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প্রধান কার্ সালয়, ঢাকা 
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1 18 ‡K-666 জনাব কালীপে নাথ 30-12-1964 29-12-23 ষবকে কুষিয়া 23-07-84 ষনঃ র্িকািী 20-07-89 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, কুষিয়া 

2 266 wU-197 জনাব জ্োঃ তাজুল ইর্লাে 21-09-1963 20-09-22 এইচএর্ষর্ নিষর্াংেী 17-11-83 ষনঃ র্িকািী 30-06-07 কে সকতসা নিষর্াংেী শাখা, নিষর্াংেী 

3 736 Gb-889 জনাব নাজমুন নািাি 14-10-1963 13-10-22 এর্এর্ষর্ র্দশাি 19-04-83 মুদ্রাক্ষষিক 26-11-09 কে সকতসা ষর্াংিঝুলী বাজাি শাখা, র্দশাি 

4 792 Gd-310 জনাব ফষকি জ্োিাম্মে 01-06-1964 31-05-23 ষবকে জ্েদিিপুি 26-12-83 ষনঃ র্িকািী 13-12-10 কে সকতসা জ্েদিিপুি শাখা, জ্েদিিপুি 

5 833 Gb-866 জনাব নূি জ্োিাম্মে 15-07-1963 14-07-22 ষবএ জ্িালা 07-05-84 ষনঃ র্িকািী 13-12-10 কে সকতসা জ্েৌলতখান শাখা, জ্িালা 

6 872 Avi-597 জনাব িতন চন্দ্র ষবশ্বার্ 25-10-1964 24-10-23 এইচএর্ষর্ োগুিা 15-05-84 ষনঃ র্িকািী 13-12-10 কে সকতসা িাধানগি শাখা, োগুিা 

7 1212 Gm-3130 জনাব জ্োঃ র্ষফকুল ইর্লাে 02-02-1964 01-02-23 এইচএর্ষর্ পটুয়াখালী 21-07-84 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 27-12-11 কে সকতসা পানপষি শাখা,পটুয়াখালী 

8 1725/1 wc-151 জনাব পষিেল চাকো 20-04-1963 19-04-22 ষবএ খাগড়াছষড় 01-02-84 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 27-12-11 কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়,খাগড়াছষড় 

9 1757 Gm-3243 জনাব জ্োঃ জ্র্ালায়োন জ্োল্লা 04-08-1963 03-08-22 ষবএ গাজীপুি 10-10-84 ষনঃ র্িকািী 27-12-11 কে সকতসা মু আ কা,গাজীপুি 

10 1835 we-701 জনাব ষবদ্যা র্াগি বাড়ড় 01-01-1982 31-12-40 এেএর্ষর্ (গষনত) জ্গাপালগঞ্জ 26-11-12 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জাষজিা শাখা, শিীয়তপুি 

11 2057 Gb-824 জনাব জ্োঃ ষনজামুল জ্িাদর্ন 02-09-1962 01-09-21 এইচএর্ষর্ জ্শিপুি 30-05-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-13 কে সকতসা বকশীগঞ্জ শাখা, জাোলপুি 

12 2061 I-112 জনাব ওেি ফারুক 31-10-1964 30-10-23 ষবএ েয়েনষর্াংি 03-07-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-13 কে সকতসা র্ীিদটাি বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি(েঃ) 

13 2224 I-111 জনাব জ্োঃ ওেি ষর্ষিক 07-07-1963 06-07-22 এইচএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 08-11-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-13 কে সকতসা গষচিার্া বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

14 2234 Gd-607 জনাব ফষিো জ্জর্ষেন খানে 31-12-1964 30-12-23 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 11-11-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-13 কে সকতসা 
প্রষকউিদেন্ট এবাং কেী কল্যাণ ও  

পষিবিন ষবিাগ, প্রকা 

15 2261 Gd-624 জনাব ফারুক আল িষশে 20-06-1964 19-06-23 এইচএর্ষর্ চিগ্রাে 25-07-84 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-13 কে সকতসা িাউজান শাখা,চিগ্রাে(পূব স) 

16 2264 Gg-3167 জনাব জ্োস্তাষফজুি িিোন 01-01-1964 31-12-22 ষবএ লক্ষ্মীপুি 01-11-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-13 কে সকতসা কাদেি পষিদতি িার্ শাখা, লক্ষ্মীপুি 

17 2266 Gm-3475 জনাব এ টি এে শাি জাোল 06-12-1964 05-12-23 এইচএর্ষর্ চিগ্রাে 13-11-84 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-13 কে সকতসা গাছুয়া শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

18 2275 Gg-3064 জনাব জ্োঃ জ্োতািাি জ্িাদর্ন 13-04-1963 12-04-22 এইচএর্ষর্ ঢাকা 14-11-84 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-13 কে সকতসা জ্শাল্লা বাজাি শাখা, ঢাকা 

19 2288 ‡K-775 জনাব কো জ্র্ ষছাং 01-10-1962 30-09-21 এইচএর্ষর্ বান্দিবান 15-11-84 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-13 কে সকতসা জ্িায়াাংছষড় শাখা, বান্দিবান 

20 2298 we-594 জনাব ষবকাশ চন্দ্র র্ািা িায় 31-12-1963 30-12-22 ষিদলাো-ইন-কোর্ স েয়েনষর্াংি 17-11-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-13 কে সকতসা েধুপুি বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি (উঃ) 

21 2299 ‡RW-370 জনাব জ্োিাাং জাফি আলে 01-01-1964 31-12-22 ষবকে কক্সবাজাি 17-11-84 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-13 কে সকতসা জ্গািকঘার্া শাখা,কক্সবাজাি 

22 2300 Gd-594 জনাব জ্োঃ ফজলুল িক 31-08-1964 30-08-23 এইচএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 17-11-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-13 কে সকতসা কাষশগঞ্জ বাজাি (ফুল) শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

23 2307 G-6410 জনাব জ্োঃ আবদুল্লাি 01-02-1963 31-01-22 ষবএর্এর্ েয়েনষর্াংি 18-11-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-13 কে সকতসা নান্দাইল শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

24 2309 wW-428 জনাব জ্োঃ জ্েৌলত জ্িাদর্ন 01-02-1964 31-01-23 এইচএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 18-11-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-13 কে সকতসা িালুকা শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

25 2317 G-6520 জনাব জ্োঃ আখতারুজ্জাোন 01-02-1965 31-01-24 ষবএ জ্শিপুি 19-11-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-13 কে সকতসা নাষলতাবাড়ী শাখা, জ্শিপুি 

26 2323 G-6687 জনাব শাহ্ জ্োঃ আব্দুল কষিে 20-01-1963 19-01-22 এইচএর্ষর্ ষর্দলর্ 13-11-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-13 কে সকতসা আষনকা, জ্েৌলিীবাজাি 
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বতসোন পদে  
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27 2328 GBP-772 জনাব জ্িনা জ্বগে 01-01-1964 31-12-22 এর্এর্ষর্ নিষর্াংেী 22-11-84 মুদ্রাক্ষষিক 30-06-13 কে সকতসা মুদেদফিচি  শাখা, নিষর্াংেী 

28 2332 ‡R-603 জনাব জািানািা ইয়ার্ষেন 31-12-1963 30-12-22 এইচএর্ষর্ নিষর্াংেী 25-11-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-13 কে সকতসা ষেিপুি শাখা, ঢাকা 

29 2357 ‡R-614 জনাব জ্োঃ জয়নাল আদবেীন 22-03-1963 21-03-22 ষবএ জ্শিপুি 04-12-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-13 কে সকতসা কুরুয়া বাজাি  শাখা, জ্শিপুি 

30 2366 G-6646 জনাব আব্দুর্ জ্র্াবািান 01-01-1964 31-12-22 ষবকে কক্সবাজাি 01-11-84 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-13 কে সকতসা টিদব সাি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

31 2370 G-6510 জনাব জ্োঃ আঃ োদলক 01-12-1966 30-11-25 এইচএর্ষর্ জাোলপুি 02-12-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-13 কে সকতসা নতুনবাজাি শাখা,জাোলপুি 

32 2382 Gd-608 জনাব জ্ফিদেৌর্ আলে 01-07-1964 30-06-23 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 15-12-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-13 কে সকতসা ষেয়াবাজাি শাখা, লাকর্াে 

33 2403 G-6522 জনাব আব্দুল কুদ্দুর্ ষেয়া 31-12-1962 30-12-21 এইচএর্ষর্ জ্শিপুি 22-12-84 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-13 কে সকতসা িায়ািাঙ্গা শাখা, জ্শিপুি 

34 2424 Gg-2919 জনাব জ্োঃ জ্োর্দলে উষিন 11-05-1965 10-05-24 ষবএ(র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 23-12-84 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-13 কে সকতসা কৃষ্ণনগি শাখা, র্াতক্ষীিা 

35 2438/1 wc-162 জনাব প্রেীপ কুোি জ্ে 30-11-1962 29-11-21 এইচএর্ষর্ ষর্দলর্ 21-05-84 ষনঃ র্িকািী 26-12-13 কে সকতসা আষনকা, ষর্দলর্ 

36 2464 Avi-1479 জনাব জ্োঃ জ্গালাে িব্বানী 04-04-1982 03-04-41 এেএর্ষর্ খুলনা 05-05-13 কে সকতসা   কে সকতসা লবণচিা শাখা, খুলনা 

37 2507 G-3788 জনাব জ্জি এে আষেনুল ইর্লাে 11-12-1962 10-12-21 ষবএর্ষর্ গাজীপুি 23-11-83 ষনঃ র্িকািী 30-06-14 কে সকতসা শ্রীপুি শাখা, গাজীপুি 

38 2510 Avi-566 জনাব িষফকুল ইর্লাে 03-05-1964 02-05-23 এইচএর্ষর্ িষবগঞ্জ 07-03-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-14 কে সকতসা জ্োড়াকষি শাখা, িষবগঞ্জ 

39 2516 wU-355 জনাব তপন কুোি ষবশ্বার্ 23-03-1963 22-03-22 এইচএর্ষর্ ষিনাইেি 02-08-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-14 কে সকতসা বাষলয়ািাঙ্গা শাখা, ষিনাইেি 

40 2522 ‡R-663 জনাব জ্োঃ জাোল উষিন খান 04-04-1963 03-04-22 ষবএ গাজীপুি 10-10-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-14 কে সকতসা িাওয়াইল শাখা,র্াঙ্গাইল (উঃ) 

41 2525 G-4001 জনাব জ্োঃ আষেনুল ইর্লাে 31-12-1962 30-12-21 এইচএর্ষর্ ষিনাইেি 12-12-83 ষনঃ র্িকািী 30-06-14 কে সকতসা মু আ কা,ষিনাইেি 

42 2526 ‡R-606 জনাব জ্োঃ জষিরুল ইর্লাে 15-07-1965 14-07-24 এইচএর্ষর্ মুষেগঞ্জ 27-10-84 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-14 কে সকতসা জ্িালঘি শাখা, মুষেগঞ্জ 

43 2556 wc-293 জনাব পষিেল চন্দ্র েি 28-06-1963 27-06-22 এইচএর্ষর্ জ্েৌলিীবাজাি 03-01-85 ষনঃ র্িকািী 30-06-14 কে সকতসা ষেঘীিপাড়বাজাি শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

44 2561 Gg-3118 জনাব োমুনুি িষশে ষর্ষিকী 01-01-1966 31-12-24 এইচএর্ষর্ জাোলপুি 06-01-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-14 কে সকতসা মুক্তাগাছা শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

45 2568 GBP-781 জনাব িাষফজুি িিোন 30-10-1965 29-10-24 এইচএর্ষর্ জ্শিপুি 07-01-85 ষনঃ র্িকািী 30-06-14 কে সকতসা শ্রীবিেী শাখা, জ্শিপুি 

46 2574 Avi-1088 জনাব জ্িখা আচার্ী 10-04-1965 09-04-24 এইচএর্ষর্ চাঁেপুি 09-01-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-14 কে সকতসা পুিান বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

47 2593 Gg-2945 জনাব জ্োঃ ষেজানুি িিোন 21-01-1965 20-01-24 এইচএর্ষর্ কুষিয়া 10-01-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-14 কে সকতসা জুষনয়ােি  শাখা, কুষিয়া 

48 2595 ‡R-583 জনাব জালাল আিদেে 05-06-1965 04-06-24 এইচএর্ষর্ বষিশাল 10-01-85 ষনঃ র্িকািী 30-06-14 কে সকতসা জ্গৌিনেী শাখা, বষিশাল 

49 2596 Gg-3021 জনাব মুষজবুি িিোন মৃধা 05-07-1965 04-07-24 এইচএর্ষর্ বষিশাল 10-01-85 ষনঃ র্িকািী 30-06-14 কে সকতসা আড়গলিাড়া শাখা, বষিশাল 

50 2600 I-110 জনাব জ্োঃ ওেি ফারুক 06-01-1966 05-01-25 এইচএর্ষর্ বষিশাল 10-01-85 ষনঃ র্িকািী 30-06-14 কে সকতসা পাতািিার্ শাখা, বষিশাল 

51 2604 Gm-3503 জনাব জ্শখ জ্র্ািিাব জ্িাদর্ন 24-05-1964 23-05-23 এইচএর্ষর্ বাদগিিার্ 14-01-85 মুদ্রাক্ষষিক 30-06-14 কে সকতসা আষনকা , বাদগিিার্ 

52 2628 G-7180 জনাব জ্োঃ আব্দুল বািী 25-09-1962 24-09-21 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 18-08-83 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-14 কে সকতসা োষছেপুি শাখা, কুষেল্লা 

53 2640 G-7139 জনাব আবু র্াদলক িাওলাোি 01-01-1964 31-12-22 এইচএর্ষর্ বষিশাল 14-03-84 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-14 কে সকতসা জ্গৌিনেী শাখা, বষিশাল 

54 2650 Gm-3710 জনাব শািজািান আলী 31-10-1962 30-10-21 এইচএর্ষর্ জ্েদিিপুি 19-04-84 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-14 কে সকতসা উজলপুি শাখা, জ্েদিিপুি 

55 2657 wR-516 জনাব জ্গালাে র্াকলাইন 12-03-1965 11-03-24 ষবএ জ্শিপুি 14-08-84 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-14 কে সকতসা নতুন বাজাি শাখা, জাোলপুি 

56 2658 wc-284 জনাব প্রেীপ কুোি র্ািা 02-02-1963 01-02-22 এইচএর্ষর্ চিগ্রাে 25-08-84 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-14 কে সকতসা নজুষেয়ািার্ শাখা, চিগ্রাে (পূব স) 

57 2660 Avi-1013 জনাব জ্োঃ জ্িজাউল কষিে 01-03-1964 01-03-23 ষবএ র্দশাি 13-09-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-14 কে সকতসা কুয়াো বাজাি শাখা, র্দশাি 
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58 2663 G-6039 জনাব এ টি এে আষনসুজ্জাোন 02-06-1964 01-06-23 ষবকে বাদগিিার্ 22-09-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-14 কে সকতসা খুলনা কদপ সাদির্ শাখা, খুলনা 

59 2668 Gm-3729 জনাব শওকত িার্ান ভূইয়া 04-04-1963 03-04-22 ষবকে জ্নায়াখালী 27-09-84 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-14 কে সকতসা বসুিিার্ শাখা, জ্নায়াখালী 

60 2669 ‡K-852 জনাব জ্োঃ কষিে 01-07-1963 30-06-22 এইচএর্ষর্ জ্নায়াখালী 27-09-84 কৃষি োঠ র্িকািী 30-06-14 কে সকতসা আষবিপাড়া শাখা,জ্নায়াখালী 

61 2681 G-7136 জনাব এর্ এে আবু িায়োি 04-04-1963 03-04-22 এইচএর্ষর্ র্াতক্ষীিা 15-10-84 এএফএ 30-06-14 কে সকতসা জায়গীিেিল শাখা, খুলনা 

62 2686 wm-108 জনাব ষচি িঞ্জন শীল 01-06-1964 31-05-23 এইচএর্ষর্ কক্সবাজাি 06-11-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-14 কে সকতসা নাদপাড়া বাজাি শাখা, পটিয়া 

63 2689 G-6412 জনাব জ্োঃ আষনছুল িক 30-12-1964 29-12-23 এইচএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 15-11-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-14 কে সকতসা চাইিবাড়ীয়া বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি(েঃ) 

64 2692 G-6586 জনাব জ্োঃ আবুল জ্িাদর্ন 01-01-1966 31-12-24 এইচএর্ষর্ চাঁেপুি 27-11-84 ষনঃ র্িকািী 30-06-14 কে সকতসা আষনকা,চাঁেপুি 

65 2694 Gd-667 জনাব ফজলুল িিোন 31-12-1963 30-12-22 ষবএ ষকদশািগঞ্জ 01-01-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-14 কে সকতসা গষচিার্া বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

66 2695 AvB-332 জনাব আইষিন পািিীন 01-01-1966 31-12-24 এইচএর্ষর্ ষিনাইেি 04-12-84 মুদ্রাক্ষষিক 30-06-14 কে সকতসা জ্কার্চাঁেপুি শাখা,ষিনাইেি 

67 2708 G-7165 জনাব জ্োঃ আব্দুি িউফ 21-10-1962 20-10-21 এইচএর্ষর্ র্দশাি 25-06-84 এএফএ 30-06-14 কে সকতসা লক্ষণপুি শাখা, র্দশাি 

68 2709 Gb-1392 জনাব নাষর্মুল গষন 08-01-1963 07-01-22 এইচএর্ষর্ কক্সবাজাি 01-01-85 কৃষি োঠ র্িকািী 30-06-14 কে সকতসা নজুষেয়ািার্ শাখা, চিগ্রাে (পূব স) 

69 2710 ‡K-855 জনাব জ্োঃ কষিমুজ্জাোন 31-12-1963 30-12-22 এইচএর্ষর্ জাোলপুি 01-01-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-14 কে সকতসা ষেলন বাজাি শাখা, জাোলপুি 

70 2715 Avi-1048 জনাব জ্োঃ রুহুল আষেন 23-12-1965 22-12-24 এেএ বষিশাল 10-01-85 ষনঃ র্িকািী 30-06-14 কে সকতসা বষিশাল শাখা, বষিশাল 

71 2729 Gg-3147 জনাব জ্োঃ েষফজুল ইর্লাে 01-01-1966 31-12-24 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 20-01-85 মুদ্রাক্ষষিক 30-06-14 কে সকতসা চাষন্দনা শাখা,কুষেল্লা 

72 2739 wR-486 জনাব জ্গৌিাঙ্গ চন্দ্র জ্িৌষেক 16-06-1965 15-06-24 ষবএর্এর্ েয়েনষর্াংি 27-01-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-14 কে সকতসা তািাকান্দা শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

73 2743 Avi-1155 জনাব জ্োঃ রুহুল আষেন 25-01-1964 24-01-23 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 31-01-85 মুদ্রাক্ষষিক 30-06-14 কে সকতসা শাখা ষনয়ন্ত্রণ ও ব্বর্া উন্নয়ন ষবিাগ, প্রকা 

74 2762 Gg-3214 জনাব শ্রীেন্ত ষকদশাি োর্ 31-12-1964 30-12-23 এইচএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 01-01-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-14 কে সকতসা কুষলয়ািচি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

75 2763 ‡R-722 জনাব জ্োঃ জািাঙ্গীি জ্িাদর্ন 09-09-1965 08-09-24 ষবএ বিগুনা 14-01-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-14 কে সকতসা চিদুয়ানী বাজাি শাখা, বিগুনা 

76 2765 G-7148 জনাব আনন্দ জ্োিন র্িকাি 20-12-1962 19-12-21 এইচএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 03-02-85 কৃষি োঠ র্িকািী 30-06-14 কে সকতসা িাবখি বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

77 2786 AvB-309 জনাব জ্োঃ ইকবাল জ্িাদর্ন 15-03-1965 14-03-24 এইচএর্ষর্ নািায়ণগঞ্জ 11-02-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 30-06-14 কে সকতসা জ্র্ানািগাঁও  শাখা,নািায়নগঞ্জ 

78 2791 G-6259 জনাব আব্দুল কাদেি ষেয়া 01-09-1965 31-08-24 ষবএ শিীয়তপুি 21-07-84 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা শিীয়তপুি শাখা, শিীয়তপুি 

79 2792 Gm-3424 জনাব সুিাি চন্দ্র োশগুপ্ত 11-10-1965 10-10-24 এইচএর্ষর্ িষবগঞ্জ 25-07-84 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা র্িাইল শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

80 2798 wU-395 জনাব তাজুল ইর্লাে 19-01-1963 18-01-22 ষবকে চিগ্রাে 11-10-84 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আেেপুি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

81 2801 Gm-3362 জনাব এে র্ালাি উষিন 31-12-1962 30-12-21 ষবএ কক্সবাজাি 04-11-84 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কক্সবাজাি শাখা, কক্সবাজাি 

