘাট, র্াকঘর-মীরবাগ, থািা-কাউবিয়া, বজলা-

রাংপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

ক 

5830.  

বমাাঃ আবিসুজ্জামাি, বপতা-মৃত ইয়াবছি আলী, গ্রাম-

বাবহরচর, বষাল োগ, র্াকঘর-বাবহরচর, বষাল োগ, থািা-

বভড়ামারা, বজলা-কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ১৯৯৭ 
গ 

5831.  

এস এম বমদহেী হাসাি, বপতা-মুসী আহদমে আলী, গ্রাম-

চাঁন্দাই, র্াকঘর-একেন্ত, থািা-আঘবড়য়া, বজলা-পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

ক 

5832.  

বমাাঃ হুমায়ুি কববর, বপতা-বমাাঃ  বেদলায়ার বহাদসি, গ্রাম-

সরসপুর, র্াকঘর-সরসপুর, উপদজলা-মদিাহরগি, বজলা-

কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০৩ 
গ 
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5833.  

বমাাঃ বমলি শাহ, বপতা-মৃত সবের উদ্দীি শাহ, গ্রাম-

বলততড়, র্াকঘর-বশখপুরা, থািা-সের, বজলা-বেিাজপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
কখ 

5834.  

বমাাঃ আলাউদ্দীি, বপতা-বমাাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রাম-

বেবপুর, র্াকঘর-িরহবরপুর বাজার, উপদজলা-মদিাহরগি, 

বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখগ 

5835.  

বমাাঃ জাদবর বহাদসি, বপতা-বমাাঃ আশরাে আলী, গ্রাম-বছাট 

বৃবত্তপাড়া, র্াকঘর ও থািা-পাব ডতীপুর, বজলা-বেিাজপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০২ 
খগ 

5836.  

বমাাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ উদমে আলী, গ্রাম-

ইসলামপুর, ববজয়িগর, ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বরবিজাদরশি এন্ড 

এয়ারকবন্ডশি, ২০১১ 

গ 

5837.  

বশমুল কুমার োস, বপতা-প্রাণ বগৌরাঙ্গ োস, গ্রাম ও র্াকঘর-

কৃষ্ণপুর, উপদজলা-মুরােিগর, বজলা-কুবমল্লা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

5838.  

বমাাঃ আবশফুর রহমাি আবশক, বপতা-বমাাঃ হাবববুর রহমাি, 

১৬৯, বমজবমবজ কান্দাপাড়া, বসবিরগি, িারায়িগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

5839.  

বমাাঃ মবমনুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ জশমত আলী, গ্রাম-

চন্দ্রখািা, র্াকঘর ও উপদজলা-ফুলবাড়ী, বজলা-কুবড়গ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
ক 

5840.  

মুহাম্মে লুৎফুল কববর বচৌধুরী, বপতা-আবুল খাদয়র বচৌধুরী, 

শালবি, ৬ িাং ওয়ার্ ড, খাগড়াছবড় বপৌরসভা, খাগড়াছবড়। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখগ 

5841.  

আব্দুর রহমাি, বপতা-আব্দুল মাদলক, গ্রাম-মবহষকুড়, 

র্াকঘর-শ্রীউলা, থািা-আশাশুিী, বজলা-সাতক্ষীরা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৯ 
খ 

5842.  

বমাাঃ ববজু আহদমে, বপতা-বমাাঃ খববর উবদ্দি , গ্রাম-পুবরর 

পটল, থািা-উবলপুর, বজলা-কুবড়গ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৬ 
কখ 

5843.  

শবহদ্যল ইসলাম, বপতা-মৃত মবজবুর রহমাি, গ্রাম-মুশুবরয়া 

বঘািা, র্াকঘর-কুরিী, থািা-বমজডাপুর, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০১ 
কখগ 

5844.  

বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতা-বমাাঃ বমদছর আলী, গ্রাম-

ধুিাইল, র্াকঘর-বাাংড়া, থািা-কাবলহাতী, বজলা-টাাংগাইল 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৬ 
গ 

5845.  

রাজু আহদমে, বপতা-আব্দুর রাজ্জাক, গ্রাম-বকবলয়া, র্াকঘর 

ও থািা-ধামরাই, বজলা-ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
কখগ 

5846.  

বমাাঃ কামাল বহাদসি, বপতা-বলহাজ উদ্দীি হাওলাোর, গ্রাম-

িলী, সাবজপাড়া, র্াকঘর-িলী বন্দর, থািা ও বজলা-বরগুিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৯ 

কখগ 

5847.  

বমাাঃ কামাল মৃধা, বপতা- আাঃ ছাত্তার মৃধা, বশাভারামপুর, 

র্াকঘর-শ্রীঅঙ্গি, েবরেপুর সের, েবরেপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০০২ 
খগ 

5848.  

বমাাঃ আবু বাসার, বপতা-বমাাঃ আশরাফুল, ভবািীিগর, 

রাইগাঁ, মহাদেবপুর, িওগাঁ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
গ 

5849.  

বমাাঃ আক্তারুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল হান্নাি, গ্রাম-

বেবলপিগর, বেৌলতপুর, কুবিয়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখগ 

5850.  

বমাাঃ রাদশদ্যল হক, বপতা-বমাাঃ রবহম উবদ্দি, গ্রাম-বসন্তপুর, 

র্াকঘর-বাগধািী, থািা-পবা, বজলা-রাজশাহী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

খগ 
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5851.  

বমাাঃ আবসার উদ্দীি, বপতা-বমাাঃ আব্বাস উদ্দীি, গ্রাম-১৮২, 

চালাবি ভাই ভাই মাদকডট বরার্, েবক্ষণখাি, ঢাকা।  

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখগ 

5852.  

জসীম উবদ্দি, বপতা-মৃত আব্দুল আউয়াল, গ্রাম-বাকই, 

র্াকঘর-হাজীপুর, উপদজলা-লাকসাম, বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

5853.  

বমাহাম্মে আবু সাঈে, বপতা-বমাাঃ েজলুর রহমাি, গ্রাম-

পলাশবাড়ী, র্াকঘর-বর্ইবপদজর্, থািা-আশুবলয়া, সাভার, 

ঢাকা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৭ 

কখগ 

5854.  

শপথ গুহ অাংকুর, বপতা-র্াাঃ পীযুষ কাবন্ত গুহ, মািার পাড়া, 

বেিী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১০ 

কখগ 

5855.  

বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতা-আাঃ বসাবাহাি, হারতা, উবজরপুর, 

ববরশাল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১৩ 
খগ 

5856.  

বমাাঃ আবু সাঈে সবুজ, বপতা-বমাাঃ বজন্নাত আলী, গ্রাম-

চরবমরকামারী (োড়পাড়া), র্াকঘর-জয়িগর, থািা-ঈশ্বরেী, 

বজলা-পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

কখগ 

5857.  

বমাাঃ শামছুবদ্দি নুরী, বপতা-বমাাঃ আতাউর রহমাি, গ্রাম-

বগাপালপুর, র্াকঘর-শ্যামপুর, উপদজলা-বেরগি, বজলা-

রাংপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
গ 

5858.  

বমাাঃ বমরাজ বময়া, বপতা-বমাাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রাম-

সুহাবর বিজচর, র্াকঘর-বছাট গাবুয়া, থািা-গলাবচপা, বজলা-

পটুয়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

5859.  

বজদকা োশ গুপ্ত, বপতা-অরুি োশ গুপ্ত, েবক্ষণ বুবরশ্বর, পুবলি 

মিার বাড়ী, হাটহাজারী, চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খ 

5860.  

বশখ বমাাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বশখ বমাাঃ আব্দুল মবজে, 

গ্রাম-হবরশ্বর তালুক, থািা-রাজারহাট, র্াকঘর-রাজার হাট, 

কুবড়গ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খ 

5861.  

ইকবাল মাসুে, বপতা-বগালাম বমাস্তো, ৪১/১, মদহশ্বর পাশা 

পবিম পাড়া, কুদয়ট, বেৌলতপুর, খুলিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

ক 

5862.  

ববপুল কুমার ববশ্বাস, বপতা-সদরাজ কুমার ববশ্বাস, গ্রাম-

বসািাইকুড়ী, র্াকঘর-পেমেী, উপদজলা-বাবলয়াকাবন্দ, 

বজলা-রাজবাড়ী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 
গ 

5863.  

বমাাঃ মহসীি আলী, বপতা-আজহার আলী, গ্রাম- মাহাবেপুর, 

র্াকঘর-বলাহািীপাড়া, থািা-বেরগি, বজলা-রাংপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 
খগ 

5864.  

আবু সালাম জাদবে, বপতা-সুলতাি আহদমে, গ্রাম-বছাট 

মালীপুর, র্াকঘর ও উপদজলা-োগিভূইয়া, বজলা-বেিী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
ক 

5865.  

বমাাঃ রাবকবুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, গ্রাম-

সাতপাটকী, র্াকঘর-মদহন্দ্রিগর, থািা-লালমবিরহাট, বজলা-

লালমবিরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 
ক 

5866.  

বমাাঃ বগালাম মাহমুে, বপতা-বমাাঃ বগালাম বমাস্তো, 

মুস্তাবকম বভলা, বহাবডাং িাং-১৭৫৯, পুরািপাড়া, ৩ িাং 

ওয়ার্ ড, ববরশাল বসটি কদপ ডাদরশি, ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০০১ 
কখগ 

5867.  

শুভ িন্দী, বপতা-মবতলাল িন্দী, গ্রাম-শশীগি, র্াকঘর-হাট 

শশীগি, থািা-তজুমদ্দীি, বজলা-বভালা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 
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5868.  

বমাাঃ রুহুল আমীি, বপতা-রাজ্জাক বহাদসি, গ্রাম-আগ বেউবল, 

র্াকঘর-এলাবসি, থািা-বেলদ্যয়ার, বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

কখগ 

5869.  

বরজাঊল রুবম, বপতা-মৃত আব্দুল গেোর বশকোর, গ্রাম-

সারশাকাবন্দ, র্াকঘর ও থািা-ভাাংগা, বজলা-েবরেপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ১৯৯৯ 
খগ 

5870.  

বমাাঃ মবিরুল ইসলাম, বপতা-মৃত বমাাঃ রজব আলী, গ্রাম-

চাঁন্দপুর, র্াকঘর-পাঁচ বাবড়য়া, থািা-লালপুর, বজলা-িাদটার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 

5871.  

চূড়ামবি রাজবাংশী, বপতা-খুশী রাজবাংশী, গ্রাম-ববন্যা, 

র্াকঘর-আমতলী, উপদজলা-বেৌলতপুর, বজলা-মাবিকগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 

5872.  

বমাাঃ রুহুল আবমি, বপতা-মৃত আবজজুর রহমাি, গ্রাম-

মসদলমপুর, র্াকঘর-বাহাদ্যরপুর, থািা-বভড়ামারা, বজলা-

কুবিয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

কবম্পউটার, ২০১৪ 
কখগ 

5873.  

বমাাঃ আলাবমি বশখ, বপতা-বমাাঃ আব্দুল মান্নাি বশখ, গ্রাম-

বগায়াইল বাড়ী, র্াকঘর-বগাবরা বাজার, থািা-িড়াইল, 

বজলা-িড়াইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখগ 

5874.  

বমাাঃ রবকবুল হাসাি, বপতা-নূরজ্জামাি,  মািার বাড়ী, ঘাগড়া 

প্রধাি পাড়া, বিিাইগাবত, বশরপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

কবম্পউটার, ২০১৫ 
গ 

5875.  

বমাাঃ কামরুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ আবমর বহাদসি, গ্রাম-

কৃষ্ণিগর, র্াকঘর-উজািচর, থািা-বাঞ্ছারামপুর, বজলা-

ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখগ 

5876.  

আবদ্যল্লাহ আল োরুক আিাে, বপতা-বমাাঃ বছলামত আলী 

আিাে, গ্রাম-আকিগর, র্াকঘর-আকিগর, চুলা বাজার, 

মদিাহরেী, িরবসাংেী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 
কখগ 

5877.  

বমাাঃ বতয়বুর রহমাি, বপতা-মৃত আব্দুর রাজ্জাক, গ্রাম ও 

র্াকঘর-কাবশিাথপুর, সাবথয়া, পাবিা।  
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ১৯৯৯ 
কখগ 

5878.  

তাহবমিা আক্তার, বপতা-ছাদিায়ার বহাদসি, গ্রাম-বকাপাখী, 

র্াকঘর-বণী, ইউবিয়ি-ডুবাইল, উপদজলা-বেলদ্যয়ার, 

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 
খগ 

5879.  

ইমরুল হাববব বসকত, বপতা-বমাাঃ ইউছুে আলী, গ্রাম-

র্াদ্যলস্কর, র্াকঘর-অন্নোিগর, থািা-পীরগি, বজলা-রাংপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখগ 

5880.  

বমাাঃ মাহাবুব প্রধাি বলটি, বপতা-বমাাঃ হাবসবুল ইসলাম 

প্রধাি, গ্রাম-রামগি, ববলাসবী প্রধািপাড়া, র্াকঘর-বট্রবপ্রগি, 

থািা-বেবীগি, পঞ্চগড়। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

5881.  

মুহাম্মে রাদসল খন্দকার, বপতা-এ.এইচ.এম.হাবববুল্লাহ 

খন্দকার, বাসা িাং-১৭/১, েবক্ষণ বগাড়াি, র্াকঘর ও থািা-

বখলগাঁও, ঢাকা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ১৯৯৯ 
খগ 

5882.  

হাবেজ সরকার, বপতা-মকবুল বহাদসি, গ্রাম-বঘাশঘর, 

র্াকঘর-িবীয়াবাে, উপদজলা-মুরােিগর, বজলা-কুবমল্লা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
কখগ 

5883.  

আল আবমি, বপতা-বমাহাম্মে বমাল্লা, গ্রাম-বিবেঘীর পাথর, 

র্াকঘর-বরকাবী বাজার, থািা ও বজলা-মুবসগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স),  

কখগ 

5884.  

বমাাঃ মাহাবুব আলম, বপতা-বমাাঃ আবুল বহাদসি, গ্রাম-

ধুবলয়াউড়া, র্াকঘর-মধ্যিওগাঁও, থািা-মতলব েবক্ষণ, 

চাঁেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
খগ 



ক্রমিক 
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5885.  

বমাাঃ মাসুে রািা ইমরাি, বপতা-বমাাঃ আবু োউে বমাল্লা, 

গ্রাম-পাঁচুবরয়া, থািা-ববড়া, বজলা-পাবিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 

5886.  

জান্নাতুল বেরদেৌস, বপতা-প্রদকৌশলী জাের ইকবাল, বাসা-

২/১৯, বপওএম, র্াকঘর-ঢাকা কুান্টিদমন্ট, কােরুল, ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 
গ 

5887.  

বমাাঃ রাজু আহদমে, বপতা-বমাাঃ শবেকুল ইসলাম, গ্রাম-

হাবববপুর, র্াকঘর ও থািা-ববরামপুর, বজলা-বেিাজপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৩ 
খগ 

5888.  

বমাাঃ শাজাহাি কববর, বপতা-মৃত নূর আলী ববশ্বাস, গ্রাম-

িাবলয়া, র্াকঘর-বসবঙ্গয়া, থািা-বলাহাগাড়, বজলা-িড়াইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৮ 
খগ 

5889.  