82 2809 Gm-3682 জনাব জ্োঃ শিীদুল্লাি 02-10-1963 01-10-22 ষবএর্এর্ কুষেল্লা 10-04-84 কৃষি োঠ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ফতুল্লা শাখা,নািায়নগঞ্জ 

83 2816 wc-329 জনাব ষপ্রতে কুোি জ্র্ন 05-10-1962 04-10-21 এইচএর্ষর্ ষিনাইেি 13-02-85 কৃষি োঠ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা োমুড়হুো শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

84 2821 B-310 জনাব জ্োঃ এেোদুল িক 01-01-1963 31-12-21 এইচএর্ষর্ নিষর্াংেী 14-02-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িাষতিষেয়া শাখা, নিষর্াংেী 

85 2823 G-7126 জনাব জ্োঃ আকবি জ্িাদর্ন 04-02-1966 03-02-25 ষবএ জ্িালা 14-02-85 কৃষি োঠ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কাওিান বাজাি কদপ সাঃ শাখা, ঢাকা 

86 2831 Gg-3136 জনাব েষনি আিদেে 01-07-1963 30-06-22 ষবকে কুষেল্লা 16-02-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বুষড়চাং শাখা, কুষেল্লা 

87 2834 G-6237 জনাব জ্োঃ আকবি আলী 25-05-1966 24-05-25 ষবএ িাজবাড়ী 16-02-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা মৃগী বাজাি শাখা, িাজবাড়ী 

88 2839 wm-105 জনাব চন্দন কুোি জ্র্নাপষত 20-12-1963 19-12-22 ষবএ জ্নত্রদকাণা 18-02-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা খাষলয়াজুিী শাখা, জ্নত্রদকানা 
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89 2841 Gm-3689 জনাব সুলতান আিদেে 08-12-1965 07-12-24 এইচএর্ষর্ নড়াইল 19-02-85 কৃষি োঠ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কুয়াো বাজাি শাখা, র্দশাি 

90 2855 Gm-3266 জনাব র্াষিো জ্বগে 31-12-1964 30-12-23 এইচএর্ষর্ নািায়ণগঞ্জ 23-02-85 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, নািায়নগঞ্জ 

91 2881 G-6439 জনাব আবুল িার্নাত 10-04-1967 09-04-26 এইচএর্ষর্ নািায়ণগঞ্জ 05-03-85 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা র্াতগাওঁ শাখা, নািায়নগঞ্জ 

92 2894 G-6489 জনাব জ্োঃ আবুল িাদশে 01-04-1964 31-03-23 এইচএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 06-03-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ষর্ঙ্গুষিয়া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

93 2895 G-6478 জনাব আদনায়াি জ্িাদর্ন 08-09-1964 07-09-23 ষবএ র্াঙ্গাইল 06-03-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা নাগিপুি শাখা,র্াঙ্গাইল (েঃ) 

94 2902 G-6146 জনাব আদয়শা ষর্ষিকা 06-10-1966 05-10-25 এইচএর্ষর্ জ্েদিিপুি 10-03-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা উজলপুি শাখা, জ্েদিিপুি 

95 2905 we-527 জনাব বার্বী িানী িালোি 01-01-1966 31-12-24 এইচএর্ষর্ ষপদিাজপুি 14-03-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, ষপদিাজপুি 

96 2909 G-6022 জনাব জ্োঃ আবুল কালাে আজাে 21-06-1966 20-06-25 এেএ খুলনা 17-03-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কাজষেয়া শাখা, খুলনা 

97 2924 Gm-3255 জনাব শষফকুল ইর্লাে 28-11-1962 27-11-21 ষবএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 24-03-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ধানীদখালা শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

98 2926 Avi-1143 জনাব িষিো খাতুন 02-01-1963 01-01-22 ষবএর্ষর্, ষবএি ব্রাহ্মণবাষড়য়া 24-03-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা োধবপুি শাখা, িষবগঞ্জ 

99 2927 ‡R-613 জনাব জহুরুল িক 17-07-1963 16-07-22 এইচএর্ষর্ জাোলপুি 24-03-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা োিমুেপুি বাজাি শাখা,জাোলপুি 

100 2929 Gg-3117 জনাব জ্োঃ োসুদুি িিোন 01-01-1964 31-12-22 এইচএর্ষর্ জাোলপুি 24-03-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা গুঠাইল বাজাি শাখা, জাোলপুি 

101 2933 G-6532 জনাব জ্োঃ আফজাল জ্িাদর্ন 20-02-1966 19-02-25 এইচএর্ষর্ জাোলপুি 24-03-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, জাোলপুি 

102 2935 G-6503 জনাব জ্োঃ আঃ িষফক 01-12-1966 30-11-25 ষবএ জাোলপুি 24-03-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্েলান্দি শাখা, জাোলপুি 

103 2938 wc-297 জনাব প্রেীপ িায় 31-10-1963 30-10-22 ষবএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 25-03-85 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা নাষর্িনগি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

104 2939 Gm-3449 জনাব শািানা জ্বগে 01-01-1964 31-12-22 এর্এর্ষর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 25-03-85 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা ব্রাহ্মণবাষড়য়া শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

105 2946 ‡K-707 জনাব খায়রুল কষবি 23-03-1963 22-03-22 এইচএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 27-03-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আষনকা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

106 2950 Gm-3711 জনাব সুদিশ চন্দ্র কুন্ডু 18-06-1965 17-06-24 এইচএর্ষর্ বাদগিিার্ 27-03-85 কৃষি োঠ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা গজাষলয়া বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

107 2954 wR-551 জনাব জ্গাকুল চন্দ্র জ্ঘাি 27-02-1964 26-02-23 এইচএর্ষর্ ঢাকা 30-03-85 কৃষি োঠ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্শাল্লা বাজাি শাখা, ঢাকা 

108 2959 G-7129 জনাব জ্োঃ আজগি আলী 25-12-1965 24-12-24 এইচএর্ষর্ খুলনা 31-03-85 কৃষি োঠ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা নষলয়ান বাজাি শাখা, খুলনা 

109 2967 Gm-3537 জনাব জ্র্ষলে জ্িাদর্ন 05-02-1963 04-02-22 এইচএর্ষর্ লক্ষ্মীপুি 10-04-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জ্চৌধুিী বাজাি শাখা,লক্ষ্মীপুি 

110 2968 G-6261 জনাব আঃ েষজে 01-02-1965 31-01-24 ষবএ শিীয়তপুি 10-04-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা নষড়য়া শাখা, শিীয়তপুি 

111 2974 Gg-3699 জনাব জ্োঃ ষর্ষিক 15-12-1963 14-12-22 ষবএ জ্িালা 13-04-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ইষলশািার্ শাখা, জ্িালা 

112 2975 ‡K-766 জনাব এে. কাোল উষিন 01-10-1966 30-09-25 ষবকে চিগ্রাে 13-04-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কাটিিিার্ শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

113 2989 GBP-786 জনাব িািাধন চন্দ্র োশ 10-10-1963 09-10-22 ষবকে কুষেল্লা 21-04-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা োদিািা বাজাি শাখা, কুষেল্লা 

114 2993 G-7160 জনাব জ্োঃ িাষলে ষর্কোি 30-05-1965 29-05-24 এইচএর্ষর্ বষিশাল 25-04-85 কৃষি োঠ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্লঙ্গুটিয়া বাজাি শাখা, বষিশাল 

115 3006 Gg-2089 জনাব জ্োস্তফা আিেে 01-01-1966 31-12-24 এইচএর্ষর্ ষর্দলর্ 07-05-85 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা বালাগঞ্জ  শাখা, ষর্দলর্ 

116 3008 G-6299 জনাব েষিউষিন আব্দুি কাদেি 10-01-1966 09-01-25 ষবএ জ্িালা 15-05-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ইষলশািার্ শাখা, জ্িালা 

117 3016 Gd-637 জনাব ফাদতো খাতুন 16-01-1963 15-01-22 এইচএর্ষর্ র্দশাি 18-05-85 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা নািায়ণপুি বাজাি শাখা, র্দশাি 

118 3018 wR-542 জনাব জ্গালাে নূি 30-06-1963 29-06-22 এইচএর্ষর্ জ্নায়াখালী 21-05-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা িােনািায়ণপুি শাখা,জ্নায়াখালী 

119 3022 BD-73 জনাব উিে কুোি পাল 16-05-1965 15-05-24 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 29-05-85 কৃষি োঠ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাঙ্গড্ডা বাজাি শাখা,লাকর্াে 
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120 3026 we-637 জনাব ষবপুল চন্দ্র জ্ে 01-10-1964 30-09-23 এইচএর্ষর্ জ্ফনী 30-05-85 কৃষি োঠ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কুহুো শাষন্তি বাজাি শাখা, জ্ফনী 

121 3033 wc-274 জনাব প্রেীপ জ্িৌষেক 20-01-1963 19-01-22 এইচএর্ষর্ নিষর্াংেী 15-06-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বন্যাি বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

122 3034 Gm-3367 জনাব শ্যােল চন্দ্র র্ািা 16-06-1967 15-06-26 এইচএর্ষর্ চাঁেপুি 16-06-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাগড়া বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

123 3047 G-6720 জনাব জ্োঃ আবদুল্লাি 03-04-1966 02-04-25 ষবএ িষবগঞ্জ 07-07-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িষবগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 

124 3051 Gm-3391 জনাব সুনীষত খীর্া 05-08-1963 04-08-22 এর্এর্ষর্ খাগড়াছষড় 10-07-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা খাগড়াছষড় শাখা, খাগড়াছষড় 

125 3052 Gg-3195 জনাব োিাবুবুল আলে 16-04-1964 15-04-23 এেএ চিগ্রাে 10-07-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা টি জ্বাি স শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

126 3053 Avi-1079 জনাব জ্োঃ িষফকুল ইর্লাে 01-01-1966 31-12-24 ষবএ জাোলপুি 10-07-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা িার্ািা বাজাি শাখা, জাোলপুি 

127 3057 WweøD-160 জনাব জ্োঃ ওয়ালী উল্লাি 01-03-1966 28-02-25 এইচএর্ষর্ জ্িালা 15-07-85 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা লালদোিন শাখা, জ্িালা 

128 3081 G-6580 জনাব আদয়শা আক্তাি 01-07-1963 30-06-22 এেকে চাঁেপুি 27-07-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বনানী কদপ সাদির্ শাখা,ঢাকা 

129 3082 we-570 জনাব বােী চন্দ্র চাকো 01-02-1964 31-01-23 এর্এর্ষর্ খাগড়াছষড় 27-07-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা খাগড়াছষড় শাখা, খাগড়াছষড় 

130 3087 Avi-1084 জনাব জ্োঃ িষফকুি িিোন ভূইয়া 03-01-1965 02-01-24 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 27-07-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা োদিািা বাজাি শাখা, কুষেল্লা 

131 3088 IqvB-164 জনাব জ্োঃ ইউনুছ ষেয়া 01-06-1965 31-05-24 ষবএ কুষেল্লা 27-07-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িায়দ্রাবাে শাখা, কুষেল্লা 

132 3102 Gm-3632 জনাব শািনাজ পািিীন 01-01-1963 31-12-21 এেএর্এর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 06-08-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা এইচআিএেষি-২, প্রকা,ঢাকা 

133 3107 G-3477 জনাব জ্োিাম্মে আলী 20-01-1965 19-01-24 ষবএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 06-08-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা চাতালপাড় শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

134 3109 Gm-3433 জনাব জ্োঃ শষফকুি িিোন 01-11-1965 31-10-24 ষবএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 06-08-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্কন্দ্রীয় ষির্াব ষবিাগ, প্রকা,ঢাকা 

135 3112 ‡K-759 জনাব জ্োঃ কােরুল ইর্লাে 01-06-1967 31-05-26 ষবএ চাঁেপুি 06-08-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা শষনি আখড়া শাখা, ঢাকা 

136 3121 we-567 জনাব বীদিন্দ্র ষকদশাি জ্েব 30-04-1965 29-04-24 ষবকে চিগ্রাে 01-09-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কালীপুি শাখা,পটিয়া 

137 3123 Gm-3456 জনাব জ্োঃ শাি আলে 08-02-1963 07-02-22 ষবকে ব্রাহ্মণবাষড়য়া 05-09-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আখাউড়া শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

138 3133 wW-468 জনাব েীষলপ চক্রবতী 01-10-1964 30-09-23 এইচএর্ষর্ কক্সবাজাি 23-09-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জ্গািকঘার্া শাখা,কক্সবাজাি 

139 3149 G-6605 জনাব অর্ীে কুোি তালুকোি 30-04-1963 29-04-22 ষবএ জ্নায়াখালী 01-10-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ফুলবাড়ীয়া শাখা, গাজীপুি 

140 3150 G-6175 জনাব জ্োঃ আব্দুল িান্নান 22-08-1963 21-08-22 ষবএ কুষিয়া 01-10-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষিজলগাড়ী শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

141 3151 G-6603 জনাব আবু তাদিি 01-01-1964 31-12-22 ষবকে জ্নায়াখালী 01-10-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কুতুদবি িার্ শাখা,জ্নায়াখালী 

142 3159 Gm-3340 জনাব খ. জ্োঃ জ্র্ািিাব জ্িাদর্ন 04-04-1965 03-04-24 ষবকে জ্নায়াখালী 01-10-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্র্নবাগ শাখা, জ্নায়াখালী 

143 3161 G-6601 জনাব জ্োঃ আলাউষিন 18-01-1966 17-01-25 ষবএ জ্নায়াখালী 01-10-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্নয়াজপুি শাখা, জ্নায়াখালী 

144 3162 AvB-304 জনাব এ ষব এে ইর্োইল জ্িাদর্ন 21-06-1966 20-06-25 এইচএর্ষর্ জ্নায়াখালী 01-10-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্চৌমুিনী  শাখা, জ্নায়াখালী 

145 3166 Gg-3356 জনাব মুকুল কাষন্ত বড়ুয়া 07-02-1964 06-02-23 এইচএর্ষর্ চিগ্রাে 05-10-85 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়,চিগ্রাে 

146 3194 Gg-3165 জনাব জ্োকািিে জ্িাদর্ন 01-01-1965 31-12-23 ষবকে জ্নায়াখালী 19-10-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা বর্তলী বাজাি শাখা,জ্নায়াখালী 

147 3199 Gg-3190 জনাব োংচা তাাং োিো 21-01-1966 20-01-25 এইচএর্ষর্ িাঙ্গাোটি 22-10-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা িাইখালী বাজাি শাখা, িাঙ্গাোটি 

148 3200 G-6960 জনাব জ্োঃ আব্দুল জষলল 02-10-1962 01-10-21 ষবএর্ষর্ চিগ্রাে 24-10-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা গাছুয়া শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

149 3202 Gb-1223 জনাব জ্োঃ নজরুল ইর্লাে 14-06-1965 13-06-24 ষবকে চিগ্রাে 24-10-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা আলেশাি পাড়া োদ্রার্া শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

150 3212 G-2339 জনাব জ্োঃ আবুল জ্িাদর্ন ষেয়া 19-02-1963 18-02-22 এর্এর্ষর্ োষনকগঞ্জ 23-08-86 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা এইচআিএেষি-১, প্রকা,ঢাকা 
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151 3213 Gg-1483 জনাব জ্োঃ মুষজবুি িিোন র্িকাি 04-06-1963 03-06-22 এর্এর্ষর্ চাঁেপুি 23-08-86 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা জ্ক্রষির্ ষবিাগ, প্রকা, ঢাকা 

152 3214 Gg-3062 জনাব জ্োঃ েষেনুি িিোন খান 07-02-1963 06-02-22 এইচএর্ষর্ ঢাকা 01-09-86 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা ধােিাই শাখা, ঢাকা 

153 3215 Gm-3262 জনাব জ্োঃ ষর্িাজুল ইর্লাে 16-06-1963 15-06-22 এইচএর্ষর্ মুষেগঞ্জ 01-10-86 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ষর্িাজষেখান শাখা, মুষেগঞ্জ 

154 3218 G-3293 জনাব জ্োঃ অষকল উজ্জাোন 12-10-1964 11-10-23 এর্এর্ষর্ নিষর্াংেী 04-11-86 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা শাখা ষনয়ন্ত্রণ ও ব্বর্া উন্নয়ন ষবিাগ, প্রকা 

155 3220 ‡K-786 জনাব জ্োঃ খষললুি িিোন 23-11-1968 22-11-27 ষবকে ঢাকা 21-03-87 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জুিানপুি শাখা, কুষেল্লা 

156 3222 G-7002 জনাব জ্োঃ আব্দুি িউফ 20-12-1962 19-12-21 ষবএর্ষর্ ঢাকা 23-03-87 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ষনিীক্ষা ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

157 3224 Gm-3394 জনাব শােসুন নািাি লাকী 04-11-1964 03-11-23 ষবএ ষর্দলর্ 05-05-87 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষবষনকা,ষর্দলর্ 

158 3225 Gm-3426 জনাব জ্োঃ সুরুজ আলী 04-11-1967 03-11-26 ষবএ িষবগঞ্জ 20-05-87 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জ্তষলয়াপাড়া শাখা,িষবগঞ্জ 

159 3226 Gm-3637 জনাব সুষফয়া খানে 08-01-1968 07-01-27 এইচএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 06-06-87 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জ্গৌিীপুি শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

160 3228 G-7174 জনাব আঃ কালাে আজাে 31-01-1965 30-01-24 এইচএর্ষর্ জাোলপুি 01-07-87 কৃষি োঠ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্ছানটিয়া বাজাি শাখা,জাোলপুি 

161 3230 GBP-877 জনাব জ্োঃ িারুন অি িষশে 02-06-1965 01-06-24 এইচএর্ষর্ িালকাঠি 25-02-87 কৃষি োঠ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা নলষছটি শাখা, িালকাঠি 

162 3235 Gm-3715 জনাব জ্োঃ জ্র্ািিাব আলী 27-09-1964 26-09-23 ষবকে জাোলপুি 01-07-87 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা নুরুষন্দ বাজাি শাখা,জাোলপুি 

163 3236 Gm-3704 জনাব জ্োঃ ছালাে কষবি 06-04-1965 05-04-24 এইচএর্ষর্ বষিশাল 01-07-87 কৃষি োঠ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষিজলা শাখা, বষিশাল 

164 3240 Gg-2895 জনাব জ্ো োিবুব আলী খান 21-06-1966 20-06-25 এইচএর্ষর্ ষর্দলর্ 13-07-87 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাষনয়াচাং শাখা, িষবগঞ্জ 

165 3246 Gm-2984 জনাব জ্োঃ র্াখাওয়াত জ্িাদর্ন 03-06-1963 02-06-22 এইচএর্ষর্ ঢাকা 30-07-87 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা বনানী কদপ সাদির্ শাখা,ঢাকা 

166 3251 we-638 জনাব ষবল্লাল জ্িাদর্ন 05-02-1967 04-02-26 এইচএর্ষর্ নািায়ণগঞ্জ 10-08-87 কৃষি োঠ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ফতুল্লা শাখা,নািায়নগঞ্জ 

167 3252 ‡K-800 জনাব জ্োঃ কােরুজ্জাোন জুলিার্ 30-09-1967 29-09-26 ষবএর্ষর্ জাোলপুি 15-08-87 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা বারুয়াোিী  শাখা, জাোলপুি 

168 3254 G-6582 জনাব আষনসুি িিোন 31-12-1962 30-12-21 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 07-03-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা িায়দ্রাবাে শাখা, কুষেল্লা 

169 3256 Gb-1310 জনাব জ্োঃ নুরুল জ্িাদর্ন 30-06-1963 29-06-22 এইচএর্ষর্ জ্নায়াখালী 17-03-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা বর্তলী বাজাি শাখা,জ্নায়াখালী 

170 3261 Gm-2950 জনাব স্বরূপ জ্চৌধুিী 16-10-1965 15-10-24 ষবএ চিগ্রাে 23-03-88 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ফাষজলখািিার্ শাখা,পটিয়া 

171 3264 Gm-2982 জনাব র্াদেকুল্লাি কষবি 21-12-1962 20-12-21 ষবএর্ষর্ লক্ষ্মীপুি 30-03-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা বাষতর্া শাখা, লাকর্াে 

172 3266 G-5982 জনাব আবদুল োদলক 19-05-1965 18-05-24 ষবএ কক্সবাজাি 24-04-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা উষখয়া শাখা, কক্সবাজাি 

173 3268 G-5972 জনাব জ্োঃ আব্দুর্ র্ালাে 08-05-1965 07-05-24 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 28-05-88 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বেিপুি বাজাি শাখা, কুষেল্লা 

174 3273 G-6974 জনাব অপ সনা িানী নাথ জ্িৌষেক 01-08-1969 31-07-28 এর্এর্ষর্ কুষেল্লা 15-08-88 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা ষবশ্বদিাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

175 3274 BD-72 জনাব উজ্জলা িানী েিল 17-11-1962 16-11-21 এর্এর্ষর্ কুষেল্লা 30-08-88 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা বাদজর্ ও ব্য় ষনয়ন্ত্রণ ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

176 3277 wU-410 জনাব জ্োঃ তষববুি িিোন 07-10-1962 06-10-21 এইচএর্ষর্ র্দশাি 01-09-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা বাঘািপাড়া শাখা, র্দশাি 

177 3281 Gg-3344 জনাব জ্োঃ জ্োশািফ জ্িাদর্ন 06-06-1965 05-06-24 এইচএর্ষর্ বাদগিিার্ 01-09-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা র্ন্নোর্ী বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

178 3286 AvB-344 জনাব ইবাে ইবদন ইউসুফ জ্চৌধুিী 01-01-1965 31-12-23 ষবএর্ষর্ জ্েৌলিীবাজাি 08-09-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা টাফ কদলজ শাখা, ঢাকা 

179 3287 G-6975 জনাব জ্োঃ আবুল িার্নাত 20-05-1968 19-05-27 এেএর্ষর্, এলএলষব ষর্দলর্ 08-09-88 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্কাম্পানীগঞ্জ শাখা, ষর্দলর্ 

180 3290 G-6969 জনাব জ্োঃ আষজজুল িক 17-06-1966 16-06-25 ষবকে কুষেল্লা 17-09-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা েলেগঞ্জ বাজাি শাখা, জাোলপুি 

181 3291 Gg-3343 জনাব জ্োঃ েদনায়াি জ্িাদর্ন 21-05-1964 20-05-23 ষবএর্ষর্ চুয়ািাঙ্গা 20-09-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জগন্নাথপুি শাখা, চুয়ািাঙ্গা 
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182 3292 Gm-2979 জনাব জ্োঃ শষফকুল ইর্লাে 16-05-1965 15-05-24 ষবএর্ষর্ মুষেগঞ্জ 25-09-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা মুষেগঞ্জ শাখা, মুষেগঞ্জ 

183 3295 Avi-995 জনাব জ্োঃ আঃ িষশে ভূইয়া 31-12-1963 30-12-22 ষবএ নিষর্াংেী 06-10-88 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, নিষর্াংেী 

184 3302 G-5960 জনাব জ্োঃ আতাউি িিোন 01-01-1963 31-12-21 এইচএর্ষর্ োষনকগঞ্জ 12-10-88 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা োষনকগঞ্জ শাখা, োষনকগঞ্জ 

185 3303 Gg-2891 জনাব েঞ্জুরুল িক ভূইয়া 18-03-1963 17-03-22 ষবএ নািায়ণগঞ্জ 12-10-88 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা েিজেপুি শাখা,নািায়নগঞ্জ 

186 3304 Avi-993 জনাব রুহুল আষেন 04-08-1963 03-08-22 ষবএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 12-10-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ঈশ্বিগঞ্জ শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

187 3307 Gm-2969 জনাব জ্োঃ র্াদনায়াি জ্িাদর্ন 03-03-1964 02-03-23 ষবএ ঢাকা 12-10-88 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ধােিাই শাখা, ঢাকা 

188 3308 Avi-991 জনাব জ্িজাউল কষিে 27-04-1964 26-04-23 এেএ ষকদশািগঞ্জ 12-10-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা তাড়াইল শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

189 3309 ‡K-804 জনাব জ্োঃ খাদলকুজ্জাোন 30-10-1965 29-10-24 ষবএ ঢাকা 12-10-88 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্বলীশ্বি শাখা, ঢাকা 

190 3312 Avi-992 জনাব িষফকুল আলে 01-06-1966 31-05-25 এইচএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 12-10-88 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষনয়ােতপুি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

191 3313 &Gg-3335 জনাব এর্ এে জ্োকছুদুজ্জাোন 01-07-1966 30-06-25 ষবএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 12-10-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা চাইিবাষড়য়া শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

192 3315 Avi-1168 জনাব জ্োঃ িষফকুল ইর্লাে 13-03-1967 12-03-26 ষবএ র্াঙ্গাইল 12-10-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জ্শালাকুষড় বাজাি শাখা, র্াঙ্গাইল(উঃ) 

193 3317 Gm-2975 জনাব জ্োঃ শােীে আল োমুন 16-06-1968 15-06-27 ষবএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 12-10-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জ্পাড়াবাড়ী শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

194 3324 Avi-1189 জনাব জ্োঃ িষেজ উষিন 14-05-1966 13-05-25 ষবএ কুষেল্লা 10-11-88 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়,কুষেল্লা 

195 3325 Gm-2976 জনাব জ্োঃ শষফকুল ইর্লাে 03-06-1968 02-06-27 এইচএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 12-11-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা কষিেগঞ্জ শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

196 3326 G-3273 জনাব জ্োঃ আঃ কাদেি 26-02-1964 25-02-23 এইচএর্ষর্ জ্ফনী 21-11-88 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আেজাে িার্ শাখা, জ্ফনী 

197 3329 Gb-1333 জনাব নুরুল আদনায়াি 01-09-1969 31-08-28 ষবএ লক্ষ্মীপুি 28-11-88 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জকষর্ন বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

198 3330 Gg-3340 জনাব জ্োঃ ষেজানুি িিোন 24-10-1968 23-10-27 ষবএ র্াঙ্গাইল 29-11-88 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা চিপাড়া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

199 3334 G-6958 জনাব জ্োঃ আঃ বাষিক 17-03-1967 16-03-26 এইচএর্ষর্ জ্শিপুি 24-12-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা কুরুয়া বাজাি  শাখা, জ্শিপুি 

200 3335 Gd-653 জনাব জ্োঃ ফজলুল িক 04-06-1967 03-06-26 এইচএর্ষর্ বাদগিিার্ 01-01-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা দেবজ্ঞিার্ী শাখা,বাদগিিার্ 

201 3336 G-7035 জনাব আকিাো খাতুন 01-08-1967 31-07-26 ষবএ র্দশাি 01-01-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা রুপষেয়া শাখা, র্দশাি 

202 3348 wc-312 জনাব ষপন্টু ষবশ্বার্ 01-03-1963 28-02-22 এর্এর্ষর্ ঢাকা 15-01-89 জ্র্ষলদফান অপাঃ 14-09-14 কে সকতসা 
প্রষকউিদেন্ট এবাং কেী কল্যাণ ও পষিবিন 

ষবিাগ, প্রকা 

203 3349 Gm-2963 জনাব জ্োঃ শািীন জ্চৌধুিী 03-12-1964 02-12-23 এইচএর্ষর্ বষিশাল 15-01-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িায়পাশা শাখা, বষিশাল 

204 3352 Gm-3626 জনাব শািানািা জ্বগে 26-10-1965 25-10-24 ষবএ ফষিেপুি 15-01-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়,ফষিেপুি 

205 3354 Gg-3396 জনাব ষব এে েষফজুি িিোন 15-01-1967 14-01-26 এেএ জ্গাপালগঞ্জ 15-01-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আষনকা, জ্গাপালগঞ্জ 

206 3355 G-7027 জনাব জ্োঃ আলাউষিন কাোল 02-02-1967 01-02-26 ষবএ বষিশাল 15-01-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা েষকোবাে বাজাি শাখা, বষিশাল 

207 3358 Gb-1113 জনাব জ্োঃ নুরুল ইর্লাে 16-05-1966 15-05-25 এইচএর্ষর্ কুষিয়া 15-01-89 ষপয়ন 14-09-14 কে সকতসা বড়বাজাি শাখা, কুষিয়া 

208 3360 ‡K-830 জনাব জ্োঃ কষবি আিদেে 15-02-1967 14-02-26 ষবএ জ্িালা 15-01-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা কুদঞ্জিিার্ শাখা, জ্িালা 

209 3362 Gg-3395 জনাব জ্োঃ জ্োকদর্দুি িিোন 16-02-1968 15-02-27 এইচএর্ষর্ ফষিেপুি 15-01-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা খষললপুি বাজাি শাখা, ফষিেপুি 

210 3363 Gm-3625 জনাব জ্োঃ র্ালাি উষিন 02-03-1968 01-03-27 ষবএর্ষর্ ষপদিাজপুি 15-01-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা দবঠাকার্া শাখা, ষপদিাজপুি 

211 3364 wR-535 জনাব জ্োঃ ষগয়ার্ উষিন িাকুয়া 04-03-1968 03-03-27 এইচএর্ষর্ বষিশাল 15-01-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা মুলােী শাখা, বষিশাল 



8 

 

                                                                                                                                           

 
ষবিয়ঃ ৩১.০৮.২০২১ তাষিখ ষিষিক ষবদকষব’দত  কে সকতসা/র্েোন পদে কে সিতদেি খর্ড়া জ্জেষ্ঠতা তাষলকা 
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212 3365 Gm-3628 জনাব শাংকি চন্দ্র োদলা 09-06-1968 08-06-27 এইচএর্ষর্ োোিীপুি 15-01-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ঘর্কচি শাখা, োোিীপুি 

213 3366 G-7028 জনাব জ্োঃ আশিাফ আলী জ্বপািী 01-01-1969 31-12-27 ষবএ বষিশাল 15-01-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা েদিিপুি বাজাি শাখা, বষিশাল 

214 3369 Gb-384 জনাব জ্োঃ ষনজাে উষিন 01-11-1965 31-10-24 এইচএর্ষর্ ষর্দলর্ 26-02-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জষকগঞ্জ শাখা, ষর্দলর্ 

215 3370 Gm-3593 জনাব শষিফা জ্বগে 16-01-1964 15-01-23 ষবএ জ্নত্রদকাণা 26-02-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্নত্রদকাণা শাখা,জ্নত্রদকাণা 

216 3371 Gg-3371 জনাব আঃ েষতন খান 22-01-1965 21-01-24 ষবএ জ্নত্রদকাণা 26-02-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা চষল্লশা বাজাি শাখা,জ্নত্রদকাণা 

217 3372 G-7122 জনাব আবুল কালাে আজাে 17-04-1965 16-04-24 ষবকে কক্সবাজাি 26-02-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা গজসষনয়া বাজাি শাখা, কক্সবাজাি 

218 3376 Gg-3373 জনাব োিবুবুি িিোন ঠাকুি 01-03-1968 01-03-27 ষবএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 01-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা তাড়াইল শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

219 3377 Gm-3591 জনাব জ্োঃ আঃ র্ালাে 14-01-1970 13-01-29 এইচএর্ষর্ জ্নত্রদকাণা 01-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা দুগ সাপুি শাখা,জ্নত্রদকাণা 

220 3379 Gm-3592 জনাব র্াধন চন্দ্র পাল 01-01-1969 31-12-27 এইচএর্ষর্ জ্নত্রদকাণা 02-03-89 কৃষি োঠ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা নাষজিপুি  শাখা,জ্নত্রদকাণা 

221 3382 wW-483 জনাব ষেলু আিা জ্বগে 01-10-1965 30-09-24 ষবএর্ষর্ নিষর্াংেী 08-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা শাদিপ্রতাপ শাখা, নিষর্াংেী 

222 3383 wc-316 জনাব প্রেীপ কুোি ব্ানাজী 30-06-1966 29-06-25 ষবএ নিষর্াংেী 08-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা শাদিপ্রতাপ শাখা, নিষর্াংেী 

223 3395 wU-350 জনাব টুনটু কুোি র্ািা 31-12-1966 30-12-25 এইচএর্ষর্ চিগ্রাে 25-09-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা নানুপুি বাজাি শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

224 3396 G-5959 জনাব জ্োঃ আখতারুজ্জাোন 30-06-1967 29-06-26 এইচএর্ষর্ োষনকগঞ্জ 25-09-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা আষনকা, োষনকগঞ্জ 

225 3397 Gb-1351 জনাব জ্োঃ ষনজাে উষিন িায়োি 11-05-1965 10-05-24 এইচএর্ষর্ বিগুনা 15-01-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা পাথিঘার্া শাখা, বিগুনা 

226 3401 Gm-3595 জনাব জ্োঃ জ্র্ানাউল্লাি 01-01-1963 31-12-21 ষবএ র্াঙ্গাইল 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বল্লাবাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

227 3402 ‡K-806 জনাব ফ.ে.খাদলকুজ্জােন 01-04-1963 31-03-22 এইচএর্ষর্ গাজীপুি 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা লাখপুি বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

228 3404 Gg-3366 জনাব োিমুে জ্িাদর্ন 10-03-1964 09-03-23 এইচএর্ষর্ নািায়ণগঞ্জ 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা র্াতগাওঁ শাখা, নািায়নগঞ্জ 

229 3406 we-609 জনাব ষবজন কুোি র্িকাি 01-09-1964 31-08-23 ষবএ েয়েনষর্াংি 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ফুলপুি শাখা,েয়েনষর্াংি(উঃ) 

230 3413 Gm-3590 জনাব জ্োঃ শেদশি িিোন খান 05-08-1965 04-08-24 ষবএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আষম্বকাগঞ্জ  বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

231 3419 wU-414 জনাব তপন কুোি িায় 01-01-1967 31-12-25 ষবকে ষকদশািগঞ্জ 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষকদশািগঞ্জ শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

232 3421 Gb-1342 জনাব নীিাষিকা নাজনীন 16-01-1967 15-01-26 ষবএর্ষর্ জাোলপুি 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জাোলপুি শাখা, জাোলপুি 

233 3424 Gd-649 জনাব ফারুক আিদেে 05-02-1967 04-02-26 এেএর্এর্ নিষর্াংেী 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আষনকা,নিষর্াংেী 

234 3425 wU-413 জনাব জ্োঃ তাজুল ইর্লাে 18-02-1967 17-02-26 এইচএর্ষর্ নািায়ণগঞ্জ 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা শষনি আখড়া শাখা, ঢাকা 

235 3427 Avi-987 জনাব জ্িাখর্ানা আিদেে 17-04-1967 16-04-26 এইচএর্ষর্ মুষেগঞ্জ 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আলেী বাজাি শাখা, মুষেগঞ্জ 

236 3428 Gb-1340 জনাব নাষগ সর্ আক্তাি 01-06-1967 31-05-26 এইচএর্ষর্ নিষর্াংেী 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িায়পুিা  শাখা, নিষর্াংেী 

237 3429 wW-485 জনাব জ্োঃ জ্েদলায়াি জ্িাদর্ন 01-07-1967 30-06-26 ষবকে র্াঙ্গাইল 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা নাগিপুি শাখা,র্াঙ্গাইল (েঃ) 

238 3431 Gm-3601 জনাব জ্োঃ শািজািান 01-12-1967 30-11-26 ষবএর্ষর্ জ্শিপুি 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা শ্রীবিেী শাখা, জ্শিপুি 

239 3435 Gm-3655 জনাব শষিফা আফদিাজা 27-01-1968 26-01-27 ষবএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা েয়েনষর্াংি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

240 3437 Gm-3598 জনাব জ্গালাে র্াদিায়াি জ্চৌধুিী 01-02-1968 31-01-27 এইচএর্ষর্ জাোলপুি 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা র্নকী বাজাি শাখা, জাোলপুি 

241 3439 Gb-1341 জনাব জ্োঃ নজরুল ইর্লাে 20-02-1968 19-02-27 এেএ র্াঙ্গাইল 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা এইচআিএেষি-১, প্রকা,ঢাকা 

242 3441 Gg-3185 জনাব েধু কুোি শে সা 24-03-1966 23-03-25 এইচএর্ষর্ কক্সবাজাি 30-09-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাশখালী শাখা,পটিয়া 
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243 3446 ‡RW-390 জনাব জ্জাবাদয়ি জ্িাদর্ন 03-11-1968 02-11-27 ষবএ জ্শিপুি 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা গাজীি খাোি বাজাি শাখা, জ্শিপুি 

244 3448 Gb-1337 জনাব নায়াি সুলতানা 01-01-1969 31-12-27 ষবএ গাজীপুি 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কৃষি ষবশ্বঃ শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

245 3449 Gm-3594 জনাব র্াদজো আক্তাি 01-01-1969 31-12-27 ষবএ র্াঙ্গাইল 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা উিিা শাখা, ঢাকা 

246 3451 ‡RW-386 জনাব এ জ্ক এে জষিরুল িক 15-04-1969 14-04-28 ষবএ োষনকগঞ্জ 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা শ্যােলী শাখা, ঢাকা 

247 3452 Gb-1343 জনাব জ্োঃ ষনজাে উষিন 30-06-1969 29-06-28 ষবএ জ্শিপুি 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা নকলা শাখা, জ্শিপুি 

248 3454 G-7003 জনাব জ্শখ জ্োঃ আখতারুজ্জাোন 15-09-1969 14-09-28 ষবএর্ষর্ গাজীপুি 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষেজসাপুি শাখা,গাজীপুি 

249 3456 Gg-3365 জনাব েষিয়ে আক্তাি 10-11-1969 09-11-28 এইচএর্ষর্ োষনকগঞ্জ 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা পষিপালন ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

250 3461 wR-444 জনাব গীতা িানী জ্র্ন 08-02-1966 07-02-25 এইচএর্ষর্ িষবগঞ্জ 12-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িষবগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 

251 3462 GBP-854 জনাব জ্োঃ জ্িাচ্ছাে িায়োি 18-05-1966 17-05-25 ষবএর্এর্ চাঁেপুি 12-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কাড়কিতলা বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

252 3463 G-7075 জনাব খন্দকাি আশিাফুল িক 03-01-1970 02-01-29 ষবএ র্াঙ্গাইল 12-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা গয়িার্া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

253 3466 ‡K-817 জনাব কাদবিী িায় জ্চৌধুিী 21-03-1968 20-03-27 ষবএর্ষর্ চাঁেপুি 12-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা,চাঁেপুি 

254 3470 Gm-3614 জনাব সুষজত িঞ্জন িায় 10-03-1968 09-03-27 ষবএ চাঁেপুি 13-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কচুয়া শাখা, চাঁেপুি 

255 3473 Gb-1347 জনাব ষনে সল চন্দ্র জ্েবনাথ 01-07-1966 30-06-25 ষবএ লক্ষ্মীপুি 15-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষেঘলী বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

256 3474 Gm-3616 জনাব শােীো আক্তাি 01-01-1967 31-12-25 এইচএর্ষর্ চাঁেপুি 15-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

257 3478 Gm-2989 জনাব এ এর্ এে র্াদজদুল িক 15-10-1966 14-10-25 ষবএ কুষেল্লা 28-05-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জ্োল্লাই নবাবপুি(েঃ) বাজাি শাখা, কুষেল্লা 

258 3479 Gd-615 জনাব ফারুক আিম্মে 01-01-1968 31-12-26 ষবকে চাঁেপুি 15-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা পুিান বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

259 3481 Gb-1349 জনাব জ্োঃ নূরুল ইর্লাে 29-06-1968 28-06-27 ষবএ সুনােগঞ্জ 15-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জয়নগি বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

260 3483 Gm-3366 জনাব র্দন্তাি কুোি জ্ে 01-07-1965 30-06-24 এইচএর্ষর্ কক্সবাজাি 16-03-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা বাাংলাবাজাি শাখা, কক্সবাজাি 

261 3488 Gm-3607 জনাব জ্োঃ র্াইফ উষিন 01-01-1965 31-12-23 ষবএ লক্ষ্মীপুি 18-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষেঘলী বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

262 3489 Gg-3428 জনাব জ্োিাম্মে জ্োস্তফা 12-07-1965 11-07-24 ষবকে জ্নায়াখালী 18-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কিমুল্যা বাজাি শাখা,জ্নায়াখালী 

263 3494 GBP-852 জনাব িাষফজ উল্লোি 10-08-1968 09-08-27 ষবএ জ্নায়াখালী 18-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা এয়াষছন িাজীিিার্ শাখা,জ্নায়াখালী 

264 3497 Gm-3619 জনাব জ্োঃ র্ােসুজ্জাোন 14-11-1964 13-11-23 এইচএর্ষর্ সুনােগঞ্জ 19-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাাংলাবাজাি শাখা, সুনােগঞ্জ 

265 3498 GBP-853 জনাব ষিিালাল দবষ্ণব 01-01-1965 31-12-23 এইচএর্ষর্ জ্নায়াখালী 19-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িাজািীিার্ শাখা,জ্নায়াখালী 

266 3499 ‡K-838 জনাব ষকিন চন্দ্র চাকো 01-08-1965 31-07-24 ষবএ খাগড়াছষড় 19-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা েীষঘনালা শাখা, খাগড়াছষড় 

267 3500 Gg-3389 জনাব দর্য়ে জ্োর্দলি উিীন আিদেে 30-04-1966 29-04-25 ষবএ িষবগঞ্জ 19-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা সুজাতপুি বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

268 3501 ‡K-820 জনাব দর্য়ে কােরুল জ্িাদর্ন 31-08-1966 30-08-25 এইচএর্ষর্ সুনােগঞ্জ 19-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্বায়াষলয়া বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