সুমি মাহমুে, বপতা-বমাাঃ আবুল কাদশম, গ্রাম-িাবন্দপাড়া, 

র্াকঘর-সাধিপুর, পুঠিয়া, রাজশাহী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
কখগ 

5890.  

বমাাঃ স্বপি বময়া, বপতা-বমাাঃ আবছব উবদ্দি, গ্রাম-বগাদড়র 

পাড়া র্াকঘর-বারদকািা, থািা-সাঘাটা, বজলা-গাইবান্ধা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

5891.  

রবকবুল ইসলাম, বপতা-মবজবুর রহমাি বমাল্যা, গ্রাম-

রাতইল, র্াকঘর-রাতইল, থািা-কাবশয়ািী, বজলা-

বগাপালগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
গ 

5892.  

বশখ বমাাঃ জাকাবরয়া, বপতা-বশখ আব্দুল খাদলক, গ্রাম-সুন্দর 

বঘািা বাজাবপ্ত, র্াকঘর-সুন্দরদঘািা, থািা-বাদগরহাট সের, 

বজলা-বাদগরহাট। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৮ 

ক 

5893.  

বমাাঃ মামুনুর রবশে, বপতা-বমাাঃ আবমরুল ইসলাম, গ্রাম-

বচবিরপটল, র্াকঘর-র্াক বাাংলা, সাঘাটা, গাইবান্ধা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
ক 

5894.  

বমাাঃ মবিরুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ শাহাজাহাি, গ্রাম ও 

র্াকঘর-রাজঘাট, থািা-অভয়িগর, বজলা-র্দশার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০০ 

কখগ 

5895.  

বমাাঃ কববরুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আিারুল ইসলাম, গ্রাম ও 

র্াকঘর-মটমুড়া, থািা-গাাংিী, বজলা-বমদহরপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৯ 

কখ 

5896.  

বমাাঃ আতাউর রহমাি, বপতা-মৃত আব্দুর রহমাি, গ্রাম-

হাবলমা, র্াকঘর-হাজীপুর, উপদজলা-বহাদসিপুর, বজলা-

বকদশারগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
ক 

5897.  

বমাাঃ আবরফুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আজাহার আলী, গ্রাম-

বসামজািী, র্াকঘর-রতিগি, থািা-কাবলহাতী, বজলা-

টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

কখগ 

5898.  

বমাাঃ কিক বময়া, বপতা-বমাাঃ সামছুল হক, গ্রাম ও র্াকঘর-

বাগবাড়ী, থািা-বমলান্দহ, বজলা-জামালপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 

5899.  

বমাাঃ আবদ্যল্লাহ আল মামুি, বপতা-বমাাঃ েদয়জ উল্লাহ 

বচৌধুরী, বমাজাবহে বচৌধুরী পাড়া, পূব ড বগামেন্ডী, ববায়ালখালী, 

চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
ক 

5900.  

বমাাঃ সাোদয়ত বহাসাইি, বপতা-মৃত বমাাঃ আদিায়ার 

বহাসাইি, গ্রাম ও র্াকঘর-কুবড়পাড়া, থািা-বমজডাপুর, বজলা-

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
কখগ 

5901.  

বমাাঃ আব্দুল্লাহ বশখ, বপতা-বমাাঃ হর্রত আলী, গ্রাম-হাটাইল, 

র্াকঘর-বমরকুটিয়া, থািা-বচৌহালী, বজলা-বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

গ 
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5902.  

বমাাঃ তাবরকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, গ্রাম-

বপপুইয়া, র্াকঘর-বড় ইয়াকৃষ্ণপুর, থািা-চাবন্দিা, বজলা-

কুবমল্লা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০১ 
কখগ 

5903.  

জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-আবদ্যর রবশে, গ্রাম-গাজীপুর, 

র্াকঘর-গাবজপুর, বিায়াপাড়া, র্দশার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

কখগ 

5904.  

বমাাঃ ওমর োরুক, বপতা-বমাাঃ সুলতাি আহম্মে, গ্রাম-

কল্যাণপুর, র্াকঘর-ধাবরয়ার চর বাজার, থািা-বাঞ্ছারামপুর, 

বজলা-বব. বাড়ীয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ১৯৯২ 
ক 

5905.  

বমাাঃ জাদহে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ জাদকর বহাদসি, গ্রাম-

চন্দিাইশ, র্াকঘর-গাছবাড়ীয়া, থািা-চন্দিাইশ, বজলা-

চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

ক 

5906.  

বমাহাম্মে আবদ্যল কাবের এমরাি, বপতা-বমাহাম্মে 

বহাদসদির জামাি, গ্রাম-কাটাছরা, র্াকঘর-বঙ্গনুর, থািা-

মীরসরাই, বজলা-চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

কখগ 

5907.  

অদলাক কুমার োশ, বপতা-বচত্তরিি োশ, ৪/১, হালোর 

পাড়া, েবক্ষণ খাবলশপুর, খুলিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০১ 

ক 

5908.  

বমাাঃ োরুক, বপতা-আব্দুল মবতি, গ্রাম-েবক্ষণ মতুপুর, 

র্াকঘর-লবক্ষপুর সের, উপদজলা-লক্ষীপুর, বজলা-লক্ষীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
কখগ 

5909.  

বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাাঃ নূরুল ইসলাম, গ্রাম-আইসরা 

বাড়ী, র্াকঘর-ইছাপুর, থািা-কাবলহাবত, বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স),২০১৫  

কখগ 

5910.  
বমহরাব আহদমে, বপতা-বমাাঃ আকবর আলী, সরোর 

বাহাদ্যর িগর, খুলশী, পাহাড়তলী, চিগ্রাম। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
খগ 

5911.  

বমাাঃ আব্দুল আওয়াল বলখি,  বপতা-বমাাঃ আব্দুল মান্নাি, 

গ্রাম-হামছায়াপুর, র্াকঘর-বশরপর, থািা-বশরপুর, বজলা-

বগুড়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খ 

5912.  

বমাাঃ ইসমাইল বহাসাইি, বপতা-বমাাঃ েবরে বময়া, গ্রাম-মধ্য 

বাপ্তা হাবজর হাট, র্াকঘর-বভালা সের, বজলা-বভালা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

কখগ 

5913.  

বমাাঃ ওবহদ্যজ্জামাি, বপতা-বতৌবহদ্যজ্জামাি খাি (তপি), গ্রাম-

রঘুিাথপুর, র্াকঘর-শ্রী অঙ্গি, থািা-বকাতয়ালী, বজলা-

েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল,২০১৫  
গ 

5914.  

বমাহাম্মে বিছার উবদ্দি, বপতা-বমাাঃ আবুল কাদশম, গ্রাম-

বজতা, ইউবপ-বাউেল, থািা-বাউেল, বজলা-পটুয়াখালী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০১ 
কখগ 

5915.  

বমাাঃ এিামুল কবীর, বপতা-বমাাঃ আাঃ আবজজ প্যাো, গ্রাম-

রাওগা, র্াকগর-ভাসািচর, থািা-কাবজরহাট, বজলা-

ববরশাল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

5916.  

বমাাঃ বমাশারে বহাদসি, বপতা-বমাাঃ ওয়াদ্যে মুবস, গ্রাম-

রসুলপুর, র্াকঘর-খািখািাপুর, থািা  বজলা-রাজবাড়ী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

5917.  

বমাাঃ বহোদয়তুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আবমনুল ইসলাম খাি, 

গ্রাম-ববড়া, বিক গ্রাম, উত্তর পাড়া, ববড়া, পাবিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

5918.  

েীপঙ্কর কুমার ভদ্র, বপতা-প্রণব  কুমার ভদ্র, লছমিপুর, 

কুসুমহাতী, বশরপুর সের, বশরপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখগ 

5919.  