269 3506 G-7016 জনাব আঃ আউয়াল আল আষেন 01-02-1969 31-01-28 ষবএ জ্ফনী 19-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জয়লস্কি শাখা, জ্ফনী 

270 3507 AvB-268 জনাব জ্োঃ ইোে িার্ান 01-11-1963 31-10-22 এইচএর্ষর্ চাঁেপুি 20-03-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা নাউিী বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

271 3508 Gg-3388 জনাব জ্োঃ আঃ জ্োষিত 25-08-1965 24-08-24 এইচএর্ষর্ সুনােগঞ্জ 20-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা েঈনপুি শাখা,সুনােগঞ্জ 

272 3510 G-7024 জনাব অজয় ষেষিি জ্েব 13-08-1967 12-08-26 ষবএ িষবগঞ্জ 20-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্চৌমুিনী বাজাি শাখা,িষবগঞ্জ 

273 3511 we-617 জনাব দর্য়ে আঃ বষশি 31-12-1964 30-12-23 ষবএ িষবগঞ্জ 21-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা দুবাই িাজীগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 
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বতসোন পে বতসোন কে সস্থল 

১ 2 ৩ 4 ৫ 6 ৭ 8 ৯ 10 11 ১২ 13 

274 3512 Gm-3623 জনাব সুষজত কুোি জ্চৌধুিী 22-09-1966 21-09-25 ষবএ জ্েৌলিীবাজাি 21-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা শ্রীেঙ্গল শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

275 3513 Gg-3383 জনাব আঃ োন্নান েজুেোি 10-05-1967 09-05-26 ষবকে জ্ফনী 21-03-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ষেির্িাই শাখা,চিগ্রাে (পঃ) 

276 3514 Gg-3386 জনাব জ্োঃ আব্দুল োষলক 15-01-1967 14-01-26 এইচএর্ষর্ ষর্দলর্ 22-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িবানীগঞ্জ শাখা, ষর্দলর্ 

277 3515 G-7022 জনাব জ্োঃ আষজজুল ইর্লাে 19-07-1967 18-07-26 এইচএর্ষর্ সুনােগঞ্জ 22-03-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা বাোঘার্ শাখা, সুনােগঞ্জ 

278 3517 G-7086 জনাব আশীি কুোি ধি 11-11-1967 10-11-26 ষবএর্ষর্ চিগ্রাে 22-03-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা চাক্তাই শাখা, চিগ্রাে (পঃ) 

279 3525 Gg-3420 জনাব োিবুব জ্োদশ সে 05-01-1965 04-01-24 ষবএ িষবগঞ্জ 25-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষেিপুি শাখা,িষবগঞ্জ 

280 3526 Gm-3613 জনাব সুলতান আিদেে জ্চৌধুিী 02-03-1965 01-03-24 ষবকে চাঁেপুি 25-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ফুলবাড়ীয়া শাখা, গাজীপুি 

281 3528 Gg-3377 জনাব জ্োস্তফা জ্বগে 05-10-1967 04-10-26 এইচএর্ষর্ কক্সবাজাি 25-03-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা িামু শাখা, কক্সবাজাি 

282 3532 Gm-3650 জনাব জ্োঃ শষফকুল ইর্লাে ভূইয়া 28-02-1965 27-02-24 এইচএর্ষর্ জ্নত্রদকাণা 09-04-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা কেেশ্রী  শাখা, জ্নত্রদকানা 

283 3534 wR-708 জনাব জালাল উষিন তালুকোি 03-03-1969 02-03-28 এইচএর্ষর্ সুনােগঞ্জ 09-04-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ষর্দলর্ কদপ সাদির্ শাখা, ষর্দলর্ 

284 3536 Gm-3651 জনাব জ্োঃ আঃ ছালাে 05-01-1966 04-01-25 ষবএর্ষর্ জাোলপুি 11-04-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জব্বািগঞ্জ বাজাি শাখা, জাোলপুি 

285 3538 wR-539 জনাব জ্গৌিাাংগ চন্দ্র জ্পািাি 02-09-1968 01-09-27 ষবকে মুষেগঞ্জ 11-04-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জ্েদেনীেিল শাখা, মুষেগঞ্জ 

286 3539 Gb-1360 জনাব ষনিঞ্জন সুত্র ধি 01-12-1965 30-11-24 এইচএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 22-04-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ষনকলী শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

287 3541 Avi-1177 জনাব জ্োঃ িেজান আলী 07-05-1968 06-05-27 ষবএ েয়েনষর্াংি 23-04-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ধুিাইল বাজাি শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

288 3547 Gm-3641 জনাব সুষবেল ষবকাশ তাংচাংগ্যা 05-12-1964 04-12-23 এইচএর্ষর্ বান্দিবান 15-05-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়, বান্দিবান 

289 3549 wc-320 জনাব প্রু জ্থায়াই োিো 18-08-1966 17-08-25 এইচএর্ষর্ িাঙ্গাোটি 15-05-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িাজস্থলী শাখা, িাঙ্গাোটি 

290 3551 Gm-3639 জনাব স্মৃষতেয় চাকো 19-07-1968 18-07-27 ষবএ খাগড়াছষড় 15-05-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ফটিকছষড় শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

291 3552 we-623 জনাব বলিদ্র চাকো 16-03-1969 15-03-28 ষবএ িাঙ্গাোটি 15-05-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িাঙ্গাোটি শাখা, িাঙ্গাোটি 

292 3557 G-6111 জনাব জ্োঃ আব্দুল ওিাব 03-04-1968 02-04-27 এইচএর্ষর্ বাদগিিার্ 21-05-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্চৌগাছা শাখা, র্দশাি 

293 3558 G-7065 জনাব জ্োঃ এিশাে উল্লা 01-01-1969 31-12-27 ষবকে জ্ফনী 28-05-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষজএে িার্ শাখা, জ্ফনী 

294 3559 Gg-3406 জনাব জ্োঃ োকসুদুন্নবী 02-06-1965 01-06-24 ষবকে জ্নায়াখালী 03-06-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা চিফষকিা শাখা,জ্নায়াখালী 

295 3562 Gm-2074 জনাব সুকুোি জ্ঘাি 28-05-1965 27-05-24 এইচএর্ষর্ ষিনাইেি 01-07-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জীবননগি শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

296 3572 Gm-1056 জনাব জ্োঃ শােছুল আলে 30-01-1963 29-01-22 এইচএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 05-08-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা নান্দাইল শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

297 3573 G-3615 জনাব জ্োঃ আির্ানুল িক 18-03-1963 17-03-22 ষবএ চিগ্রাে 05-08-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্োিাজািী শাখা,পটিয়া 

298 3574 G-4202 জনাব আঃ জষলল 28-11-1964 27-11-23 এইচএর্ষর্ িষবগঞ্জ 05-08-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কাকাইলদছও শাখা, িষবগঞ্জ 

299 3575 Gm-3332 জনাব জ্োঃ জ্র্ষলে ষেয়া 31-12-1965 30-12-24 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 05-08-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কাষশনগি শাখা,লাকর্াে 

300 3576 G-6427 জনাব জ্োঃ আবু র্াইে 31-12-1966 30-12-25 এইচএর্ষর্ মুষেগঞ্জ 05-08-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষর্িাজষেখান শাখা, মুষেগঞ্জ 

301 3578 Gb-1355 জনাব জ্োঃ জ্নৌদর্ি আলী র্িকাি 20-02-1967 19-02-26 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 05-08-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বেিপুি বাজাি শাখা, কুষেল্লা 

302 3579 G-2400 জনাব জ্োঃ আজািারুল ইর্লাে 01-02-1968 31-01-27 এইচএর্ষর্ জাোলপুি 05-08-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষিনাইগাতী শাখা, জ্শিপুি 

303 3580 Gm-3000 জনাব র্িওয়াি কাোল জ্চৌধুিী 08-01-1970 07-01-29 ষবএ চিগ্রাে 05-08-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা চাক্তাই শাখা, চিগ্রাে (পঃ) 

304 3581 GBP-868 জনাব জ্োঃ আল জ্িলাল 15-02-1969 14-02-28 ষবএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 10-08-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কর্বা শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 
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305 3583 G-7084 জনাব জ্োঃ আষবে জ্িাদর্ন ভূঞা 03-10-1969 02-10-28 ষবএ নিষর্াংেী 14-08-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা েদনািিেী শাখা, নিষর্াংেী 

306 3585 G-7090 জনাব জ্োঃ আশিাফুল ইর্লাে 01-01-1963 31-12-21 ষবএ র্াঙ্গাইল 16-08-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাাংড়া শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

307 3588 GBP-864 জনাব জ্োঃ আব্দুল িাষেে 16-01-1964 15-01-23 এইচএর্ষর্ জ্নত্রদকাণা 16-08-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জ্র্াকনয়ন বাজাি শাখা, গাজীপুি 

308 3589 Gm-2923 জনাব র্ােছুন নািাি 01-10-1963 30-09-22 এেএ র্াঙ্গাইল 16-08-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আশুষলয়া বাজাি  শাখা, ঢাকা 

309 3590 G-7076 জনাব জ্োঃ আবুল জ্িাদর্ন 01-01-1964 31-12-22 এেকে র্াঙ্গাইল 16-08-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আষনকা, র্াঙ্গাইল(েঃ) 

310 3593 ‡RW-396 জনাব জ্োঃ জষিরুল কবীি 01-01-1965 31-12-23 ষবএ জ্নত্রদকাণা 16-08-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা বািিািা শাখা,জ্নত্রদকাণা 

311 3594 AvB-346 জনাব জ্োঃ ইর্িাক ষেয়া 31-07-1965 30-07-24 ষবএর্ষর্ নািায়ণগঞ্জ 16-08-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা র্াতগাওঁ শাখা, নািায়নগঞ্জ 

312 3595 Gm-3659 জনাব জ্োঃ আব্দুর্ র্ালাে 12-10-1965 11-10-24 ষবএর্ষর্ জ্নত্রদকাণা 16-08-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা খষলশাউড় শাখা,জ্নত্রদকাণা 

313 3597 ‡RW-397 জনাব ষজয়া উষিন আিদেে 19-08-1966 18-08-25 ষবএ জ্নত্রদকাণা 16-08-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা দুওজ শাখা, জ্নত্রদকানা 

314 3600 Gj-197 জনাব জ্োঃ জ্লাকোন জ্িাদর্ন 12-10-1967 11-10-26 এইচএর্ষর্ োষনকগঞ্জ 16-08-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষশবালয় শাখা, োষনকগঞ্জ 

315 3602 wU-420 জনাব তহুিা আক্তাি 01-01-1969 31-12-27 এইচএর্ষর্ নািায়ণগঞ্জ 16-08-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা রুপগঞ্জ শাখা,নািায়নগঞ্জ 

316 3607 BD-71 জনাব উিে কুোি জ্েবনাথ 01-01-1965 31-12-23 ষবকে জ্ফনী 05-09-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা োগনভূঞা শাখা, জ্ফনী 

317 3608 Gg-2883 জনাব জ্োঃ েষশউি িিোন 01-01-1965 31-12-23 এইচএর্ষর্ চাঁেপুি 05-09-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আষশকাটি শাখা, চাঁেপুি 

318 3615 Gg-2888 জনাব জ্োিাম্মে আলী 23-02-1965 22-02-24 ষবএ িষবগঞ্জ 11-09-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জ্গাপলাি বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

319 3617 we-338 জনাব জ্োঃ এনামুল িক 02-05-1969 01-05-28 এইচএর্ষর্ িষবগঞ্জ 11-09-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা কাষশেনগি শাখা, িষবগঞ্জ 

320 3622 Avi-470 জনাব জ্োঃ িষফকুল ইর্লাে 02-01-1964 01-01-23 এইচএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 16-09-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা  জ্বলীশ্বি শাখা, ঢাকা 

321 3625 G-7083 জনাব জ্োঃ আদনায়াি জ্িাদর্ন 31-03-1964 30-03-23 ষবএ ষকদশািগঞ্জ 16-09-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ষনয়ােতপুি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

322 3626 wR-149 জনাব কাজী জ্গালজাি জ্িাদর্ন 12-11-1965 11-11-24 এইচএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 16-09-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা র্িবতপুি বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

323 3627 ‡R-712 জনাব জ্োঃ জয়নাল আদবেীন 14-07-1967 13-07-26 এেএ েয়েনষর্াংি 16-09-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা গফিগাঁও  শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

324 3628 Gb-1368 জনাব নুরুন্নািাি 13-01-1967 12-01-26 এইচএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 16-09-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষিলষচয়া শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

325 3629 Gm-3664 জনাব জ্োঃ র্াদিায়াি আলে 05-06-1968 04-06-27 ষবএ েয়েনষর্াংি 16-09-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্োয়াদজ্জেপুি শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

326 3630 G-7079 জনাব জ্োঃ আব্দুি িষিে র্িকাি 27-02-1969 26-02-28 এইচএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 16-09-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ধানীদখালা শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

327 3631 Avi-1185 জনাব জ্োঃ িষফকুল ইর্লাে 18-06-1969 17-06-28 এেষবএ জ্শিপুি 16-09-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্শিপুি শাখা, জ্শিপুি 

328 3632 Gb-1367 জনাব নাজমুন্নািাি 03-08-1969 02-08-28 ষবএ েয়েনষর্াংি 16-09-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা মুক্তাগাছা শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

329 3633 G-4338 জনাব জ্োঃ আবুল কালাে আজাে 05-01-1965 04-01-24 এইচএর্ষর্ চুয়ািাঙ্গা 21-05-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বেিগঞ্জ শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

330 3640 G-6212 জনাব জ্োঃ আকতারুজ্জাোন 12-10-1963 11-10-22 এইচএর্ষর্ পটুয়াখালী 15-10-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাদিিচি বন্দি শাখা,পটুয়াখালী 

331 3641 G-6195 জনাব জ্োঃ আবুল কালাে 01-08-1965 31-07-24 এইচএর্ষর্ বিগুনা 15-10-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্গৌষিচন্না শাখা, বিগুনা  

332 3642 Gm-3136 জনাব এে এে শিীে িার্ান 10-09-1965 09-09-24 এইচএর্ষর্ জ্গাপালগঞ্জ 15-10-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ঋণ জ্েণীষবণ্যার্ ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

333 3644 Gm-3120 জনাব র্াষিো জ্বগে 31-12-1966 30-12-25 এইচএর্ষর্ পটুয়াখালী 15-10-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা পটুয়াখালী শাখা,পটুয়াখালী 

334 3650 we-185 জনাব জ্োঃ বজলুি িিোন তালুকোি 13-11-1962 12-11-21 ষবএ জ্নত্রদকাণা 01-11-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষির্াব র্েন্বয় ষবিাগ, প্রকা,ঢাকা 



12 

 

                                                                                                                                           

 
ষবিয়ঃ ৩১.০৮.২০২১ তাষিখ ষিষিক ষবদকষব’দত  কে সকতসা/র্েোন পদে কে সিতদেি খর্ড়া জ্জেষ্ঠতা তাষলকা 
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335 3651 Gm-2949 জনাব এ জ্ক এে র্ােসুদজ্জািা 01-06-1964 31-05-23 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 01-11-89 জ্র্ঃঅঃ কাে মুদ্রাঃ 14-09-14 কে সকতসা 
প্রষকউিদেন্ট এবাং কেী কল্যাণ ও পষিবিন 

ষবিাগ, প্রকা 

336 3652 G-7089 জনাব জ্োঃ আব্দুল মুষকত জ্চৌধুিী 31-01-1967 30-01-26 ষবএর্ষর্ জ্েৌলিীবাজাি 17-12-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা বিেচাল শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

337 3659 G-4978 জনাব জ্োঃ আবুল িাদর্ে জ্োল্লা 18-01-1963 17-01-22 ষিদলাো ইন ইষঞ্জ. ফষিেপুি 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িার্কৃষ্ণপুি শাখা, ফষিেপুি 

338 3660 ‡K-640 জনাব জ্োঃ কাোল জ্িাদর্ন 01-02-1963 31-01-22 ষবকে পটুয়াখালী 07-01-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা গাবুয়া বাজাি শাখা, পটুয়াখালী 

339 3663 ‡R-464 জনাব খান জ্োঃ জািাঙ্গীি 12-05-1963 11-05-22 এইচএর্ষর্ ষপদিাজপুি 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িািাষিয়া শাখা, ষপদিাজপুি 

340 3665 G-5956 জনাব জ্োঃ আলাউষিন আল আজাে 01-02-1964 31-01-23 ষবএর্ষর্ িাজবাড়ী 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িাবার্পুি বাজাি শাখা, িাজবাড়ী 

341 3668 G-5948 জনাব দর্য়ে আব্দুল খাদলক 25-08-1964 24-08-23 এইচএর্ষর্ বষিশাল 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আড়গলিাড়া শাখা, বষিশাল 

342 3672 Gm-2928 জনাব আব্দুর্ র্ািাি িাওলাোি 01-03-1965 28-02-24 এেএ বিগুনা 07-01-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জ্গৌষিচন্না শাখা, বিগুনা  

343 3676 Gm-2942 জনাব জ্োঃ জ্র্ষলে জ্িাদর্ন 15-07-1965 14-07-24 এইচএর্ষর্ শিীয়তপুি 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা লাউদখালা শাখা, শিীয়তপুি 

344 3677 G-5950 জনাব কাজী আলেগীি জ্িাদর্ন 31-07-1965 30-07-24 ষিদলাো ইন ইষঞ্জ. বষিশাল 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা োষিলাড়া শাখা, বষিশাল 

345 3683 Gg-2876 জনাব জ্োঃ োিবুবুি িিোন 01-06-1966 31-05-25 ষবএ বষিশাল 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িতনপুি শাখা, বষিশাল 

346 3685 ‡RW-223 জনাব জ্োঃ জাষিে জ্িাদর্ন 20-11-1966 19-11-25 ষবএ বষিশাল 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাদকিগঞ্জ শাখা,বষিশাল 

347 3688 GBP-598 জনাব জ্োঃ িাষফজুি িিোন 20-01-1967 19-01-26 ষবএ পটুয়াখালী 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা চিকাজল শাখা, পটুয়াখালী 

348 3692 Gb-1379 জনাব নৃদপন্দ্র নাথ ষবশ্বার্ 06-06-1967 05-06-26 ষবকে জ্গাপালগঞ্জ 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িাজপার্ শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

349 3693 G-5947 জনাব জ্োঃ আেজাে জ্িাদর্ন 01-07-1967 30-06-26 এেএ বষিশাল 07-01-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা িািানচি শাখা, বষিশাল 

350 3694 G-4979 জনাব জ্োঃ আলী জ্িজা খান 25-07-1967 24-07-26 ষবএ ফষিেপুি 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা লস্কিষেয়া বাজাি শাখা,ফষিেপুি 

351 3695 Avi-711 জনাব জ্োঃ জ্িজাউল কষবি 28-08-1967 27-08-26 ষবএ ষপদিাজপুি 07-01-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জ্কৌষিখাড়া শাখা, ষপদিাজপুি 

352 3697 Gm-2934 জনাব জ্োঃ আবু সুষফয়ান 01-01-1968 31-12-26 ষবএর্ষর্ ষপদিাজপুি 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, বষিশাল 

353 3698 Gm-2940 জনাব র্াষবনা আক্তাি 02-01-1968 01-01-27 ষবএ বষিশাল 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা গাজীপুি শাখা, গাজীপুি 

354 3700 I-100 জনাব জ্োঃ অষলউল্লাি 01-02-1968 31-01-27 এইচএর্ষর্ জ্িালা 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ইষলশািার্ শাখা, জ্িালা 

355 3703 Gg-2872 জনাব জ্োঃ েির্ীন ষেয়া 03-04-1968 02-04-27 ষবএর্ষর্ ষপদিাজপুি 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষচলতলা বাজাি শাখা, ষপদিাজপুি 

356 3706 GBP-604 জনাব কাজী িার্ান ইোে 04-07-1968 03-07-27 এইচএর্ষর্ ফষিেপুি 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাবুিচি শাখা, ফষিেপুি 

357 3707 Gm-2939 জনাব জ্োঃ ষর্ষিকুি িিোন 01-10-1969 30-09-28 ষবএ বষিশাল 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাষনয়াজুিী শাখা, োষনকগঞ্জ 

358 3709 G-4974 জনাব আবুল কালাে আজাে 12-01-1969 11-01-28 ষবএ জ্িালা 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, জ্িালা 

359 3710 ‡RW-222 জনাব জ্োঃ জাফি ইকবাল 10-03-1969 09-03-28 এইচএর্ষর্ জ্িালা 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কুদঞ্জিিার্ শাখা, জ্িালা 

360 3711 G-4973 জনাব অেল চন্দ্র কে সকাি 01-09-1969 31-08-28 ষবএ ষপদিাজপুি 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা গুষলশাখালী শাখা, ষপদিাজপুি 