বমাাঃ বগালাম বমাতুডজা, বপতা-বমাাঃ জামাল উবদ্দি, গ্রাম-

বেঘলকাবন্দ, র্াকঘর-বাদিশ্বর, থািা-পুঠিয়া, বজলা-রাজশাহী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

কখগ 
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5920.  

বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ জালাল উবদ্দি, গ্রাম ও 

র্াকঘর-েীঘা, থািা-গেরগাঁও, বজলা-ময়মিবসাংহ। বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৭ 
কখ 

5921.  

তবরকুল ইসলাম, বপতা-আবু বকর, গ্রাম-পািা, র্াকঘর-

বজািা, থািা-পাাংশা, বজলা-রাজবাড়ী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০২ 
গ 

5922.  

বমাাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-মৃত আশরাে আবল, গ্রাম-

বড়হর েবক্ষণপাড়া, র্াকঘর-বড় হর, উপদজলা-উল্লাপাড়া, 

বজলা-বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

খগ 

5923.  

ইবলয়াস মাহমুে, বপতা-বহলাল উবদ্দি, গ্রাম ও র্াকঘর-

কববরপুর, থািা-আশুবলয়া, বজলা-ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০০৯ 
গ 

5924.  

বমাাঃ শহীদ্যল আলম ভূঞা, বপতা-বমাাঃ আব্দুছ ছাত্তার ভূঞা, 

গ্রাম-বপজাহাতী, র্াকঘর-রায়পুর, উপদজলা-বকন্দুয়া, বজলা-

বিত্রদকািা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ১৯৮৮ 

কখগ 

5925.  

বমাাঃ হাবেজুল ইসলাম, বপতা-িাবসর উবদ্দি, গ্রাম-ববরাব 

েবক্ষণ, র্াকঘর-কাঞ্চি, থািা-রূপগি, বজলা-িারায়িগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স),২০১৯  

গ 

5926.  

বমাাঃ শাহদিওয়াজ রাবব্ব, বপতা-মৃত িজরুল ইসলাম, গ্রাম-

জদলশ্বরীতলা, বগুড়া সের, বগুড়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খগ 

5927.  

বমাাঃ রুদবল ইসলাম হাওলাোর, বপতা-বমাাঃ বমাোদজ্জল 

বহাদসি হাওলাোর, গ্রাম-বচরাপাড়া, র্াকঘর-পারসাতুবরয়া, 

উপদজলা-কাউখালী, বজলা-বপদরাজপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স),২০১৫ 

খগ 

5928.  

এমোদ্যল হক, বপতা-এবায়দ্যল হক, গ্রাম-জাহািপুর, 

েদতহপুর, বেিী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
ক 

5929.  

বমাাঃ বমজানুর হমাি, বপতা-বমাাঃ ক্বারী আাঃ রহমাি, ৮১, 

বমাল্লাবাড়ী বরার্, চাঁিকীর বটক, এরশােিগর, টাংগী, 

গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

গ 

5930.  

বমাাঃ তািভীর আহদমে পাদটায়ারী, বপতা-বমাাঃ বলয়াকত 

উল্লাহ পাদটায়ারী, গ্রাম-ববয়দলর গাঁও, র্াকঘর-মহামায়া 

বাজার, থািা-চাঁেপুর সের, চাঁেপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৭ 

খগ 

5931.  

বমাাঃ রবেকুল ইসলাম, বপতা-শামছ উবদ্দি, গ্রাম ও র্াকঘর-

বইলর, থািা-বত্রশাল, বজলা-ময়মিবসাংহ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৮ 
কখগ 

5932.  

বমাাঃ বজহাদ্যল ইসলাম, বপতা-আইয়ুব আলী মাবি, গ্রাম-

আলতা, র্াকঘর-রাদয়র হাট, উপদজলা-বািাবরপাড়া, বজলা-

ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
খগ 

5933.  

সমীর বঘাষ, বপতা-কৃষ্ণ বমাহি বঘাষ, গ্রাম-বহলবচয়া 

ববিকপাড়া, র্াকঘর-বহলবচয়া, উপদজলা-বাবজতপুর, বজলা-

বকদশারগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
কখগ 

5934.  

বমাাঃ বমদহবে হাসাি বসাহাগ, বপতা-বমাাঃ আবমরুল ইসলাম, 

গ্রাম-ববরয়া, র্াকঘর-শহীেিগর, থািা-বশলকুপা, বজলা-

বিিাইেহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

কখগ 

5935.  

এস এম বমজানুর রহমাি, বপতা-বশখ বমাাঃ সাগর আলী, 

গ্রাম-সেরা বাড়ী, র্াকঘর-রাদয়র ছড়া, থািা-মাোরগি, 

বজলা-জামালপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
খগ 

5936.  

বমাাঃ বেরোউস বহাসাইি, বপতা-বজলুর রহমাি হাওলাোর, 

গ্রাম-উত্তর লামচরী, র্াকঘর-চরবাড়ীয়া, থািা-কাউবিয়া, 

বজলা-ববরশাল সের। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

খগ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

5937.  

বমাাঃ ইব্রাহীম তালুকোর, বপতা-আব্দুল জবলল তালুকোর, 

গ্রাম-হাবলা েবক্ষণপাড়া, র্াকঘর-বটাংগুবড়য়া পাড়া, থািা-

বাশাইল,  বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৮ 

কখগ 

5938.  

এস এম িাজমুল হাসাি,  বপতা-বশখ িজরুল ইসলাম, গ্রাম-

বগাবপিাথপুর, র্াকঘর-লক্ষীপাশা, থািা-বলাহাগাড়া, বজলা-

িড়াইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৮ 

খ 

5939.  

বমাাঃ লাভলু েবকর, বপতা-বমাাঃ আব্দুল হাবলম েবকর, গ্রাম-

বসয়েপুর, র্াকঘর-চুলকঠি, থািা-বাদগরহাট সের, বজলা-

বাদগরহাট। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
খগ 

5940.  

আবমনুল ইসলাম, বপতা-আবমর বহাসাইি, গ্রাম-মবমিপুর, 

র্াকঘর-মবমিপুর, থািা-বাউেল, বজলা-পটুয়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

খগ 

5941.  

বমাাঃ বগালাম রহমাি, বপতা-বমাাঃ বগালজার রহমাি, 

ইমােপুর, র্াকঘর-আোরহাট, থািা-বমঠাপুকুর, রাংপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

গ 

5942.  

ইসবতয়াক আহদম্মে, বপতা-বমাাঃ িবীবুর রহমাি, গ্রাম-

গুবজডপাড়া, র্াকঘর-গুবজডপাড়া, থািা-পীরগি, বজলা-রাংপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

5943.  

বমাাঃ আক্তারুল ইসলাম খাি, বপতা-বমাাঃ নুরূল ইসলাম খাি, 

গ্রাম-আন্ধাবরয়া পাড়া, র্াকঘর-ফুরকািাবাে, উপদজলা-

ফুলবাড়ীয়া, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৮ 
গ 

5944.  

বমাহাম্মে উল্লাহ, বপতা-বমাাঃ মািছুর আলী, গ্রাম-বাঁশবাড়ী, 

র্াকঘর-বমজডািগর, থািা-আশুবলয়া, উপদজলা-সাভার, ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

5945.  

েবরে আহদমে, বপতা-বেওয়াি আব্দুল কুদ্দুস, ১৫৫ 

শাবন্তবাগ, মাবলবাগ, ঢাকা। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(র্ন্ত্র বকৌশল), ১৯৯৫ 
খগ 

5946.  

বমাাঃ জালাল উদ্দীি, বপতা-বমাাঃ আব্দুর রহীম, গ্রাম-

মাবজহাট, র্াকঘর-হালসা, বমরপুর, কুবিয়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৯ 

খগ 

5947.  

রবি বড়ুয়া, বপতা-সুদবাধ বড়ুয়া, পবিম ববিাজুরী, র্াকঘর-

ববিাজুরী, থািা-রাউজাি, চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখ 

5948.  

বমাাঃ বতৌবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বমাজােের বহাদসি, 

গ্রাম-চক বঘাগা, র্াকঘর-বড়গাাংবেয়া, বেৌলতপুর, কুবিয়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখ 

5949.  

জাদহদ্যল হক, বপতা-এিামুল হক, মেজল বকাম্পািীর বাড়ী, 

গ্রাম ও র্াকঘর-পবিম কধুরখীল, ববায়ালখালী, চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদকট্রবিক্স, ২০০৯ 
কখ 

5950.  

বমাাঃ িাবজম উবদ্দি বশখ, বপতা-বমাাঃ মবিরুজ্জামাি বশখ, 

গ্রাম-বর্িীরচর, র্াকঘর-মবকমপুর, থািা-বলাহাগাড়া, বজলা-

িড়াইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৮ 

ক 

5951.  

বমাাঃ মাসুি উর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আইবুর রহমাি, ৫২, 

বমাল্লা পাড়া, র্াকঘর-রাজশাহী বকাট ড, রাজপাড়া, রাজশাহী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখগ 

5952.  

বমাাঃ সুলতাি মাহমুে, বপতা-বমাাঃ ছাদয়ে আলী, গ্রাম ও 

র্াকঘর-আাংগারগাড়া, থািা-ভালুকা, বজলা-ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৮ 

খ 

5953.  

বমাাঃ অবলউল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, গ্রাম-

চরঘুিী, র্াকঘর-রিদগাপালেী, থািা-েশবমিা, বজলা-

পটুয়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

ক 



ক্রমিক 

নং 
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5954.  

মুহাম্মে আশরাফুল আলম, বপতা-মুহাম্মে আবতয়ার রহমাি 

গাজী, গ্রাম-আলমতলা, র্াকঘর-লক্ষীদখালা, থািা-

পাইকগাছা, বজলা-খুলিা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খ 

5955.  

বমাাঃ শামীম বময়া, বপতা-বমাাঃ আাঃ ছামাে, গ্রাম-ধূল্যা, 

থািা-সাটুবরয়া, বজলা-মাবিকগি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৬ 
খগ 

5956.  

বমাাঃ সাব্বীর আলম, বপতা-বমাাঃ হুমায়ুি কবীর, গ্রাম ও 

র্াকঘর-গাগলা বাজার, উপদজলা-িাদগশ্বরী, বজলা-কুবড়গ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

5957.  

বমাাঃ বরজাউল কবরম, বপতা-বমাাঃ সাদহব আলী, গ্রাম-সূতী 

বপাটলপাড়া, র্াকঘর-সূতী, থািা-বগাপালপুর, বজলা-

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
গ 

5958.  

বমাহাম্মে ববল্লাল বহাদসি, বপতা-মৃত বমাহাম্মে আদিায়ার 

উল্লাহ, হাউজ িাং-৩৫৮, বরার্ িাং-৪, ওয়ার্ ড িাং-২, ব্লক-ই, 

সাদহবপাড়া, সািারপাড়, বসবিরগি, িারায়িগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখ 

5959.  

এস এস সাবেকুর রহমাি রাদসল, বপতা-বমাাঃ আব্দুল হাবকম, 

গ্রাম ও র্াকঘর-বতবলগাাংবেয়া, থািা-বেৌলতপুর, কুবিয়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখগ 

5960.  

বমাাঃ আবমনুল ইসলাম, বপতা-মৃত আাঃ খাদলক েরাজী, 

গ্রাম-েত্তপাড়া, খাড়া কাবন্দ, র্াকঘর-েত্তপাড়া, থািা-বশবচর, 

বজলা-মাোরীপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৯ 
কখগ 

5961.  

আলাউবদ্দি আল আজাে, বপতা-বমাাঃ ইবলয়াছ, রবেক 

সাদহদবর বাবড়, গ্রাম-বসরাজপুর, র্াকঘর-বসুরহাট, থািা-

বকাম্পািীগি, বিায়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

গ 

5962.  

বমাাঃ হাসাি আহদমে, বপতা-বমাাঃ ববল্লাল বহাদসি, গ্রাম ও 

র্াকঘর-মদিাহরপুর, থািা-কচুয়া, বজলা-চাঁেপুর। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

কখগ 

5963.  

শামীমূল ইসলাম, বপতা-আলী আজম, গ্রাম ও র্াকঘর-উত্তর 

জয়কাস্তা, উপদজলা-লালমাই, বজলা-কুবমল্লা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখগ 

5964.  

বমাহাম্মে শবেকুল ইসলাম খাি, বপতা-বীর মুবক্তদর্ািা বমাাঃ 

বসাহরাব আলী খাি, গ্রাম-বেলদ্যয়ার, বমৌলভীপাড়া, র্াকঘর 

ও থািা ও উপদজলা-বেলদ্যয়ার, বজলা-টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকট্রবিক্স এন্ড 

কবমউবিদকশি), ২০০৯ 

কখগ 

5965.  

কাজী িাবছর, বপতা-কাজী িাবজমুবদ্দি, গ্রাম-ববত্রাইল, থািা-

বেলদ্যার, র্াকঘর-চকততল, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০১২ 
কখগ 

5966.  

বমাাঃ বসাদহল রািা, বপতা-বমাাঃ বরজাউল হক, গ্রাম-জঙ্গী 

মিরাজপুর, র্াকঘর-ভবািী জীবিপুর, থািা-ববগমগি, 

বজলা-বিায়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখগ 

5967.  

বমাাঃ শবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ জাবকর বমাল্যা, গ্রাম-

বগলাতলা, র্াকঘর-জাহািাবাে কুান্ট, থািা-খািজাহাি 

আলী, খুলিা। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
খগ 

5968.  

বমাাঃ আক্তারুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ সামসুবদ্দি মন্ডল, গ্রাম-

একতারপুর, র্াকঘর-আলীগি, উপদজলা-কালীগি, বজলা-

বিিাইেহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
কখগ 

5969.  

বমাাঃ বসাদয়ব ইসলাম, বপতা-মবির উবদ্দি হাওলাোর, ববল্লা 

মসবজে সড়ক, কালী বাড়ী বরার্, বভালা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(বসবভল এন্ড 

এিভায়রিদমন্টাল), 

২০০১ 

কখগ 

5970.  

মাহফুজুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ বিজাম উবদ্দি, গ্রাম ও 

র্াকঘর-বচিাডুলী, থািা-ইসলামপুর, বজলা-জামালপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

5971.  

বরদোয়ানুর রহমাি, বপতা-মবজবুর রহমাি, বাসা-৩১, আলী 

বমাহাম্মে খাি বরার্, আেশ ডবাগ, পাড়ার্গার, র্াত্রাবাড়ী, 

ঢাকা-১৩৬১। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখগ 

5972.  

বমাাঃ ওয়াবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বেদরাজ বশখ, গ্রাম-

পাবিগাতী, র্াকঘর-হাজীগ্রাম, থািা-বেঘবলয়া, বজলা-খুলিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
ক 

5973.  

আবু সাঈে োয়ছাল আহমে, বপতা-সাইফুল ইসলাম, গ্রাম-

রাঁয়াপুর, র্াকঘর-অজুডিপাড়া, থািা-বাগমারা, বজলা-

রাজশাহী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খগ 

5974.  

বমাাঃ বগালাম বমাস্তো, বপতা-বমাাঃ আব্দুল হাই, গ্রাম-

কচুপাত্র, র্াকঘর-কচুপাত্রা, থািা-তালতলী, বজলা-বরগুিা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 
খগ 

5975.  

বমাাঃ আহসাি হাববব, বপতা-বমাাঃ আবিছুর রহমাি, গ্রাম ও 

র্াকঘর-ববষ্ণুপুর, থািা ও বজলা-গাইবান্ধা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখগ 

5976.  