361 3712 ‡RW-225 জনাব জ্োঃ ষজন্নাত আলী খান 11-09-1969 10-09-28 ষবএ ফষিেপুি 07-01-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ঈশানদগালপুি শাখা, ফষিেপুি 

362 3713 Gd-541 জনাব জ্োিাম্মে ফারুক 01-01-1970 31-12-28 ষবএ জ্িালা 07-01-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জ্িালা শাখা, জ্িালা 

363 3714 ‡RW-221 জনাব জ্োঃ জষিরুল ইর্লাে 02-03-1970 01-03-29 এেএ জ্িালা 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্িালা শাখা, জ্িালা 

364 3715 ‡K-642 জনাব জ্োঃ আঃ কষিে 28-02-1966 27-02-25 ষবকে িষবগঞ্জ 27-01-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জ্চৌমুিনী বাজাি শাখা,িষবগঞ্জ 
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365 3718 ‡K-645 জনাব কল্যান ব্রত িায় 05-11-1962 04-11-21 ষবএ ষপদিাজপুি 25-02-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কাউখালী শাখা, ষপদিাজপুি 

366 3720 ‡K-649 জনাব জ্কদশায়ািা জ্িাদর্ন 26-11-1964 25-11-23 ষবএর্এর্ বষিশাল 25-02-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষবষনকা,ঢাকা 

367 3721 wU-285 জনাব তপন কুোি বল 11-11-1965 10-11-24 ষবএ ষপদিাজপুি 25-02-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, ষপদিাজপুি 

368 3722 Gb-1010 জনাব জ্োঃ নজরুল ইর্লাে 01-01-1966 31-12-24 ষবএর্ষর্ বষিশাল 25-02-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা তালতলী শাখা, বষিশাল 

369 3723 Gg-2879 জনাব এর্ এে েিষর্ন 28-01-1966 27-01-25 ষবকে শিীয়তপুি 25-02-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বুষড়িিার্ বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

370 3724 ‡K-644 জনাব কল্পন চন্দ্র ঘিােী 10-04-1966 09-04-25 ষবএর্ষর্ জ্িালা 25-02-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্লতিা বাজাি শাখা, জ্িালা 

371 3725 wU-284 জনাব জ্োঃ তওষফকুল ইর্লাে 01-04-1967 31-03-26 এেকে ষপদিাজপুি 25-02-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আষনকা, ষপদিাজপুি 

372 3726 Gm-2931 জনাব জ্োঃ ষর্ষিক 01-09-1967 31-08-26 এেএ জ্িালা 25-02-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা তালতলা বাজাি শাখা, িালকাঠি 

373 3727 Gg-2873 জনাব জ্োঃ েষজবুি িিোন িাওলাোি 02-09-1967 01-09-26 ষবএর্ষর্ বষিশাল 25-02-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাবুগঞ্জ শাখা, বষিশাল 

374 3728 Avi-710 জনাব িথীন্দ্র চন্দ্র োর্ 21-10-1967 20-10-26 এেকে বষিশাল 25-02-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষবষনকা, বষিশাল 

375 3729 G-4985 জনাব জ্োঃ আবু ইউসুফ 02-01-1968 01-01-27 ষবএ জ্িালা 25-02-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, জ্িালা 

376 3730 Gm-2935 জনাব জ্োঃ জ্র্ালায়োন িাওলাোি 11-08-1968 10-08-27 এইচএর্ষর্ ষপদিাজপুি 25-02-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষপদিাজপুি শাখা, ষপদিাজপুি 

377 3731 Gd-543 জনাব জ্োঃ ফজলুল িক 01-07-1969 30-06-28 এইচএর্ষর্ ষপদিাজপুি 25-02-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা চষিপুি শাখা, ষপদিাজপুি 

378 3732 G-4981 জনাব জ্ক এে আতািাি জ্িাদর্ন 20-07-1969 19-07-28 এেএর্এর্ োোিীপুি 25-02-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা তাতীকান্দা শাখা, োোিীপুি 

379 3733 Gd-545 জনাব ফাদতো জ্বগে 30-06-1970 29-06-29 এইচএর্ষর্ বষিশাল 25-02-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, বষিশাল 

380 3735 wW-491 জনাব ষেলীপ কুোি চক্রবতী 03-06-1965 02-06-24 এইচএর্ষর্ চাঁেপুি 06-03-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িাজীগঞ্জ শাখা,চাঁেপুি 

381 3736 wW-492 জনাব জ্েব নািায়ন র্ািা 02-09-1965 01-09-24 এেএর্ষর্ চাঁেপুি 06-03-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা োটাি বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

382 3737 Gg-2857 জনাব জ্োঃ েষশউি িিোন 01-03-1963 28-02-22 ষবএ জ্ফনী 21-03-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্র্ানাগাজী শাখা, জ্ফনী 

383 3738 Gg-2237 জনাব জ্োঃ জ্োস্তফা 28-02-1967 27-02-26 ষবএ জ্ফনী 21-03-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আেজাে িার্ শাখা, জ্ফনী 

384 3739 ‡RW-227 জনাব জ্োঃ ষজয়াউষিন আিদেে 22-10-1963 21-10-22 এইচএর্ষর্ মুষেগঞ্জ 01-04-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা র্ঙ্গীবাড়ী শাখা, মুষেগঞ্জ 

385 3740 ‡R-715 জনাব ষজদতন্দ্র ষকদশাি জ্েব 03-05-1966 02-05-25 স্নাতক কক্সবাজাি 08-04-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্িায়াাংছষড় শাখা, বান্দিবান 

386 3741 Gg-2864 জনাব জ্োিাম্মে আলী 11-02-1968 10-02-27 এইচএর্ষর্ োষনকগঞ্জ 08-04-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষঘওি শাখা, োষনকগঞ্জ 

387 3742 Gm-3666 জনাব জ্োঃ শািষিয়াি জ্িার্াইন 01-06-1968 31-05-27 ষবএ কক্সবাজাি 08-04-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা োতািবাড়ী শাখা,কক্সবাজাি 

388 3743 Gb-1376 জনাব জ্োঃ নাদজমুল িক 15-09-1969 14-09-28 ষবএ কক্সবাজাি 08-04-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ধুরুাংবাজাি শাখা,কক্সবাজাি 

389 3744 we-632 জনাব বষশি আিেে 01-08-1966 31-07-25 ষবকে কক্সবাজাি 12-04-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা হ্নীলা শাখা, কক্সবাজাি 

390 3745 we-630 জনাব ষবনয় ষবকাশ চাকো 31-07-1965 30-07-24 এইচএর্ষর্ খাগড়াছষড় 18-04-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা পানছষড় শাখা, খাগড়াছষড় 

391 3746 Gg-3437 জনাব েষন চাকো 10-01-1967 09-01-26 এর্এর্ষর্ খাগড়াছষড় 18-04-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা খাগড়াছষড় শাখা, খাগড়াছষড় 

392 3747 Gm-2911 জনাব জ্োঃ শাি আলে 23-09-1963 22-09-22 এেকে ব্রাহ্মণবাষড়য়া 25-04-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আখাউড়া শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

393 3748 Gm-2378 জনাব জ্োঃ জ্র্ািিাব কাজী 31-03-1967 30-03-26 ষবকে োষনকগঞ্জ 12-05-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা োষনকগঞ্জ শাখা, োষনকগঞ্জ 

394 3749 ‡K-851 জনাব জ্শখ জ্োঃ কুদ্দুর্ আলী 03-04-1964 02-04-23 ষবএ ফষিেপুি 14-05-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাবুিচি শাখা, ফষিেপুি 

395 3750 Gg-2248 জনাব জ্োঃ জ্োখদলছুি িিোন 15-09-1969 14-09-28 এইচএর্ষর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 16-05-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কুটি বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 
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396 3751 ‡RW-228 জনাব জ্োঃ জাষকি জ্িাদর্ন 16-10-1966 15-10-25 এেএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 17-05-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা নুিপুি বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

397 3752 Gm-2910 জনাব জ্োঃ শষিফুল ইর্লাে 10-02-1969 09-02-28 এইচএর্ষর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 17-05-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্গাপীনাথপুি বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

398 3754 G-4983 জনাব জ্োঃ আদনায়াি জ্িাদর্ন 12-01-1963 11-01-22 ষবএ বষিশাল 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িায়পাশা শাখা, বষিশাল 

399 3755 Gd-534 জনাব জ্োঃ জ্ফািকান আিদম্মে 02-06-1963 01-06-22 এইচএর্ষর্ পটুয়াখালী 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাদিিচি বন্দি শাখা,পটুয়াখালী 

400 3756 G-4990 
জনাব জ্োঃ আদনায়াি জ্িাদর্ন 

তালুকোি 
01-12-1963 30-11-22 ষবএ পটুয়াখালী 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা সুষবেখালী শাখা,পটুয়াখালী 

401 3757 G-4984 জনাব জ্োঃ আব্দুল িাই আজাে 01-09-1964 31-08-23 ষবকে ষপদিাজপুি 02-06-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা কলাখালী শাখা, ষপদিাজপুি 

402 3758 ‡R-466 জনাব জয়দেব বালা 18-03-1965 17-03-24 এইচএর্ষর্ ষপদিাজপুি 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িাধাগঞ্জ বাজাি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

403 3759 Gg-2246 জনাব জ্োঃ জ্োশািিফ জ্িাদর্ন খান 02-07-1965 01-07-24 ষবকে বিগুনা 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আয়লা বাজাি শাখা, বিগুনা  

404 3760 GBP-603 জনাব জ্োঃ আব্দুল িাই 15-01-1965 14-01-24 এইচএর্ষর্ জ্িালা 02-06-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা েষক্ষন আইচা বাজাি শাখা, জ্িালা 

405 3761 wU-288 জনাব জ্োঃ তাষিক আল োিমুে 30-12-1965 29-12-24 ষবএ বিগুনা 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা তালতলী শাখা,বিগুনা 

406 3762 G-4989 জনাব জ্োঃ আনছারুজ্জাোন 01-02-1966 31-01-25 এেকে পটুয়াখালী 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা পুকুিজনা বাজাি শাখা, পটুয়াখালী 

407 3764 Gb-1020 জনাব ষনলুফা জ্বগে 12-02-1966 11-02-25 এেএ বষিশাল 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা র্ঙ্গী শাখা, গাজীপুি 

408 3765 ‡R-467 জনাব জালাল আিদেে 19-02-1966 18-02-25 এইচএর্ষর্ ষপদিাজপুি 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষপদিাজপুি শাখা, ষপদিাজপুি 

409 3766 wc-194 জনাব পষিদতাি চন্দ্র েিল 30-04-1966 29-04-25 এইচএর্ষর্ ষপদিাজপুি 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্তলখালী শাখা, ষপদিাজপুি 

410 3767 GBP-602 জনাব জ্োঃ িার্ান মুতসাজা 30-08-1966 29-08-25 ষবএর্ষর্ ষপদিাজপুি 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বলষেয়া শাখা, ষপদিাজপুি 

411 3768 wm-99 জনাব ষচিিঞ্জন িায় 24-09-1966 23-09-25 ষবএর্এর্ পটুয়াখালী 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কুয়াকার্া শাখা,পটুয়াখালী 

412 3769 GBP-601 জনাব জ্োঃ িারুনুি িষশে 26-10-1966 25-10-25 ষবএ ষপদিাজপুি 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা স্বরুপকাঠী শাখা, ষপদিাজপুি 

413 3771 wU-287 জনাব জ্তৌষিো সুলতানা 05-12-1966 04-12-25 এইচএর্ষর্ বিগুনা 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বিগুনা শাখা, বিগুনা 

414 3772 wm-100 জনাব ষচিিঞ্জন োর্ 10-02-1967 09-02-26 এইচএর্ষর্ জ্িালা 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্কিােতগঞ্জ বাজাি শাখা, জ্িালা 

415 3774 G-4227 জনাব জ্োঃ আেজাে জ্িাদর্ন 30-11-1962 29-11-21 ষবএ োষনকগঞ্জ 23-12-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা বাষনয়াজুিী শাখা, োষনকগঞ্জ 

416 3775 wR-450 জনাব জ্োঃ জ্গালাদফি িিোন 09-10-1964 08-10-23 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 30-05-88 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়,কুষেল্লা 

417 3777 Gm-2929 জনাব জ্োঃ র্ষফউষিন 01-01-1965 31-12-23 ষবএর্ষর্ জ্িালা 25-02-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্বািিানউষিন শাখা, জ্িালা 

418 3779 AvB-198 জনাব দর্য়ে এেোদুল িক 05-04-1964 04-04-23 এইচএর্ষর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 16-05-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা বাইশদেৌজা বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

419 3780 Gj-192 জনাব জ্োঃ জ্লাকোন 01-05-1968 30-04-27 ষবএ জ্িালা 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্িালা শাখা, জ্িালা 

420 3781 G-4991 জনাব জ্োঃ আষনসুি িিোন 10-04-1965 09-04-24 ষবএ পটুয়াখালী 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা গলাষচপা শাখা, পটুয়াখালী 

421 3782 Avi-717 জনাব রুপক কুোি জ্ে 01-03-1967 28-02-26 ষবএর্ষর্ জ্িালা 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্লতিা বাজাি শাখা, জ্িালা 

422 3783 Gm-2916 জনাব জ্ক এে জ্র্ািিাব জ্িাদর্ন 15-04-1967 14-04-26 এেএ বিগুনা 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্োকাষেয়া শাখা,বিগুনা 

423 3784 ‡K-636 জনাব কৃষ্ণ কান্ত কে সকাি 25-07-1967 24-07-26 ষবএ বষিশাল 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা সুখীনীলগঞ্জ শাখা, বষিশাল 

424 3785 Gb-1019 জনাব নাজমুন নািাি 01-01-1968 31-12-26 ষবকে ষপদিাজপুি 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, বষিশাল 

425 3786 GBP-606 জনাব কাজী িার্ানুজ্জাোন 17-04-1968 16-04-27 ষবএ শিীয়তপুি 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা লাউদখালা শাখা, শিীয়তপুি 
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426 3787 Gm-2917 জনাব জ্োঃ র্াইফুল িক 10-08-1968 09-08-27 এেএ বিগুনা 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষিএেষি-১ েদিােদয়ি েপ্তি,প্রকা 

427 3788 G-4992 জনাব জ্োঃ আব্দুল িাষেে 03-09-1968 02-09-27 ষবএ পটুয়াখালী 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আষনকা,পটুয়াখালী 

428 3789 Gg-2242 জনাব জ্োঃ েষনরুল আলে 01-02-1969 31-01-28 এইচএর্ষর্ জ্িালা 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জনতা বাজাি শাখা, জ্িালা 

429 3790 Gg-2245 জনাব এ জ্ক এে জ্োদশ সে 01-09-1969 31-08-28 ষবএ পটুয়াখালী 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্কন্দ্রীয় ষির্াব ষবিাগ, প্রকা,ঢাকা 

430 3791 Gg-2243 জনাব জ্োঃ ষেজানুি িিোন 23-08-1969 22-08-28 ষবএ জ্িালা 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ইষলশািার্ শাখা, জ্িালা 

431 3792 we-486 জনাব ষবদিাি কাষন্ত চাকো 26-12-1962 25-12-21 এইচএর্ষর্ িাঙ্গাোটি 22-07-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাঘাইছষড় শাখা, িাঙ্গাোটি 

432 3793 ‡K-843 জনাব কনক কুোি চাকো 08-02-1964 07-02-23 এইচএর্ষর্ িাঙ্গাোটি 28-07-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জুিাছষড় শাখা, িাঙ্গাোটি 

433 3794 Avi-718 জনাব জ্োঃ জ্িজাউল কবীি খান 01-01-1964 31-12-22 ষবএ ফষিেপুি 05-08-90 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা ষবষনকা,ফষিেপুি 

434 3795 Avi-720 জনাব জ্োঃ আঃ িউফ ষেয়া 16-06-1964 15-06-23 এইচএর্ষর্ ফষিেপুি 05-08-90 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা আষনকা, ফষিেপুি 

435 3796 Gm-2920 জনাব জ্োঃ শিীদুল্লাি খান 31-12-1964 30-12-23 এইচএর্ষর্ বষিশাল 05-08-90 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা িালকাঠি শাখা, িালকাঠি 

436 3797 ‡R-587 জনাব জ্োঃ জািাঙ্গীি জ্িাদর্ন 01-03-1965 28-02-24 ষবএ িালকাঠি 05-08-90 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা নলষছটি শাখা, িালকাঠি 

437 3798 Gm-2921 জনাব জ্োঃ র্াইফুল ইর্লাে 01-02-1967 31-01-26 এইচএর্ষর্ বষিশাল 05-08-90 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, বষিশাল  

438 3799 Gd-529 জনাব জ্ফিদেৌষর্ খানে 05-05-1969 04-05-28 ষবএর্এর্ িালকাঠি 05-08-90 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, বষিশাল  

439 3800 Gm-2922 জনাব সুলতানা িাষজয়া 05-11-1969 04-11-28 ষবএ বষিশাল 05-08-90 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা জনর্াংদর্াগ ও প্রদর্াকল ষবিাগ,প্রকা 

440 3802 G-4994 জনাব জ্োঃ আক্তারুজ্জাোন 01-01-1966 31-12-24 এইচএর্ষর্ িষবগঞ্জ 18-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা শাষকি োমুে শাখা, িষবগঞ্জ 

441 3803 GBP-605 জনাব জ্োঃ িাষফজুি িিোন 05-01-1966 04-01-25 ষবএর্ষর্ িষবগঞ্জ 18-08-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ষশদবি বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

442 3804 Gm-2913 জনাব সুপ্রেীপ চন্দ্র োর্ 10-10-1966 09-10-25 ষবএ িষবগঞ্জ 18-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা নবীগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 

443 3805 Gm-2912 জনাব ষশবচিন শুক্ল দবদ্য 28-12-1966 27-12-25 এইচএর্ষর্ িষবগঞ্জ 18-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ইোেবাড়ী বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

444 3806 Gg-2247 জনাব ষেন্টু িঞ্জন জ্েব 21-01-1967 20-01-26 ষবএ িষবগঞ্জ 18-08-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা কালাউক শাখা, িষবগঞ্জ 

445 3807 wW-395 জনাব জ্েবিাজ জ্চৌধুিী 02-02-1967 01-02-26 ষবএ িষবগঞ্জ 18-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা পাষনউেো শাখা, িষবগঞ্জ 

446 3808 Gg-2854 জনাব আবু জ্িনা জ্োস্তফা কাোল 01-03-1968 01-03-27 এইচএর্ষর্ িষবগঞ্জ 18-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষেিপুি শাখা,িষবগঞ্জ 

447 3809 BD-50 জনাব উজ্জল কুোি পাল 01-07-1969 30-06-28 এইচএর্ষর্ িষবগঞ্জ 18-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আষনকা,নািায়নগঞ্জ 

448 3811 Gd-399 জনাব জ্োঃ ফজলুল িক 15-02-1967 14-02-26 এেএ র্দশাি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা লক্ষণপুি শাখা, র্দশাি 

449 3812 Gg-2249 জনাব জ্োঃ েষতয়াি িিোন গাজী 18-05-1964 17-05-23 ষবএর্ষর্ খুলনা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কাজষেয়া শাখা, খুলনা 

450 3813 Gg-2260 জনাব জ্োঃ আব্দুল োদজে 16-05-1967 15-05-26 এেএ র্দশাি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা শাশ সা শাখা, র্দশাি 

451 3814 ‡K-629 জনাব কেল কাষন্ত মুদখাপাধ্যায় 02-06-1963 01-06-22 এইচএর্ষর্ র্াতক্ষীিা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্েবিার্া শাখা, র্াতক্ষীিা 

452 3815 Gm-2375 জনাব জ্োঃ শষিফুল ইর্লাে 15-06-1964 14-06-23 ষবএ র্দশাি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কাদয়েদখালা বাজাি শাখা, র্দশাি 

453 3816 G-5036 জনাব জ্োঃ আইয়ূব আলী 20-04-1966 19-04-25 এইচএর্ষর্ োগুিা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা নাগড়া বাজাি শাখা, োগুিা 

454 3817 G-5024 জনাব জ্োঃ আশিাফুজ্জাোন 01-02-1963 31-01-22 ষবএর্ষর্ র্দশাি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা নািািন শাখা, র্দশাি 

455 3818 we-491 জনাব ষবষ্ণু পে োর্ 10-06-1968 09-06-27 ষবএর্ষর্ বাদগিিার্ 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা র্ন্নোর্ী বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

456 3819 Gm-2376 জনাব জ্োঃ শিীফ জ্িাদর্ন 01-02-1966 31-01-25 এেকে র্দশাি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্চৌগাছা শাখা, র্দশাি 
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457 3821 ‡K-631 জনাব কৃষ্ণলাল িিাচার্য্স 01-02-1964 31-01-23 ষবএর্ষর্ বাদগিিার্ 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষচতলোিী বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