আল-আবমি, বপতা-বমাাঃ সুরুজ্জামাি, গ্রাম-ববণ ডচন্দবাড়ী, 

থািা-ধিবাড়ী, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 
গ 

5977.  

জাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ রুহুল আবমি, গ্রাম-বমদহরপুর, 

র্াকঘর-ভালবুগি, কলাপাড়া, বজলা-পটুয়াখালী। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

5978.  

বমাাঃ গাবলব ইবদি জামাি, বপতা-বমাাঃ মবিরুজ্জামাি, কাজী 

পাড়া, পঞ্চদকাশী, উল্লাপাড়া, বজলা-বসরাজগি। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

বসবভল, ২০১১ 
কখগ 

5979.  

বমাাঃ শাহীি বরজা, বপতা-বমাাঃ শবরফুল ইসলাম, গ্রাম-

খাবলশপুর, খাবলশপুর, মদহশপুর, বিিাইেহ। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

কখ 

5980.  

ববপ্র োস বমৌবলক, বপতা-ববমল চন্দ্র বমৌবলক, গ্রাম-

বোিারকাবন্দ, র্াকঘর-বাঁকাই, উপদজলা-বগৌরিেী, বজলা-

ববরশাল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

বমকাবিকুাল, ২০১২ 
গ 

5981.  

মন্টু ভক্ত, বপতা-মবিদমাহি ভক্ত, গ্রাম ও র্াকঘর-িবগ্রাম, 

থািা-র্াসার, বজলা-মাোরীপুর। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

5982.  

মুহাাঃ আলী হুসাইি, মুিদছর আলী, গ্রাম-আড়াই পাড়া, 

র্াকঘর-বগাহাইল বাড়ী, বমজডাপুর, টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৫ 
গ 

5983.  

বমাাঃ বরজাউল কবরম, বপতা-বমাাঃ জবহর উবদ্দি, গ্রাম-

বসাহরাইল, র্াকঘর-বসাংোইর, থািা-িাগরপুর, বজলা-

টাাংগাইল। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

গ 

5984.  

বমাাঃ আখতারুজ্জামাি, বপতা-মৃত বসাহরাব বহাদসি, 

আরশীিগর ভবি, পূব ড মজমপুর, কুবিয়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ১৯৯৬ 
ক 

5985.  

বমাাঃ আব্দুল হাবলম, বপতা-বমাাঃ আবমর বহাদসি, গ্রাম-

বটাংলাহাটা, র্াকঘর-বটাংলাহাটা, থািা-কাবজপুর, বজলা-

বসরাজগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

5986.  

বমাাঃ  বমাসাবহদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ শাহাোত বহাদসি, 

মদহশপুর পূব ডকাবন্দ, চরবাবিয়াল, বাাংলা বাজার, মুসীগি 

সের, মুসীগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখ 

5987.  
বমাাঃ ইসরাবেল বহাদসি, বপতা-বমাাঃ হাসানুজ্জামাি, গ্রাম-

আড়পাড়া, ধািদখালা, গাাংিী, বমদহরপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১৪ 
গ 



ক্রমিক 

নং 
bvg I wVKvbv wk¶vMZ †hvM¨Zv পাদশর বেবণ 

5988.  
রুদবল বহাদসি, বপতা-বমাাঃ শামছুল হক, গ্রাম-জিয়ার, 

র্াকঘর-আলমিগর, থািা-বগাপালপুর, বজলা-টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১২ 
কখ 

5989.  

মুসা কাবলমুল্লাহ, বপতা-আবতয়ার রহমাি, গ্রাম-ববায়াবলয়া, 

র্াকঘর-ববায়াবলয়া বাজার, থািা-বশলকুপা, বজলা-

বিিাইেহ। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
গ 

5990.  

বমাাঃ রাবেউল হাসাি, বপতা-বমাাঃ হাববল উদ্দীি, গ্রাম-

সুলতািগি পাড়া, থািা-বগুড়া সের, র্াকঘর-বগুড়া, বজলা-

বগুড়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৫ 
কখগ 

5991.  

বমাাঃ শাহজাহাি, বপতা-মরহুম বজবল বহাদসি, বাসা-১৬৯৪, 

বরৌোবাে, আবমি জুট বমলস, বাদয়বজে, চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

কখগ 

5992.  

নুর বমাহাম্মে আেিাি জাবেে, বপতা-বমাহাম্মে সুলতাি 

আহমে, সাদরাং মবিল, আলীশাি বরার্, বগারকঘাটা, 

মদহশখালী, কক্সবাজার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৫ 

ক 

5993.  

বমাাঃ িাজমুল ইসলাম খাি, বপতা-বমাাঃ রবেকুল ইসলাম 

খাি, এস এস বরার্, বসরাজগি সের, বসরাজগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

গ 

5994.  

বমাাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বসবলম, গ্রাম-েবক্ষণ 

চাপাইি, বহাবডাং িাং-৩৮, ওয়ার্ ড িাং-০৩, বরার্-১/৩, ব্লক-

বর্,  

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

গ 

5995.  

মীর বমাবমি আলী, বপতা-মীর শমদসর আলী, বাড়ী িাং-

৯৮/এ, গ্রাম-বোদলশ্বর, র্াকঘর-বোদলশ্বর, েবক্ষণ 

বকরািীগি, ঢাকা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

কখগ 

5996.  

বমাাঃ শবেকুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বছবদ্দক বময়া, গ্রাম-

কেমতলী, র্াকঘর-ভূবি মাদ্রাসা, র্াকঘর-িাবসরিগর, 

বজলা-বব. বাড়ীয়া। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৯ 
গ 

5997.  

জান্নাতুল আলো প্রমা, বপতা-বমাাঃ রবেকুল ইসলাম খাি, 

এস এস বরার্, বসরাজগি। 
বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

গ 

5998.  

বমাাঃ বমরাজুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ বসবদ্দক বমাল্যা, গ্রাম-

ভাট পাড়া, ইউবিয়ি-বকজুরী, র্াকঘর-তাম্বলখািা, থািা-

েবরেপুর সের, বজলা-েবরেপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
ক 

5999.  

রুদবল ভূইয়া, বপতা-বমাাঃ েজলুল হক ভূইয়া, গ্রাম ও 

র্াকঘর-ছতুরা শরীে, থািা-আখাউড়া, বজলা-বব. বাড়ীয়া। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৭ 

খগ 

6000.  

বমাাঃ রবেকুল হাসাি, বপতা-বমাাঃ মবজবুল্লাহ, বাড়ী িাং-১৪৫, 

বরার্-০১, ব্লক-বর্, ওয়ার্ ড িাং-০১, পাইিােী িতুি মহল্লা, 

বসবিরগি, িারায়িগি। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
ক 

6001.  

বমাাঃ মুরবশদ্যল ইসলাম, বপতা-আবদ্যল মবজে, গ্রাম-

অবতকপাড়া, র্াকঘর-পািকা, থািা-বাগাবত  পাড়া, বজলা-

িাদটার। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খ 

6002.  

বমাাঃ বেলওয়ার বহাদসি, বপতা-মৃত বমাাঃ ইছমাইল, গ্রাম-

বসরাজপুর, র্াকঘর-হাবববপুর বাজার, থািা-বকাম্পািীগি, 

বজলা-বিায়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৩ 

খগ 

6003.  

বমাাঃ বিজাম উদ্দীি, বপতা-বমাাঃ বসাহরাব বহাদসি, গ্রাম ও 

র্াকঘর-দ্যধসর, থািা-বশলকুপা, বজলা-বিিাইেহ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
ক 

6004.  

বমাাঃ আব্দুল আলীম, বপতা-মৃত বমাাঃ অবছম উবদ্দি, গ্রাম ও 

র্াকঘর-িাল্লাপাড়া, বেলদ্যয়ার, টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০৩ 
ক 

6005.  

বমাাঃ রাদশদ্যল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ আবুল কাদশম, মধ্য 

গাবজর চট, আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১২ 
খ 
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6006.  

কামরুল হাসাি, বপতা-বমাাঃ আবদ্যল গবি, গ্রাম-েবক্ষণ করুয়া, 

র্াকঘর-কমর আলী, থািা-বমরসরাই, বজলা-চিগ্রাম। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৬ 
খ 

6007.  

বমাাঃ বসরাজুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ খবললুর রহমাি, গ্রাম 

+র্াকঘর-বগািা, থািা-রািীিগর, বজলা-িওগাঁ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
খ 

6008.  

বমাাঃ শাবকবুল ইসলাম, বপতা-বমাাঃ ছাইদ্যর রহমাি, 

েবিপাড়া, বভলুয়া বাজার, শ্রীবরেী, বশরপুর। 

বর্দোম ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স),২০১৪  

খগ 

6009.  

বমাাঃ খাদলকুজ্জামাি, বপতা-বমাাঃ আব্দুল লবতে, গ্রাম-

িশ্বীপুর, র্াকঘর-বিয়াইর, থািা-োউেকাবন্দ, বজলা-কুবমল্লা। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
ক 

6010.  

বমাহাম্মে মহবসি, বপতা-আহম্মে কবীল, গ্রাম-মধ্যম 

বুবড়শ্বর, র্াকঘর-নূরালীর বাড়ী, থািা-হাট হাজারী, বজলা-

চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০০৮ 

ক 

6011.  

বমাাঃ শাহীনুর রহমাি শাহীি, বপতা-বমাাঃ ছদবে আলী, গ্রাম-

আঁচড়াখালী, র্াকঘর-পাটুল, িলর্াঙ্গা, িাদটার। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১২ 

ক 

6012.  

বমাাঃ িজরুল ইসলাম, বপতা-মৃত আলাউবদ্দি হাওলাোর, 

১১৩/১, পূব ড চােকাঠী, র্াকঘর-িালকাঠী, থািা ও বজলা-

িালকাঠী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ১৯৯২ 
ক 

6013.  

জাহাঙ্গীর আলম, বপতা-বপয়ার বহাসাইি, গ্রাম-বগায়ালেী, 

র্াকঘর-আবমিপুর, বসািারগাঁও বপৌরসভা, বসািারগাঁও, 

িারায়িগি। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স),  

কখগ 

6014.  

বমাাঃ আলী আজম, বপতা-বমাাঃ বলবু বময়া, গ্রাম-সুবণ ড তলী, 

র্াকঘর-ববশ্বাস বাথুলী, থািা-বেলদ্যয়ার, বজলা-টাাংগাইল। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

6015.  

বজ.এম.কববর আসাে, বপতা-বমাাঃ আাঃ সাত্তার বজাাঃ, পশুরী 

বুবিয়া, বসাক বাজার, কাবলকাপুর, পটুয়াখালী সের, 

পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
খ 

6016.  

িাবছর আহদমে, বপতা-বমাাঃ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রাম-পূব ড 

তদসর খািা, র্াকঘর-বভতরগড়, থািা ও বজলা-পঞ্চগড়। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৪ 
ক 

6017.  

রদিল চাকমা, বপতা-কাবল চরি চাকমা, গ্রাম-পূব ড বখোর 

মারা, র্াকঘর-দ্যরছবক, থািা-বাঘাইছাবড়, বজলা-রাঙ্গামাটি। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০০২ 
কখগ 

6018.  

বমাাঃ সাবজবুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ আবু তাদহর, গ্রাম-

বক্তারপুর, ২ িাং োেশী, থািা-রাজবাবড় সের, বজলা-

রাজবাড়ী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৪ 

কখগ 

6019.  

বমাহাম্মে রাদশদ্যজ্জামাি বচৌধুরী, বপতা-বমাহাম্মে শাহজাহাি 

বচৌধুরী, গ্রাম-কাবশপুর, র্াকঘর-খবলোর হাট, থািা-

বিায়াখালী সের, বজলা-বিায়াখালী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(বমকাবিকুাল), ২০১৩ 
কখগ 

6020.  

ইকবাল বহাদসি, বপতা-রুহুল আবমি, ইকবাল বহাদসি, 

বরকার হাজী বাড়ী, পূব ড বিরাজপুর, র্াকঘর-বক এম হাট, 

উপদজলা-বেিী সের, বজলা-বেিী। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

খগ 

6021.  

বমাাঃ ইউসুে আলী, বপতা-মৃত বসরাজ উদ্দীি, গ্রাম-মবহশ 

মারী, র্াকঘর-িবীপুর, উপদজলা-বচবররবন্দর, বজলা-

বেিাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১০ 
কখগ 

6022.  

বমাাঃ বমাস্তো, বপতা-বমাাঃ মবির উবদ্দি, গ্রাম-লাদলারদটাক, 

র্াকঘর-মাসমা, থািা-িাবসর িগর, বজলা-ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৪ 
গ 
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6023.  

বিয়াজ মাহমুে, বপতা-বমাাঃ শামসুল আলম, গ্রাম-বতলীখালী, 

র্াকঘর-বতলীখালী, থািা-পটুয়াখালী সের, বজলা-

পটুয়াখালী। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০১৩ 
কখগ 

6024.  

বমাাঃ হুমায়ুি কবীর, বপতা-বমাাঃ বকাবাে আলী, গ্রাম-মধুপুর, 

র্াকঘর-গাড়াগি, থািা-বশলকুপা, বজলা-বিিাইেহ। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১১ 
খগ 

6025.  

মুহাম্মে সাইদ্যল ইসলাম, বপতা-মুহাম্মে জজ বময়া, ৪৫, 

কববরাজপাড়া, সাভার, ঢাকা। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১১ 

কখগ 

6026.  

বমাহাাঃ সরওয়ার বহাদসি, বপতা- মাহাবুববুল হক, গ্রাম-

বতহালী, র্াকঘর-বতমুহালী, বমরসরাই, চিগ্রাম। 

বব, এসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৯ 

খগ 

6027.  

আলতাে বহাসাইি, বপতা-বমাাঃ জামাল উবদ্দি, গ্রাম-

বসবলমপুর, র্াকঘর-কাবলহাতী, থািা-কাবলহাতী, বজলা-

টাাংগাইল। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৫ 
গ 

6028.  

বরপি আলী, বপতা-হাসান্ আলী, ওয়ার্ ড-০৭, গ্রাম-সালধা, 

র্াকঘর-হাটশ হবরপুর, থািা ও বজলা-কুবিয়া। 
বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

পাওয়ার, ২০০৮ 
খগ 

6029.  

বমাাঃ ওয়ালী উল্লাহ, বপতা-বমাাঃ খবললুর রহমাি, গ্রাম-

বগাপালপুর, বপাাঃ আমরাজুড়ী, থািা- কাউখালী, বজলাাঃ 

বপদরাজপুর। 

বর্দোমা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবট্রকুাল, ২০১৩ 
কখ 

6030.  

মু  ম্মি শপ দুল ইেল  , পিত -মৃত ওে  ন গপন, আশি ি 

আলী ব ড়ী, গ্র  -আি ি চি, থ ন -মল   গ ড় , মেল -

চট্টগ্র  । 

পিয়ল    ইপঞ্জপনে পিাং, 

ইয়লকপট্রকয ল, ২০১৬ 
গ 

6031.  

েেন্ত কু  ি মিব, পিত -চন্দন কু  ি মিব, গ্র  -মিব লে, 

ি ক ি-কাঁঠ লব ড়ী, থ ন -ি ে ি  ট, মেল -কুপড়গ্র  । 
পিয়ল    ইপঞ্জপনে পিাং, 

ইয়লকট্রপনক্স, ২০১৬ 
খগ 

6032.  