458 3822 Gm-2903 জনাব শ্যােল কুোি োর্ 16-11-1964 15-11-23 এেএ র্াতক্ষীিা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্িউই বাজাি শাখা, র্াতক্ষীিা 

459 3823 Avi-732 জনাব জ্োঃ িষফকুল ইর্লাে 31-07-1968 30-07-27 এেএ র্দশাি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্শখিার্ী বাজাি শাখা,নড়াইল 

460 3824 Gm-2909 জনাব ষজ এে শািজাোন 20-07-1966 19-07-25 ষবএ খুলনা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা পাইকগাছা শাখা, খুলনা 

461 3825 Gm-2908 জনাব জ্োঃ র্াখাওয়াত জ্িাদর্ন 15-11-1969 14-11-28 এইচএর্ষর্ খুলনা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ডুমুষিয়া শাখা, খুলনা 

462 3826 Gm-2381 জনাব জ্োঃ জ্শি আলী 26-10-1968 25-10-27 এেএর্এর্ ষিনাইেি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা খুলুেবাড়ীয়া শাখা, ষিনাইেি 

463 3827 G-4999 জনাব জ্শখ আশিাফউজ্জাোন 16-10-1967 15-10-26 ষবএ খুলনা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা রুপর্াঘার্ শাখা, খুলনা 

464 3828 G-5004 জনাব জ্োঃ আব্দুল আিাে 23-01-1967 22-01-26 ষবএ র্াতক্ষীিা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা শ্যােনগি শাখা, র্াতক্ষীিা 

465 3829 G-5007 জনাব গাজী আষজজুি িিোন 02-01-1966 01-01-25 ষবএর্ষর্ র্াতক্ষীিা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কাষলগঞ্জ শাখা, র্াতক্ষীিা 

466 3830 Gb-1027 জনাব ষনষখল চন্দ্র োর্ 12-04-1966 11-04-25 ষবএ র্দশাি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্গাপালপুি বাজাি শাখা, র্দশাি 

467 3831 ‡R-473 জনাব জ্োঃ জাষেল উষিন 08-10-1969 07-10-28 ষবএ র্দশাি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা র্দশাি শাখা, র্দশাি 

468 3832 G-4998 জনাব জ্শখ আজাদুজ্জাোন শিীফ 02-06-1965 01-06-24 এইচএর্ষর্ খুলনা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জাষেিা বাজাি শাখা, খুলনা 

469 3833 G-5025 জনাব অজয় কুোি মুখাজী 03-01-1967 02-01-26 এেকে র্দশাি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা েষনিােপুি শাখা, র্দশাি 

470 3834 G-5022 জনাব জ্োঃ আিাে আলী খাঁন 05-11-1969 04-11-28 ষবএ র্দশাি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা নড়াইল শাখা, নড়াইল 

471 3835 G-4997 জনাব র্ ে আব্দুল কষিে 06-03-1963 05-03-22 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) খুলনা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা চােখালী শাখা,খুলনা 

472 3836 Gm-2904 জনাব স্ব^পন কুোি ষেষি 22-04-1964 21-04-23 এেকে বাদগিিার্ 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আষনকা, খুলনা 

473 3837 we-485 জনাব বাসুদেব োর্ 09-10-1967 08-10-26 এইচএর্ষর্ র্দশাি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা েষনিােপুি শাখা, র্দশাি 

474 3838 G-5006 জনাব এে এ গফুি 19-06-1966 18-06-25 এেকে র্াতক্ষীিা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জায়গীিেিল শাখা, খুলনা 

475 3839 Gm-2379 জনাব জ্োঃ র্াইজুি িিোন 12-01-1963 11-01-22 ষিদলাো ইন ইষঞ্জ. ষিনাইেি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, ষিনাইেি 

476 3841 ‡RW-231 জনাব জ্োঃ জাষিদুল িায়োি 27-08-1968 26-08-27 এইচএর্ষর্ চুয়ািাঙ্গা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জােজাষে বাজাি শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

477 3842 Gg-2255 জনাব জ্শখ োিমুদুি িিোন 16-01-1965 15-01-24 এইচএর্ষর্ র্াতক্ষীিা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্েবিার্া শাখা, র্াতক্ষীিা 

478 3843 GBP-614 জনাব এর্ এে িারুন ষেয়া 24-01-1967 23-01-26 ষবএ োগুিা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা শত্রুষজৎপুি শাখা, োগুিা 

479 3844 Gd-528 জনাব ফারুক জ্োিাম্মে 18-05-1963 17-05-22 ষবএ(র্ম্মান),এেএ র্াতক্ষীিা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আশাশুষন শাখা, র্াতক্ষীিা 

480 3845 Gm-2374 জনাব র্ন্ধ্ো েষল্লক 02-02-1967 01-02-26 এেএর্ষর্ র্দশাি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, খুলনা 

481 3846 Gd-398 জনাব ষফদিাজা খাতুন 03-05-1970 02-05-29 ষবএর্এর্(র্ম্মান) র্দশাি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, র্দশাি 

482 3847 G-5000 জনাব আশুদতাি ষশকোি 07-01-1964 06-01-23 ষবএর্ষর্ বাদগিিার্ 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষবষনকা, খুলনা 

483 3848 Avi-722 জনাব িতন কুোি ষবশ্বার্ 06-12-1969 05-12-28 এইচএর্ষর্ খুলনা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষবষনকা, খুলনা 

484 3849 G-5029 জনাব জ্োঃ আলী আশিাফ 14-10-1963 13-10-22 ষবএর্ষর্ ষিনাইেি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা দিিবা বাজাি শাখা, ষিনাইেি 

485 3850 G-5026 জনাব অর্ীে কুোি েজুেোি 02-01-1967 01-01-26 ষবএর্ষর্ র্দশাি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা রুপষেয়া শাখা, র্দশাি 

486 3851 wU-289 জনাব তপন কুোি জ্ঘাি 17-10-1966 16-10-25 এইচএর্ষর্ খুলনা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাদগিিার্ শাখা বাদগিিার্ 

487 3852 wW-394 জনাব জ্েবাশীি কুোি শীল 20-10-1966 19-10-25 ষবএ বাদগিিার্ 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্োল্লািার্ শাখা,বাদগিিার্ 
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488 3853 wc-196 জনাব প্রশান্ত কুোি জ্েবনাথ 21-01-1969 20-01-28 এইচএর্ষর্ খুলনা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা র্াউন জ্নায়াপাড়া শাখা,বাদগিিার্ 

489 3854 G-5010 জনাব জ্োঃ আবুল কালাে আজাে 01-06-1964 31-05-23 এেকে জ্েদিিপুি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা গাাংনী শাখা, জ্েদিিপুি 

490 3855 Gm-2384 জনাব জ্োঃ র্াইদুি িিোন 25-12-1965 24-12-24 এেএ োগুিা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আদলাকষেয়া বাজাি শাখা, োগুিা 

491 3856 wR-438 জনাব গদনশ চন্দ্র িালোি 18-01-1966 17-01-25 ষবকে র্াতক্ষীিা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা চােখালী শাখা,খুলনা 

492 3857 wR-439 জনাব গুরুপে র্িকাি 23-02-1966 22-02-25 ষবএর্ষর্ র্াতক্ষীিা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা গুনাকিকাটি শাখা, র্াতক্ষীিা 

493 3858 Gb-1024 জনাব দর্য়ে নাষছি উষিন আিাদম্মে 27-06-1963 26-06-22 এেকে র্াতক্ষীিা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা তালা শাখা, র্াতক্ষীিা 

494 3859 wR-437 জনাব জ্োঃ জ্গালাে কাওর্াি 08-11-1963 07-11-22 এেএ ষিনাইেি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কাির্াগিা শাখা, ষিনাইেি 

495 3860 ‡K-630 জনাব জ্োঃ খায়রুল ইর্লাে 01-02-1964 31-01-23 এইচএর্ষর্ র্াতক্ষীিা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্ঘানা শাখা, র্াতক্ষীিা 

496 3861 G-5031 জনাব জ্োঃ আখতাি জ্িাদর্ন 17-07-1967 16-07-26 ষবকে(র্ম্মান),এেকে োগুিা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা েষক্ষণ ষেজসাপুি শাখা, োগুিা 

497 3862 GBP-615 জনাব জ্চৌধুিী িাষববুি িিোন 30-12-1969 29-12-28 ষবএ নড়াইল 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িবখালী  শাখা,নড়াইল 

498 3863 G-5005 জনাব জ্োঃ আব্দুল িাষেে 12-10-1966 11-10-25 ষবএ র্াতক্ষীিা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা র্াতক্ষীিা শাখা, র্াতক্ষীিা 

499 3864 Gb-1021 জনাব নীষলো িানী র্েিাি 17-08-1970 16-08-29 এইচএর্ষর্ বাদগিিার্ 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাধাল বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

500 3865 ‡R-716 জনাব জ্োঃ জাোল উষিন 24-04-1964 23-04-23 এেএর্এর্ জ্েদিিপুি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়, জ্েদিিপুি 

501 3866 Avi-724 জনাব খান এ িউফ 02-07-1967 01-07-26 ষবএ বাদগিিার্ 20-08-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা চাকশ্রী বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

502 3867 Gg-2250 জনাব এর্ এে মুস্তাষফজুি িিোন 15-02-1970 14-02-29 এেএর্এর্ খুলনা 20-08-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা কয়িা শাখা, খুলনা 

503 3868 ‡K-632 জনাব কানাই লাল োর্ 22-11-1970 21-11-29 এেএর্এর্ খুলনা 20-08-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা পাইকগাছা শাখা, খুলনা 

504 3869 Gg-2251 জনাব মুিাে আলী জ্োল্লা 01-12-1963 30-11-22 ষবএ খুলনা 20-08-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা খুলনা কদপ সাদির্ শাখা, খুলনা 

505 3870 ‡K-847 জনাব জ্শখ জ্োঃ কািাব উষিন 23-06-1965 22-06-24 এেএর্এর্ নড়াইল 20-08-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা আষনকা,নড়াইল 

506 3871 Avi-726 জনাব জ্োঃ জ্িজবুল িক ষবশ্বার্ 04-01-1970 03-01-29 এেকে কুষিয়া 20-08-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা বািখাো শাখা, কুষিয়া 

507 3872 we-489 জনাব বন্দনা িানী খান 08-10-1966 07-10-25 এইচএর্ষর্ র্াতক্ষীিা 20-08-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ডুমুষিয়া শাখা, খুলনা 

508 3873 Avi-735 জনাব িনষজৎ কুোি ষবশ্বার্ 19-07-1963 18-07-22 ষিদলাো ইন ইষঞ্জ. ষিনাইেি 20-08-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা লাঙ্গলবাধ শাখা, োগুিা 

509 3874 G-5035 জনাব অদশাক কুোি ষবশ্বার্ 15-03-1964 14-03-23 এেএ োগুিা 20-08-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জগেল শাখা, োগুিা 

510 3875 G-5034 জনাব অর্ীে কুোি সুত্রধুি 01-10-1968 30-09-27 এইচএর্ষর্ োগুিা 20-08-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা লাঙ্গলবাধ শাখা, োগুিা 

511 3876 Gb-1028 জনাব আবু োউে জ্োঃ নুরুিীন 01-02-1970 31-01-29 এেষবএ ষিনাইেি 20-08-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, ষিনাইেি 

512 3877 G-5008 জনাব জ্োঃ আবু বকি ষর্ষিক 31-05-1965 30-05-24 এেষবএ কুষিয়া 20-08-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ষিকিগাছা শাখা, র্দশাি 

513 3878 wW-281 জনাব জ্েবাাংশু জ্শখি ষবশ্বার্ 17-03-1968 16-03-27 ষবএ োগুিা 20-08-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, োগুিা  

514 3880 Gg-2256 জনাব জ্োঃ েষনরুজ্জাোন 31-07-1968 30-07-27 ষবএ, এেএ কুষিয়া 20-08-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা বড়বাজাি শাখা, কুষিয়া 

515 3881 G-4996 জনাব আছো বানু 01-05-1968 30-04-27 ষবএ খুলনা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষবষনকা, খুলনা 

516 3883 G-5037 জনাব আদনায়ারুল ইর্লাে 26-11-1969 25-11-28 ষবএ োগুিা 20-08-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, োগুিা  

517 3884 Gg-2261 জনাব জ্োঃ েষশয়াি িিোন 15-10-1963 14-10-22 এইচএর্ষর্ ষিনাইেি 20-08-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা েদিশপুি শাখা, ষিনাইেি 

518 3885 Gm-2900 জনাব সুনীল কুোি পাল 24-05-1965 23-05-24 ষবকে  জ্েদিিপুি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা মুষজবনগি শাখা, জ্েদিিপুি 
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পদোন্নষতি 

তাষিখ 
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519 3886 G-5030 জনাব অপ সন কুোি ষবশ্বার্ 26-08-1968 25-08-27 ষবএর্ষর্ ষিনাইেি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা খুলুেবাড়ীয়া শাখা, ষিনাইেি 

520 3887 Gg-2262 জনাব েষন কুোি িায় 10-10-1962 09-10-21 ষবএ োগুিা 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আলেখালী শাখা, োগুিা 

521 3888 Gm-2905 জনাব সুশান্ত কুোি োর্ 11-01-1964 10-01-23 ষবএ বাদগিিার্ 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা মুক্ষাইর্া শাখা,বাদগিিার্ 

522 3889 G-5009 জনাব জ্োঃ আলতাফ জ্িাদর্ন 20-01-1964 19-01-23 ষবকে(র্ম্মান),এে.ষব.এর্ কুষিয়া 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষেিপুি শাখা, কুষিয়া 

523 3890 G-5001 জনাব জ্োঃ আলতাফ জ্িাদর্ন 05-01-1964 04-01-23 ষবএ বাদগিিার্ 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষচতলোিী বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

524 3891 GBP-608 জনাব জ্োঃ িার্ানুজ্জাোন 15-02-1965 14-02-24 ষবএ কুষিয়া 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আষনকা, কুষিয়া 

525 3892 Gm-2380 জনাব জ্োঃ শষিফুল ইর্লাে 05-03-1965 04-03-24 ষবএর্ষর্ ষিনাইেি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষিনাইেি শাখা,ষিনাইেি 

526 3893 I-69 জনাব জ্োঃ ওেি ফারুক 01-06-1969 31-05-28 ষবএ ষিনাইেি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্কার্চাঁেপুি শাখা,ষিনাইেি 

527 3894 Gg-2263 জনাব এর্ এে োিমুদুল িক 01-08-1965 31-07-24 ষবএ নড়াইল 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বািাকপুি বাজাি শাখা, খুলনা 

528 3896 Gm-2370 জনাব সুশান্ত চন্দ্র োর্ 12-06-1969 11-06-28 এইচএর্ষর্ সুনােগঞ্জ 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ছাতক শাখা,সুনােগঞ্জ 

529 3897 Avi-731 জনাব িতন কুোি িায় 04-12-1965 03-12-24 ষবএ সুনােগঞ্জ 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কলকষলয়া শাখা,সুনােগঞ্জ 

530 3898 ‡R-469 জনাব জ্োঃ জয়নাল আদবেীন 01-01-1967 31-12-25 ষবকে সুনােগঞ্জ 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা খাজাঞ্চীগাও শাখা, ষর্দলর্ 

531 3899 Gg-3445 জনাব জ্োঃ আব্দুল মুষকত 01-09-1967 31-08-26 ষবএ সুনােগঞ্জ 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জাউয়া বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

532 3900 G-5018 জনাব জ্োঃ আশিাফুজ্জাোন 25-04-1971 24-04-30 ষবএর্ষর্ সুনােগঞ্জ 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আষনকা,সুনােগঞ্জ 

533 3901 Gm-2366 জনাব শুক্লা বষনক 21-09-1964 20-09-23 এেএ ষর্দলর্ 29-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্োিাম্মেপুি শাখা, ঢাকা 

534 3903 Gm-2369 জনাব র্েদিন্দ্র নািায়ন পাল 24-04-1966 23-04-25 ষবএ ষর্দলর্ 29-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বন্দি বাজাি শাখা,ষর্দলর্ 

535 3904 Gm-2367 জনাব জ্োঃ শাি আলে 03-05-1966 02-05-25 এইচএর্ষর্ ষর্দলর্ 29-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আষনকা, ষর্দলর্ 

536 3905 Avi-730 জনাব জ্োঃ আব্দুি িউফ 15-05-1966 14-05-25 এইচএর্ষর্ ষর্দলর্ 29-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্কাম্পানীগঞ্জ শাখা, ষর্দলর্ 

537 3906 G-5013 জনাব অপূব স কাষন্ত োর্ 01-07-1966 30-06-25 ষবএ ষর্দলর্ 29-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষশদবি বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

538 3907 ‡R-468 জনাব জ্োঃ জাোল উষিন 01-07-1966 30-06-25 এইচএর্ষর্ ষর্দলর্ 29-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কানাইঘার্ শাখা, ষর্দলর্ 

539 3909 Gm-2915 জনাব সুকান্ত জ্িৌষেক 10-08-1967 09-08-26 এইচএর্ষর্ িষবগঞ্জ 29-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কাগাবালা শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

540 3910 Gm-1833 জনাব জ্োঃ শােসুল আলে 01-01-1966 31-12-24 ষবএর্ষর্ কুষিয়া 21-05-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, কুষিয়া 

541 3911 Gb-1366 জনাব এর্ এে নজরুল ইর্লাে 31-12-1966 30-12-25 ষবএর্ষর্ জ্শিপুি 01-10-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কাকিকাষন্দ বাজাি শাখা,জ্শিপুি 

542 3912 ‡K-647 জনাব জ্োঃ খষললুি িিোন 02-12-1968 01-12-27 এইচএর্ষর্ বষিশাল 25-02-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বার্িা শাখা, িালকাঠি 

543 3913 G-5002 জনাব অেল কৃষ্ণ েিল 10-02-1963 09-02-22 ষবকে(র্ম্মান),এেকে র্াতক্ষীিা 05-09-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা গুনাকিকাটি শাখা, র্াতক্ষীিা 

544 3914 G-5014 জনাব জ্োঃ আব্দুি িিোন 19-02-1970 18-02-29 ষবএ ষর্দলর্ 29-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িবানীগঞ্জ শাখা, ষর্দলর্ 

545 3915 Gm-2383 জনাব স্বপন কুোি ষবশ্বার্ 23-03-1966 22-03-25 ষবকে ষিনাইেি 05-09-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষর্াংগী বাজাি শাখা, ষিনাইেি 

546 3916 G-5011 জনাব জ্োঃ আব্দুল আউয়াল 28-12-1968 27-12-27 ষবএর্ষর্ কুষেল্লা 11-09-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বড়শালঘি শাখা,কুষেল্লা 

547 3917 GBP-609 জনাব জ্োঃ হুোয়ন কষবি 30-11-1963 29-11-22 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 12-09-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাঙ্গড্ডা বাজাি শাখা,লাকর্াে 

548 3918 Gm-2365 জনাব জ্োঃ শাি আলে 15-12-1966 14-12-25 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 12-09-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্জায়াগ বাজাি শাখা, কুষেল্লা 

549 3919/1 G-5012 জনাব জ্োঃ আব্দুল্লাি আল োমুন 01-01-1969 31-12-27 এেএর্এর্ কুষেল্লা 15-09-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িার্নাবাে শাখা, লাকর্াে 
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ব্াাংদক জ্র্াগোনকালীন পেবী  
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550 3921 we-634 জনাব ষবশ্বষজৎ িায় 15-09-1967 14-09-26 ষবকে সুনােগঞ্জ 19-09-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কলকষলয়া শাখা,সুনােগঞ্জ 

551 3924 ‡K-844 জনাব ষকাংকি চাকো 01-11-1969 31-10-28 এইচএর্ষর্ খাগড়াছষড় 25-09-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা েীষঘনালা শাখা, খাগড়াছষড় 

552 3925 ‡K-827 জনাব জ্োঃ জ্গালাে ষকবষিয়া 30-11-1970 29-11-29 এেএর্ষর্ বষিশাল 25-09-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িায়পাশা শাখা, বষিশাল 

553 3926 GBP-613 জনাব কাজী হুোয়ুন কবীি 01-01-1969 31-12-27 এইচএর্ষর্ র্দশাি 01-10-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা  র্দশাি শাখা, র্দশাি 

554 3927 wc-195 জনাব পষিদতাি কুোি কুন্ডু 08-09-1962 07-09-21 ষবএ খুলনা 01-10-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষবিার্ বাজাি শাখা, খুলনা 

555 3928 G-5033 জনাব জ্োঃ আষেনুল ইর্লাে 25-08-1965 24-08-24 ষবকে োগুিা 01-10-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা োগুিা শাখা, োগুিা 

556 3929 Gm-2901 জনাব সুশান্ত কুোি গুি 01-03-1969 28-02-28 এেএ কুষিয়া 01-10-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িাউষেয়া শাখা, কুষিয়া 