ম  োঃ  প বুি ি   ন, পিত -মৃত িিি উপদ্দন, গ্র   ও 

ি ক ি-বুপড়  টী, থ ন -মকশবপুি, মেল -যয়শ ি। 
পিয়ল    ইপঞ্জপনে পিাং, 

ম ক পনকয ল, ২০১৩ 
কখগ 

6033.  

ম  োঃ আে ি আলী, পিত -ম  োঃ ক  রুজ্জ   ন, গ্র  -

মধ ব কল (ি ঙ্গ ি ড় ), ি ক ি-নূরুল হুি , উিয়েল -

ি বতীপুি, মেল -পিন েপুি। 

পিয়ল    ইপঞ্জপনে পিাং, 

ইয়লকপট্রকয ল, ২০১৬ 
কখগ 

6034.  

ম  োঃ সু নুি ি   ন শ ওন, পিত -ম  োঃ মে ন  উল্ল   

প্র   পনক, চিক লীগঞ্জ, বন্য ক পন্দ, উল্ল ি ড় , পেি েগঞ্জ। 
পিয়ল    ইপঞ্জপনে পিাং, 

ইয়লকপট্রকয ল, ২০১৬ 
গ 

6035.  

ম  োঃ অপনক   ে ন, পিত -ম  োঃ ই ি দুল  ক, মভড়   ি , 

কয়লেি ড় , মি ি নাং-২৮, ম  পডাং নাং-২১/১, মভড়   ি , 

কুপিে । 

পিয়ল    ইপঞ্জপনে পিাং, 

ইয়লকপট্রকয ল, ২০১৫ 
গ 

6036.  

ম  োঃ আপিফুল ইেল  , পিত -ম  োঃ মব ি  ন উপদ্দন, গ্র  -

খ ি ব ি, ি ক ি-মক,ব ইনতল , উিয়েল -বটিে   ট , 

মেল -খুলন । 

পিয়ল    ইপঞ্জপনে পিাং, 

ইয়লকট্রপনক্স, ২০১৬ 
গ 

6037.  

ম  োঃ শ   ি ত ম  য়েন, পিত -ম  োঃ কপবি আ  য়ম্মি, গ্র   ও 

ইউপনেন ও উিয়েল -মল   গ ড় , মেল -চট্টগ্র  । 
পিয়ল    ইপঞ্জপনে পিাং, 

ইয়লকপট্রকয ল, ২০১৬ 
গ 

6038.  

ম  োঃ আপ নুি ইেল  , পিত -ম  োঃ আলত ি ম  য়েন, গ্র  -

পেএ এে মটক্সট ইলে পলপ য়টি, ট ন সূত্র পুি, ক পলে ককি, 

গ েীপুি। 

পিয়ল    ইপঞ্জপনে পিাং, 

ইয়লকপট্রকয ল, ২০১৬ 
গ 

6039.  
ম  োঃ ম য় িী   ে ন, পিত -ম  োঃ   সুি ে য়িক, গ্র  -

েে ইি ড় , ি ক ি-মভ  ি ি , থ ন -িীিগঞ্জ, ঠ কুিগাঁও। 

পিয়ল    ইপঞ্জপনে পিাং, 

ইয়লকপট্রকয ল, ২০১৬ 
কখগ 
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6040.  

ম  োঃ মগ ল     ওল , পিত -ম  োঃ আকবি আলী, গ্র  -

িসুলপুি, ি ক ি-িীিগঞ্জ, থ ন -ফুলব ড়ীে , মেল -

 ে নপোং । 

পিয়ল    ইপঞ্জপনে পিাং, 

ইয়লকট্রপনক্স, ২০১৬ 
গ 

6041.  

শ  ী   আ য় ি মেতু, পিত -ম  োঃ ে িি আ য় ি মগ ল   

েবুি, গ্র  -ক কপচড় , ি ক ি-ক কপচড় , থ ন -ি থি  ট , 

মেল -বিগুন । 

পব, এেপে ইপঞ্জপনে পিাং 

(তপড়ৎ এন্ড 

ইয়লকট্রপনক্স), ২০১৮ 

কখগ 

6042.  
ম  োঃ ি য়েল    মুি িপবন, পিত -ম  োঃ  কবুল ম  য়েন, 

গ্র  -ওে পলে , ি ক ি-ওে পলে , থ ন -ল লপুি, ন য়ট ি। 

পিয়ল    ইপঞ্জপনে পিাং, 

ইয়লকপট্রকয ল, ২০১৬ 
কখগ 

6043.  

বমাহাইবমনুল ইসলাম মাহী, বপতা-বমাাঃ ইবলয়াস আহদমে, 

বাড়ী িাং-২০, বরার্ িাং-১৬৩২, বজয়া স্মরণী বরার্, শবির 

আখড়া, ঢাকা। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৬ 

কখগ 

6044.  

ম  োঃ ম েব   উপদ্দন, পিত -ম  োঃ সুে উল  ক,   েী কপবি 

ম ম্ব ি ব পড়, গ্র  -প পি গ্র  , ি ক ি-  িব ি   ট, 

 ীিেি ই, চট্টগ্র  । 

পিয়ল    ইপঞ্জপনে পিাং, 

ইয়লকপট্রকয ল, ২০১৬ 
খগ 

6045.  
ম  োঃ তুপ ন আকন,  পিত -ম  োঃ ি ন্ন  আকন, গ্র  -ম ি কুল,  

উিয়েল -মগৌিনিী, মেল -বপিশ ল। 

পিয়ল    ইপঞ্জপনে পিাং, 

ইয়লকপট্রকয ল, ২০১৬ 
খগ 

6046.  

বমাাঃ আবশকুর রহমাি, বপতা-বমাাঃ ইস্কান্দার বমাল্যা, গ্রাম-

পাইকমারী, র্াকঘর-বাগশ্রীরামপুর, উপদজলা-িড়াইল সের, 

বজলা-িড়াইল। 

পিয়ল    ইপঞ্জপনে পিাং, 

ইয়লকপট্রকয ল, ২০১৬ 
খগ 

6047.  
বমাাঃ আশরাফুল আলম, বপতা-বমাাঃ রুদবল খবলো, হাটুবরয়া, 

বগাসাইরহাট, শবরয়তপুর। 

পিয়ল    ইপঞ্জপনে পিাং, 

ইদলকট্রবিক্স, ২০১৭ 
কখগ 

6048.  
বমাাঃ ইউসুে আলী, বপতা-বমাাঃ আব্দুল জব্বার, 

পারদসািাতলা, ববলসাবাবড়, উল্লাপাড়া, বসরাজগি। 

পিয়ল    ইপঞ্জপনে পিাং, 

ইয়লকপট্রকয ল, ২০১৬ 
গ 

6049.  

মীর আজহারুল কবীর, বপতা-মৃত মীর বমাশাররে আলী, 

গ্রাম-লাবসা (মধ্যপাড়া), র্াকঘর-লাবসা, থািা ও বজলা-

সাতক্ষীরা। 

পিয়ল    ইপঞ্জপনে পিাং, 

ইয়লকপট্রকয ল,  
গ 

6050.  

এস.এম.জাবহে বহাদসি, বপতা-এস.এম.শাহ আলী, গ্রাম-

একর্ালা, র্াকঘর-বসরাজগি, থািা ও বজলা-বসরাজগি। 
পিয়ল    ইপঞ্জপনে পিাং, 

ইয়লকপট্রকয ল, ২০১১ 
ক 

6051.  

বমাাঃ সাইে-উজ-জামাি, বপতা-বমাাঃ আজহার মবল্লক, গ্রাম-

িয়ামাটি, র্াকঘর-কুতুবপুর, থািা-েতুল্লা, বজলা-

িারায়িগি। 

বব, এস,বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবট্রকুাল এন্ড 

ইদলকট্রবিক্স), ২০১৯ 

খ 

 