557 3930 Gg-2253 জনাব কাজী োসুদুল িক 01-01-1970 31-12-28 ষবএ র্াতক্ষীিা 01-10-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্িােিা স্থলবন্দি শাখা, র্াতক্ষীিা 

558 3931 Gm-2377 জনাব জ্োঃ শওকত আলী 28-01-1971 27-01-30 ষবএ র্দশাি 01-10-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষিকিগাছা শাখা, র্দশাি 

559 3932 ‡R-474 জনাব জ্োঃ জািাঙ্গীল কবীি 22-06-1967 21-06-26 ষবএ োগুিা 01-10-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িাবনিাটি বাজাি শাখা, োগুিা 

560 3933 Gg-2252 জনাব জ্োঃ জ্োজাে আলী র্িোি 11-05-1965 10-05-24 ষবএর্ষর্ খুলনা 01-10-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা খুলনা কদপ সাদির্ শাখা, খুলনা 

561 3934 WweøD-177 জনাব এে এ ওয়াষকল 31-03-1965 30-03-24 ষবকে ষর্দলর্ 01-10-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ষবয়ানীবাজাি  শাখা, ষর্দলর্ 

562 3935 wW-279 জনাব ধনঞ্জয় োর্ 01-01-1968 31-12-26 এইচএর্ষর্ ষর্দলর্ 01-10-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ষবশ্বনাথ শাখা, ষর্দলর্ 

563 3936 Gg-2268 জনাব জ্োঃ েির্ীন 01-01-1967 31-12-25 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 22-12-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ষবষনকা,ঢাকা 

564 3937 ‡K-623 জনাব জ্োঃ কাওছাি ষেয়া 15-01-1967 14-01-26 ষবএ সুনােগঞ্জ 30-12-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্নায়াখালী বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

565 3938 Avi-738 জনাব িবীন্দ্র কুোি োর্ 01-07-1970 30-06-29 ষবএ সুনােগঞ্জ 30-12-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা সুনােগঞ্জ শাখা,সুনােগঞ্জ 

566 3939 Gb-1031 জনাব জ্োঃ নাজমুর্ ছায়ােত 06-01-1966 05-01-25 ষবএর্ষর্ র্দশাি 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা শাশ সা শাখা, র্দশাি 

567 3940 Gm-2389 জনাব জ্োঃ শষফকুল ইর্লাে 02-05-1967 01-05-26 ষবএর্ষর্ র্দশাি 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা রুপষেয়া শাখা, র্দশাি 

568 3941 G-5047 জনাব এর্ এে আষেনুল ইর্লাে 31-01-1967 30-01-26 এইচএর্ষর্ খুলনা 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, র্াতক্ষীিা 

569 3942 Avi-743 জনাব িীতা িানী বসু 16-04-1968 15-04-27 ষবকে বাদগিিার্ 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা রুপর্াঘার্ শাখা, খুলনা 

570 3943 Gm-2391 জনাব শওকাত ওর্োন 21-09-1964 20-09-23 ষবকে র্াতক্ষীিা 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কাষলগঞ্জ শাখা, র্াতক্ষীিা 

571 3946 Gj-200 জনাব জ্োঃ ষলয়াকত আলী 18-01-1964 17-01-23 ষবকে চিগ্রাে 06-04-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা আষজজনগি শাখা, বান্দিবান 

572 3947 Avi-713 জনাব জ্োঃ আঃ িষশে খান 10-11-1965 09-11-24 এইচএর্ষর্ ফষিেপুি 25-02-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা িাজীগঞ্জ বাজাি শাখা, ফষিেপুি 

573 3948 ‡R-714 জনাব জয়ধন আচার্য্স 11-01-1965 10-01-24 এেএ কক্সবাজাি 08-04-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা আলীকেে শাখা, বান্দিবান 

574 3949 Gm-2918 জনাব সুেশ সন র্ািা 22-02-1967 21-02-26 এেএ ষপদিাজপুি 02-06-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা টাফ কদলজ শাখা, ঢাকা 

575 3950 Avi-744 জনাব িনষজৎ কুোি র্িকাি 20-07-1967 19-07-26 ষবএ র্াতক্ষীিা 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কাষলগঞ্জ শাখা, র্াতক্ষীিা 

576 3951 GBP-616 জনাব জ্োঃ িাষববুি িিোন 31-07-1966 30-07-25 ষবকে কুষিয়া 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্খাকর্া শাখা, কুষিয়া 

577 3952 GBP-617 জনাব জ্োঃ িাষর্বুল আলে 24-08-1965 23-08-24 ষবকে োগুিা 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আড়পাড়া শাখা, োগুিা 

578 3953 Gg-2856 জনাব োসুদুি িউফ 17-04-1967 16-04-26 এেএ কুষিয়া 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বড়বাজাি শাখা, কুষিয়া 

579 3954 Avi-737 জনাব জ্োঃ িষবউল ইর্লাে 09-02-1969 08-02-28 ষবএ, ষবএি জ্েদিিপুি 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্েদিিপুি শাখা, জ্েদিিপুি 

580 3955 G-5044 জনাব আবু বকি ষর্ষিক 19-09-1962 18-09-21 এইচএর্ষর্ ষিনাইেি 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাষলয়ািাঙ্গা শাখা, ষিনাইেি 
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581 3956 Gg-2855 জনাব জ্শখ মুিাঃ মুশষফকুল ইর্লাে 01-01-1966 31-12-24 ষবএ জ্েদিিপুি 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা মুষজবনগি শাখা, জ্েদিিপুি 

582 3957 Gb-1032 জনাব নািায়ন চন্দ্র ষবশ্বার্ 15-03-1970 14-03-29 ষবএ োগুিা 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আলেখালী শাখা, োগুিা 

583 3958 Gb-1033 জনাব জ্োল্লা নাষজে উষিন 04-04-1964 03-04-23 ষবকে র্াতক্ষীিা 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা শ্যােনগি শাখা, র্াতক্ষীিা 

584 3959 G-5048 জনাব আশীি কুোি েি 25-11-1964 24-11-23 ষবএর্ষর্ বাদগিিার্ 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষর্এিষব বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

585 3960 Gm-2390 জনাব মুেী র্ষিদুল ইর্লাে 15-02-1965 14-02-24 ষবএর্ষর্ খুলনা 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্োাংলাদপার্ স শাখা,বাদগিিার্ 

586 3961 Gg-2265 জনাব োসুো খাতুন 11-09-1965 10-09-24 ষবএ বাদগিিার্ 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্কষিএ বার্ র্াষে সনাল শাখা, খুলনা 

587 3962 G-5049 জনাব আজে আব্দুল্লাি আল োমুন 19-07-1966 18-07-25 ষবএ বাদগিিার্ 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাদগিিার্ শাখা বাদগিিার্ 

588 3963 ‡K-624 জনাব কৃষ্ণচন্দ্র র্িকাি 11-11-1967 10-11-26 এইচএর্ষর্ র্াতক্ষীিা 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা শ্যােনগি শাখা, র্াতক্ষীিা 

589 3964 Avi-742 জনাব এে জ্িজাউল কবীি 01-01-1969 31-12-27 ষবএ বাদগিিার্ 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাদগিিার্ শাখা বাদগিিার্ 

590 3965 wU-291 জনাব তাদিিা জ্চৌধুিী 05-09-1970 04-09-29 ষবএ খুলনা 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ফদিন জ্িষেট্যাে ম্যাদনজদেন্ট ষবিাগ,প্রকা 

591 3966 wU-292 জনাব জ্তািা জ্িাদর্ন 01-06-1969 31-05-28 ষবএ বাদগিিার্ 01-01-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাদগিিার্ শাখা বাদগিিার্ 

592 3967 Avi-741 জনাব জ্োঃ িাষশদুল িার্ান 31-12-1969 30-12-28 এইচএর্ষর্ খুলনা 11-04-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা লবণচিা শাখা, খুলনা 

593 3968 G-5946 জনাব জ্োঃ আব্দুল আউয়াল 21-11-1965 20-11-24 ষবকে(র্ম্মান) ঢাকা 05-05-91 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা বাড্ডা শাখা, ঢাকা 

594 3969 Gg-3449 জনাব েঞ্জুশ্রী জ্র্ন 01-02-1965 31-01-24 এইচএর্ষর্ চিগ্রাে 07-07-91 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা চিগ্রাে কদপ সাদির্ শাখা,চিগ্রাে 

595 3970 wW-496 জনাব েীপক কুোি ষবশ্বার্ 25-08-1967 24-08-26 ষবকে(র্ম্মান) নড়াইল 17-12-91 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জ্লািাগড়া শাখা, নড়াইল 

596 3971 G-7109 জনাব জ্োঃ আশিাফুল আলে 27-01-1969 26-01-28 এেএ ষিনাইেি 17-12-91 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা দশলকুপা শাখা,ষিনাইেি 

597 3972 B-339 জনাব জ্োঃ এনামুল জ্িাদর্ন 11-07-1969 10-07-28 ষবকে(র্ম্মান) খুলনা 17-12-91 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা খুলনা কদপ সাদির্ শাখা, খুলনা 

598 3973 Gg-3453 জনাব জ্োিন কুোি র্ািা 21-08-1969 20-08-28 ষবএর্ষর্ নড়াইল 17-12-91 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জ্লািাগড়া শাখা, নড়াইল 

599 3974 G-7110 জনাব জ্োঃ আষতয়াি িিোন 31-12-1963 30-12-22 ষবকে ষিনাইেি 17-12-91 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা দিিবা বাজাি শাখা, ষিনাইেি 

600 3975 Gj-236 জনাব জ্োঃ লুৎফি িিোন 04-01-1964 03-01-23 ষবএ র্দশাি 08-07-92 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা নািািন শাখা, র্দশাি 

601 3976 wR-541 জনাব জ্গাষবন্দ চন্দ্র ষবশ্বার্ 04-12-1966 03-12-25 এেকে খুলনা 08-07-92 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা কাজষেয়া শাখা, খুলনা 

602 3977 wW-495 জনাব েীপক কুোি োলাকাি 03-03-1967 02-03-26 ষবএ খুলনা 08-07-92 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা বাটিয়াঘার্া শাখা, খুলনা 

603 3978 Gm-3671 জনাব জ্োঃ শষিদুল ইর্লাে 04-04-1969 03-04-28 ষবএ র্দশাি 08-07-92 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা িার্ানপুি শাখা, র্দশাি 

604 3979 ‡K-850 জনাব জ্োঃ খায়রুল আলে 15-10-1969 14-10-28 এেকে খুলনা 08-07-92 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা লবণচিা শাখা, খুলনা 

605 3981 Avi-1194 জনাব জ্োঃ রুহুল আষেন েষেন 02-02-1967 01-02-26 এেএ কুষেল্লা 01-09-92 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা গদবিণা ও পষির্াংখ্যান ষবিাগ, প্রকা 

606 3983 ‡K-222 জনাব জ্োঃ কষবরুল ইর্লাে 11-03-1964 10-03-23 এর্এর্ষর্ িাজবাড়ী 01-09-92 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা গদবিণা ও পষির্াংখ্যান ষবিাগ, প্রকা 

607 3984 Gm-3672 জনাব শওকত ওর্োন 05-05-1965 04-05-24 এইচএর্ষর্ চাঁেপুি 01-09-92 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা গদবিণা ও পষির্াংখ্যান ষবিাগ, প্রকা 

608 3985 I-178 জনাব দর্য়ে ওয়ালী  উল্লাি 02-01-1968 01-01-27 ষবএ ঢাকা 01-09-92 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

609 3986 Gg-2903 জনাব জ্োঃ োিবুবুি িিোন 01-09-1966 31-08-25 ফাষজল খুলনা 01-09-92 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, খুলনা 

610 3987 wR-436 জনাব জ্োঃ জ্গালাে জ্োস্তফা 09-03-1967 08-03-26 এইচএর্ষর্ ষিনাইেি 01-09-92 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িষলধানী শাখা,ষিনাইেি 

611 3988 Gm-2932 জনাব জ্োঃ শািজল িক 01-06-1968 31-05-27 এর্এর্ষর্ জ্িালা 01-09-92 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা দুলািিার্ শাখা, জ্িালা 
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612 3989 ‡K-819 জনাব জ্োঃ জ্খািদশে আলে 15-02-1963 14-02-22 ষবএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 03-10-92 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ষবশ্বদিাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

613 3990 Gm-2988 জনাব জ্োঃ ষছষিকুি িিোন 24-05-1964 23-05-23 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 03-10-92 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা চাষন্দনা শাখা,কুষেল্লা 

614 3991 G-2709 জনাব অপ সন কাষন্ত পাল 31-10-1963 30-10-22 এইচএর্ষর্ চিগ্রাে 03-10-92 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা গাছুয়া শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

615 3993 GBP-594 জনাব জ্োঃ িাষববুি িিোন 15-06-1965 14-06-24 ষবএ পটুয়াখালী 05-10-92 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা কালাইয়া বন্দি শাখা, পটুয়াখালী 

616 3995 Gd-290 জনাব জ্োঃ ফখরুল ইর্লাে 01-02-1965 31-01-24 আলীে  ঢাকা 10-10-92 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

617 3996 wR-297 জনাব জ্োঃ জ্গালাে জ্োস্তফা 06-12-1965 05-12-24 ষবএ জাোলপুি 10-10-92 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা তুলশীপুি বাজাি শাখা,জাোলপুি 

618 3997 Gg-3451 জনাব জ্োঃ োসুদুি িষশে 05-12-1962 04-12-21 ষবকে ঢাকা 01-12-92 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা এইচআিএেষি-১, প্রকা,ঢাকা 

619 3998 ‡K-849 জনাব জ্োঃ খর্রুল আলে 25-02-1964 24-02-23 এর্এর্ষর্ ষেনাজপুি 17-02-93 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা িাণীগঞ্জ বাজাি শাখা, গাজীপুি 

620 3999 wm-115 জনাব চঞ্চলা িানী বষনক 07-04-1966 06-04-25 এইচএর্ষর্ মুষেগঞ্জ 17-02-93 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা জ্কন্দ্রীয় ষির্াব ষবিাগ, প্রকা,ঢাকা 

621 4000 Gg-3450 জনাব জ্োঃ জ্োছাব ষেয়া 04-01-1967 03-01-26 এইচএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 17-02-93 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা িিগজ শাখা, োষনকগঞ্জ 

622 4001 Gb-1383 জনাব জ্োঃ নজরুল ইর্লাে ভূ ূঁইয়া 04-07-1969 03-07-28 এইচএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 17-02-93 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা পষিধািণ ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

623 4003 Gg-3457 জনাব জ্োঃ েষনি ষেয়া 01-01-1965 31-12-23 আলীে  িষবগঞ্জ 28-01-94 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা নবীগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 

624 4004 Gg-1555 জনাব জ্োঃ েষনি উষিন 05-01-1964 04-01-23 এইচএর্ষর্ জাোলপুি 30-06-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা িাজীপুি বাজাি শাখা, জাোলপুি 

625 4007 G-3541 জনাব অেল কৃষ্ণ কুন্ডু 07-02-1964 06-02-23 এইচএর্ষর্ োোিীপুি 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা কাষলি বাজাি শাখা, োোিীপুি 

626 4008 Gm-3722 জনাব র্তেষজৎ কুোি িায় 08-06-1964 07-06-23 ষবএ ঢাকা 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা ষবষনকা,ঢাকা 

627 4009 ‡R-717 জনাব জ্োঃ জষর্ে উষিন 07-10-1965 06-10-24 ষবএ জ্নত্রদকাণা 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা িালুয়াঘার্ শাখা,েয়েনষর্াংি(উঃ) 

628 4010 Gm-3716 জনাব জ্োঃ ষর্িাজুল ইর্লাে লস্কি 19-01-1966 18-01-25 কাষেল জ্গাপালগঞ্জ 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা এইচআিএেষি-২, প্রকা,ঢাকা 

629 4011 Gm-3719 জনাব জ্োঃ সুলতান আিম্মে 20-09-1966 19-09-25 এইচএর্ষর্ বষিশাল 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা জ্লঙ্গুটিয়া শাখা, বষিশাল 

630 4012 G-7199 জনাব জ্োঃ আব্দুল জ্োষেন আকন্দ 31-12-1966 30-12-25 এইচএর্ষর্ গাইবান্ধ্া 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা জাঙ্গাষলয়া বাজাি শাখা,নািায়নগঞ্জ 

631 4013 Avi-1206 জনাব জ্িাদকয়া পািিীন 30-08-1967 29-08-26 এেএ পাবনা 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা জ্কন্দ্রীয় ষির্াব ষবিাগ, প্রকা,ঢাকা 

632 4014 Gm-3728 জনাব জ্োঃ র্াখাওয়াত জ্িাদর্ন 19-10-1967 18-10-26 এইচএর্ষর্ র্দশাি 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা কাদয়েদখালা বাজাি শাখা, র্দশাি 

633 4015 we-646 জনাব জ্োঃ জ্বলাল জ্িাদর্ন 18-11-1967 17-11-26 ষবএর্এর্ লক্ষ্মীপুি 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা কাদেি পষিদতি িার্ শাখা, লক্ষ্মীপুি 

634 4016 Gm-3354 জনাব জ্োঃ শাি আলে 01-01-1968 31-12-26 এর্এর্ষর্ জ্ফনী 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা পশুিাে শাখা, জ্ফনী 

635 4017 Gd-665 জনাব এ জ্ক এে ফজদল বািী 08-07-1968 07-07-27 ষবএ ষেনাজপুি 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা জনর্াংদর্াগ ও প্রদর্াকল ষবিাগ,প্রকা 

636 4018 wc-327 জনাব প্রেীপ কুোি র্িকাি 31-12-1968 30-12-27 এইচএর্ষর্ ঢাকা 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা বাষলয়া শাখা, ঢাকা 

637 4019 Gb-1385 জনাব জ্োঃ নূি আলে 01-01-1969 31-12-27 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা আইন ষবিাগ, প্রকা, ঢাকা 

638 4020 GBP-490 জনাব জ্োঃ িারুন অি িষশে 01-03-1966 28-02-25 এইচএর্ষর্ চাঁেপুি 10-03-92 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা কালীি বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

639 4021 Gg-3241 জনাব জ্োঃ ষেজানুি িিোন 01-06-1963 31-05-22 এইচএর্ষর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 15-10-84 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা লালপুি বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

640 4022 Gg-3350 জনাব জ্োঃ েষজবুি িিোন 01-06-1967 31-05-26 ষবএ ষর্দলর্ 08-09-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা চাখাই শাখা, ষর্দলর্ 

641 4023 Gd-658 জনাব ফষিে আিাম্মে 19-06-1966 18-06-25 ষবএর্ষর্ জ্শিপুি 16-09-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা নকলা শাখা, জ্শিপুি 

642 4024 Gg-2241 জনাব জ্োঃ জ্োতািাি জ্িাদর্ন 10-11-1965 09-11-24 ষবএর্ষর্ োোিীপুি 07-01-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা উৎিাইল শাখা, োোিীপুি 
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643 4026 G-5020 জনাব জ্োঃ আেীন িার্ান 15-10-1970 14-10-29 এইচএর্ষর্ সুনােগঞ্জ 28-08-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা সুনােগঞ্জ শাখা,সুনােগঞ্জ 

644 4027 Gg-3454 জনাব জ্োিাম্মে আলী 01-03-1967 28-02-26 ষবএ খুলনা 27-01-92 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা আষনকা , বাদগিিার্ 

645 4028 Gg-3452 জনাব জ্োঃ ষেজানুি িিোন 23-04-1964 22-04-23 ষবএ র্দশাি 26-02-92 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা রুপষেয়া শাখা, র্দশাি 

646 4029 G-7198 জনাব জ্োঃ আকবি আলী 03-03-1969 02-03-28 ষবএ ষর্িাজগঞ্জ 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা এইচআিএেষি-১, প্রকা,ঢাকা 

647 4030 G-7159 জনাব জ্োঃ আইয়ুব খান 07-08-1969 06-08-28 এইচএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা ষবষনকা,ঢাকা 

648 4031 G-7111 জনাব আব্দুল আলীে 10-09-1969 09-09-28 এেকে জ্নায়াখালী 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা ষেিপুি শাখা, ঢাকা 

649 4032 ‡R-729 জনাব জ্োঃ জর্ীে উষিন 02-04-1970 01-04-29 ষবএ নিষর্াংেী 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা িাষতিষেয়া শাখা, নিষর্াংেী 

650 4033 ‡K-862 জনাব কনক বড়ূয়া 04-05-1970 03-05-29 এইচএর্ষর্ চিগ্রাে 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা বুধপুিািার্ শাখা,পটিয়া 

651 4034 Gg-3482 জনাব ঢালী জ্োিাম্মে জ্োস্তফা 15-06-1970 14-06-29 এইচএর্ষর্ বাদগিিার্ 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা ষবিার্ বাজাি শাখা, খুলনা 

652 4035 Gm-3724 জনাব জ্োঃ ষর্িাজুল ইর্লাে 01-09-1970 31-08-29 এইচএর্ষর্ গাজীপুি 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা আষনকা, র্াঙ্গাইল(উঃ) 

653 4036 ‡K-863 জনাব খাদতোন আিা খাতুন 30-10-1970 29-10-29 ষবএ েয়েনষর্াংি 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা,েয়েনষর্াংি(উঃ) 

654 4037 ‡R-728 জনাব জ্োঃ জালাল উষিন 30-06-1971 29-06-30 ষবএ েয়েনষর্াংি 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা িাণীগঞ্জ বাজাি শাখা, গাজীপুি 

655 4038 Gm-3721 জনাব জ্োঃ জ্র্ষলে জ্িাদর্ন 31-12-1972 30-12-31 এইচএর্ষর্ কুষড়গ্রাে 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা 
ম্যান পাওয়াি লোষনাংএি  জ্িদিলপদেন্ট 

ষবিাগ 

656 4039 Gg-3484 জনাব এর্ জ্ক ষেজানুি িিোন 01-01-1973 31-12-31 এইচএর্ষর্ র্াতক্ষীিা 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, খুলনা 

657 4040 Gb-1404 জনাব জ্োঃ নান্নূ ষেয়া 17-03-1973 16-03-32 ষবএর্ষর্ ঢাকা 20-08-94 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা কাওিান বাজাি কদপ সাঃ শাখা, ঢাকা 

658 4041 Avi-1210 জনাব িাশ্মী িানী ঢালী 04-04-1974 03-04-33 ষবএ খুলনা 20-08-94 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, খুলনা 

659 4042 Gg-3478 জনাব জ্োঃ েনজুি জ্োিদশে 15-02-1975 14-02-34 ষবএ জ্িালা 20-08-94 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা জ্বািিানগঞ্জ বাজাি শাখা, জ্িালা 

660 4043 G-7196 জনাব আশীি কুোি েিল 17-06-1969 16-06-28 ষবএ নওগাঁ 20-08-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা বিালবাড়ীয়া  শাখা, কুষিয়া 

661 4045 Gg-3479 জনাব জ্োঃ োিফুজুি িিোন 08-05-1971 07-05-30 ষবএর্এর্(র্ম্মান) চাঁেপুি 12-10-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জ্ক্রষির্ ষবিাগ, প্রকা, ঢাকা 

662 4046 wU-427 জনাব জ্োঃ জ্তৌষফকুল আলে 01-01-1969 31-12-27 এইচএর্ষর্ নিষর্াংেী 12-10-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা আলগী বাজাি  শাখা, নিষর্াংেী 

663 4046/1 Gg-3480 জনাব জ্োদশ সো জ্বগে 30-10-1968 29-10-27 এেএর্ষর্ গাজীপুি 12-11-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ষির্াব র্েন্বয় ষবিাগ, প্রকা,ঢাকা 

664 4047 Gg-3483 জনাব মুক্তা আদবেীন 10-07-1969 09-07-28 এইচএর্ষর্ চাঁেপুি 12-11-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ষনিীক্ষা ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

665 4048 Gm-3733 জনাব সুলতানা জ্বগে 16-06-1972 15-06-31 ষবএ কুষেল্লা 13-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা গষলয়ািা শাখা, কুষেল্লা 

666 4049 G-7202 জনাব জ্োঃ আিদশে আলী 25-09-1969 24-09-28 ষবএ র্াঙ্গাইল 15-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা েধুপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

667 4050 Gm-3726 জনাব জ্োঃ র্াইফুল ইর্লাে 30-08-1969 29-08-28 এেকে ঢাকা 15-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা বান্দুিািার্  শাখা, ঢাকা 

668 4051 Gj-237 জনাব ষলষল পািিীন 02-06-1969 01-06-28 এেএ ঢাকা 17-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা শ্যােলী শাখা, ঢাকা 

669 4052 ‡K-868 জনাব কাষনজ জুবাইো 12-07-1973 11-07-32 এইচএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 17-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ষকদশািগঞ্জ শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

670 4053 wR-559 জনাব জ্োঃ জ্গালাে িব্বানী 25-12-1970 24-12-29 ষবএ জাোলপুি 17-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা িার্ািা বাজাি শাখা, জাোলপুি 

671 4054 Gb-1386 জনাব জ্োঃ নুরুল ইর্লাে 31-08-1968 30-08-27 ষবএ জাোলপুি 18-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা বাষজতষখলা শাখা, জ্শিপুি 

672 4055 G-7194 জনাব জ্োঃ আব্দুল েষতন 12-07-1971 11-07-30 ষবএ কুষেল্লা 18-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ব্রাক্ষ্মনপাড়া শাখা, কুষেল্লা 
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673 4057 Gg-3485 জনাব জ্োঃ জ্োক্তাি জ্িাদর্ন জ্োল্লা 01-11-1965 31-10-24 এেএ মুষেগঞ্জ 19-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা কােিাঙ্গীিচি শাখা, ঢাকা 

674 4058 Gg-3490 জনাব জ্োঃ জ্োর্দলি উষিন 16-09-1966 15-09-25 এইচএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 20-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা োষিয়ালী শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

675 4059 we-647 জনাব বার্ন্তী িানী জ্ঘাি 11-03-1967 10-03-26 এইচএর্ষর্ র্াতক্ষীিা 21-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা তালা শাখা, র্াতক্ষীিা 

676 4060 Gm-3725 জনাব শায়লা ষবনদত জ্চৌধুিী 15-12-1972 14-12-31 ষবএ গাজীপুি 21-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা টাফ কদলজ, ঢাকা 

677 4061 G-7205 জনাব জ্োঃ আজাদুি িিোন 01-04-1966 31-03-25 এেকে োষনকগঞ্জ 22-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা েিাদেবপুি শাখা, োষনকগঞ্জ 

678 4062 wW-501 জনাব জ্োঃ েষবি উষিন জ্জায়ািোি 01-01-1969 31-12-27 এেএ কুষিয়া 22-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা কুষিয়া শাখা, কুষিয়া 

679 4064 Gm-3720 জনাব জ্োঃ র্ষফকুল ইর্লাে 31-10-1972 30-10-31 ষবএর্এর্ বিগুনা 22-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা পি সে র্ষচবলায় ষবিাগ, প্রকা 

680 4066 wR-555 জনাব জ্োঃ জ্গালাে িব্বানী 01-08-1966 31-07-25 ষবএ জাোলপুি 26-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা বাড্ডা শাখা, ঢাকা 

681 4067 G-7192 জনাব জ্োঃ আল আষেন 10-02-1968 09-02-27 ষবএ কুষিয়া 26-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জ্েদিিপুি শাখা, জ্েদিিপুি 

682 4068 Avi-1195 জনাব িাদবয়া নার্িীন সুলতানা 16-06-1971 15-06-30 ষবএ গাজীপুি 28-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা শ্রীপুি শাখা, গাজীপুি 

683 4069 G-7197 জনাব জ্োঃ আষজজুল িক 01-08-1966 31-07-25 এেএর্ষর্ গাজীপুি 01-01-95 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জ্পৌি োদকসর্ শাখা,নািায়নগঞ্জ 

684 4070 Gm-3717 জনাব জ্োঃ শাদিে আলী খান 01-01-1967 31-12-25 এইচএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 01-01-95 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা ষেজসাপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

685 4071 Gm-3718 জনাব জ্োঃ শাষিদুল ইর্লাে 30-03-1971 29-03-30 ষবএ িালকাঠি 02-01-95 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা িালকাঠি শাখা, িালকাঠি 

686 4072 Gg-3486 জনাব জ্োঃ আব্দুল েষজে 01-03-1964 01-03-23 এইচএর্ষর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 10-08-96 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষবষনকা, ষর্দলর্ 

687 4073 Gg-3487 জনাব জ্োঃ ষেজানুি িিোন 02-02-1965 01-02-24 ষিদলাো-ইন-কোর্ স র্দশাি 10-08-96 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, র্দশাি 

688 4074 wR-556 জনাব জ্োঃ জ্গালাে জ্োস্তফা 11-03-1965 10-03-24 এইচএর্ষর্ জাোলপুি 10-08-96 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা আষনকা, জাোলপুি 

689 4075 ‡K-867 জনাব জ্োঃ কাোল জ্িাদর্ন 11-06-1973 10-06-32 ষিদলাো-ইন-কোর্ স িালকাঠি 10-08-96 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা ষবষনকা, বষিশাল 

690 4076 Gm-3734 জনাব র্াষিো আক্তাি 01-02-1975 31-01-34 আলীে  গাজীপুি 10-08-96 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা আওড়াখালী বাজাি শাখা, গাজীপুি 

691 4077 G-7203 জনাব এ ষব এে আখতাি জ্িার্াইন 02-01-1971 01-01-30 এইচএর্ষর্ পটুয়াখালী 17-08-96 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা এইচআিএেষি-১, প্রকা,ঢাকা 

692 4078 AvB-230 জনাব নাজমুল িার্ান ইকবাল 01-01-1971 31-12-29 ষবএ কুষেল্লা 26-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 14-09-14 কে সকতসা জ্চৌিগ্রাে শাখা, লাকর্াে 

693 4079 G-7204 জনাব জ্োঃ আব্দুল োন্নান র্িকাি 01-03-1966 28-02-25 ফাষজল ঢাকা 29-10-96 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা শ্রীপুি শাখা, িাজবাড়ী 

694 4080 wW-502 জনাব ষেলীপ কুোি িায় 03-05-1967 02-05-26 ষবকে ফষিেপুি 29-10-96 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা এইচআিএেষি-২, প্রকা,ঢাকা 

695 4081 Gd-676 জনাব ফষিো ইয়াছষেন 07-06-1965 06-06-24 এর্এর্ষর্ জ্ফনী 09-11-96 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা জয়লস্কি শাখা, জ্ফনী 

696 4084 G-7211 জনাব আদেনা আক্তাি 25-01-1969 24-01-28 এইচএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 27-04-97 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা আষনকা, র্াঙ্গাইল(েঃ) 

697 4086 GBP-879 জনাব খন্দকাি িায়োি আলী 05-08-1968 04-08-27 এেএর্এর্ গাজীপুি 28-04-97 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা ফুলবাড়ীয়া শাখা, গাজীপুি 

698 4087 GBP-880 জনাব জ্োঃ িারুনুি িশীে 01-01-1973 31-12-31 এেএ কুষেল্লা 29-04-97 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, ষর্দলর্ 

699 4088 G-7206 জনাব জ্োঃ আব্দুল কষিে 30-09-1975 29-09-34 এইচএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 29-04-97 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা জ্শিপুি বাজাি শাখা,জ্েৌলিীবাজাি 

700 4090 Gg-3504 জনাব জ্োঃ জ্োনাদয়ে খান 13-11-1968 12-11-27 এইচএর্ষর্ জ্নত্রদকাণা 30-04-97 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা আর্পাড়া শাখা, জ্নত্রদকাণা 

701 4091 Gm-3741 জনাব জ্োঃ ষছষিকুি িিোন 04-10-1975 03-10-34 এর্এর্ষর্ গাজীপুি 04-05-97 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা আষনকা,গাজীপুি 

702 4092 Gg-3488 জনাব জ্োিাম্মে জ্িাদর্ন 01-05-1978 30-04-37 ষবএর্এর্ লক্ষ্মীপুি 04-05-97 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা িাজীিপাড়া শাখা, লক্ষ্মীপুি 

703 4093 Avi-1211 জনাব জ্োঃ িষফকুল ইর্লাে 12-04-1968 11-04-27 ষবএ েয়েনষর্াংি 15-05-97 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা ষনিীক্ষা ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 
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704 4094 Avi-1213 জনাব জ্িবতী িায় 08-08-1969 07-08-28 এইচএর্ষর্ নীলফাোিী 20-05-97 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা জ্ক্রষির্ ষবিাগ, প্রকা, ঢাকা 

705 4095 ‡K-864 জনাব কােরুল ইর্লাে ষর্িাজী 10-02-1968 09-02-27 ষবএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 06-12-97 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা তািাকান্দা শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

706 4096 G-7208 জনাব এর্ এে আলতাফ জ্িাদর্ন 03-06-1968 02-06-27 এেএ পাবনা 10-01-99 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা এইচআিএেষি-২, প্রকা,ঢাকা 

707 4097 GBP-881 জনাব জ্োঃ জ্িলাল উষিন তালুকোি 06-10-1968 05-10-27 ষবএ ষপদিাজপুি 10-01-99 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা আইষর্টি অপাদিশন ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

708 4098 ‡K-865 জনাব জ্োঃ কাোল জ্িাদর্ন 07-06-1975 06-06-34 এেএর্এর্ লক্ষ্মীপুি 10-01-99 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা জ্েজািী ম্যাদনজদেন্ট ষবিাগ,  প্রকা 

709 4100 Gb-1407 জনাব জ্োিাম্মে নজরুল ইর্লাে 19-03-1977 18-03-36 ষবকে(র্ম্মান),এেএ গাজীপুি 10-01-99 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা ফদিন জ্িষেট্যাে ম্যাদনজদেন্ট ষবিাগ,প্রকা 

710 4101 ‡R-730 জনাব আবু জ্িনা জ্োঃ জাকাষিয়া 05-02-1974 04-02-33 ষবকে জ্শিপুি 10-01-99 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, জ্শিপুি 

711 4102 ‡K-866 জনাব মুিাম্মে কাোলুদ্বীন 01-03-1969 28-02-28 ষবএ(র্ম্মান),এেএ লক্ষ্মীপুি 10-01-99 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা আইন ষবিাগ, প্রকা, ঢাকা 

712 4103 Gg-3489 জনাব এে এ োসুে 07-01-1964 06-01-23 এেকে(ব্বস্থাপনা) পটুয়াখালী 10-01-99 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা ষির্াব র্েন্বয় ষবিাগ, প্রকা,ঢাকা 

713 4104 wR-557 জনাব জ্গৌি চন্দ্র িায় 04-12-1973 03-12-32 ষবকে ব্রাহ্মণবাষড়য়া 10-01-99 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা ষবষনকা, ষর্দলর্ 

714 4105 Gm-3736 জনাব জ্োঃ র্ােসুি িিোন 01-01-1971 31-12-29 এেএর্এর্ ঢাকা 10-01-99 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

715 4106 Gm-3737 জনাব জ্োিাম্মে র্ষিে উল্যাি খান 01-02-1969 31-01-28 এেকে(ব্বস্থাপনা) চাঁেপুি 10-01-99 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা এইচআিএেষি-১, প্রকা,ঢাকা 

716 4107 Gm-3738 জনাব র্াষেে আিা তাষনয়া 23-05-1972 22-05-31 এেএ ঢাকা 10-01-99 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা এইচআিএেষি-১, প্রকা,ঢাকা 

717 4108 ‡R-731 জনাব জ্োঃ জহুরুল িক 01-01-1976 31-12-34 এেএর্এর্ ষিনাইেি 10-01-99 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা জ্কার্চাঁেপুি শাখা,ষিনাইেি 

718 4109 Gm-3739 জনাব জ্োঃ শষিদুল ইর্লাে 30-01-1974 29-01-33 এেএ কুষেল্লা 10-01-99 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা মুআ কা,কুষেল্লা 

719 4110 G-7209 জনাব জ্োঃ আতাউি িিোন 14-07-1969 13-07-28 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 10-01-99 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা জ্ক্রষির্ ষবিাগ, প্রকা, ঢাকা 

720 4111 Gd-684 জনাব জ্োঃ ফজলুল িক 20-01-1976 19-01-35 এেএ ষর্িাজগঞ্জ 10-01-99 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা পষিপালন ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

721 4112 Gm-3740 জনাব ষর্িাজুল ইর্লাে 21-10-1974 20-10-33 এেএ নািায়ণগঞ্জ 10-01-99 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা ব্বস্থাপনা পষিচালক েদিােদয়ি র্ষচবলায় 

722 4113 IqvB-185 জনাব ইয়ার্ষেন আক্তাি 01-06-1975 31-05-34 ষবএর্ষর্(র্ম্মান),এেএ গাজীপুি 10-01-99 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা টাফ কদলজ, ঢাকা 

723 4114 G-7210 জনাব েীি জ্োিাম্মে আব্দুল েষেন 02-06-1973 01-06-32 এেএ জ্নায়াখালী 10-01-99 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা মুআ কা,কুষেল্লা 

724 4115 WweøD- 182 জনাব জ্োঃ অষিদুল িক খান 05-01-1969 04-01-28 এইচএর্ষর্ ঢাকা 10-01-99 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা এইচআিএেষি-২, প্রকা,ঢাকা 

725 4116 WweøD- 183 জনাব জ্োঃ ওয়াদিদুল ইর্লাে 07-01-1970 06-01-29 এেএ ষেনাজপুি 10-01-99 িার্া এঃকঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা টাফ কদলজ, ঢাকা 

726 4116/1 G-7212 জনাব জ্োঃ আলী আজে 04-03-1974 03-03-33 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা ঋণ আোয় ষবিাগ, প্রকা,ঢাকা 

727 4117 G-7243 জনাব জ্োঃ আর্াদুজ্জাোন 08-03-1974 07-03-33 আলীে  বষিশাল 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, বষিশাল  

728 4118 ‡RW-409 জনাব জষিি আিদেে 05-12-1980 04-12-39 ষবএ খুলনা 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, খুলনা 

729 4119 Gg-3515 জনাব জ্োশতাষিন খানে 25-04-1976 24-04-35 এেএ োোিীপুি 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা ষিষজদলে জ্স্কায়াি ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

730 4120 BD-62 জনাব উৎপল কাষন্ত োশ 01-01-1964 31-12-22 এেএর্এর্ চিগ্রাে 27-12-84 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা িাঙ্গুষনয়া শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

731 4121 Gb-1375 জনাব ননী জ্গাপাল জ্ে 05-01-1967 04-01-26 ষবএ কক্সবাজাি 08-04-90 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা ঈেগাও শাখা, কক্সবাজাি 

732 4123 GBP-894 জনাব জ্োিাম্মে িারুনুি িষশে 04-11-1977 03-11-36 এেএ চাঁেপুি 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা জ্কন্দ্রীয় ষির্াব ষবিাগ, প্রকা,ঢাকা 

733 4124 G-7257 জনাব জ্োঃ আবুল কালাে 01-01-1972 31-12-30 এইচএর্ষর্ গাজীপুি 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা ষখিাটি বাজাি শাখা,গাজীপুি 

734 4125 we-650 জনাব বুলবুল আিদেে 07-05-1973 06-05-32 ষবএ েয়েনষর্াংি 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা বার্াদজাি শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 
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735 4126 G-7256 জনাব আওলাে জ্িাদর্ন র্ে সাি 01-03-1974 28-02-33 ষবএ চাঁেপুি 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা ষবষনকা,কুষেল্লা 

736 4127 Gd-677 জনাব জ্োঃ ফারুখ জ্িাদর্ন 20-05-1971 19-05-30 ষবএ ষর্িাজগঞ্জ 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা র্ঙ্গী শাখা, গাজীপুি 

737 4128 Gm-3788 জনাব জ্োঃ র্াইদুি িিোন ষবশ্বার্ 05-12-1972 04-12-31 ষবএ জ্গাপালগঞ্জ 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, জ্গাপালগঞ্জ 

738 4129 ‡R-752 জনাব জ্োঃ জাষকি জ্িাদর্ন 01-01-1980 31-12-38 ষবএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা মুক্তাগাছা শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

739 4130 Gb-1424 জনাব আষিফা নাষর্ে বানু 22-03-1969 21-03-28 ষবএ ষব.এি েয়েনষর্াংি 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা জ্চচুয়া বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

740 4131 wR-565 জনাব জ্োঃ জ্গালাে ছািওয়াি 03-07-1974 02-07-33 এেএ কুষেল্লা 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা জ্কন্দ্রীয় ষির্াব ষবিাগ, প্রকা,ঢাকা 

741 4132 Gm-3776 জনাব ছালো আক্তাি 02-04-1976 01-04-35 এেএ ঢাকা 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা ফদিন জ্িষেট্যাে ম্যাদনজদেন্ট ষবিাগ,প্রকা 

742 4133 ‡R-743 জনাব জ্োঃ আব্দুল জষলল ষেঞা 30-12-1976 29-12-35 এেএ গাইবান্ধ্া 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা ষবষনকা, কুষিয়া 

743 4134 G-7274 জনাব জ্োঃ আষজজুল িক 20-08-1971 19-08-30 ষবএ োোিীপুি 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা জ্গাপালপুি িার্ শাখা, োোিীপুি 

744 4135 Gb-1409 জনাব নুরুন নািাি 01-08-1972 31-07-31 এেএর্এর্ গাজীপুি 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা উিিা শাখা, ঢাকা 

745 4136 G-7255 জনাব আফদিাজা পািিীন 01-02-1977 31-01-36 ষবএ নিষর্াংেী 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, ঢাকা 

746 4137 Gb-1425 জনাব জ্োঃ নাষছি উষিন 09-01-1972 08-01-31 ষবএ ষকদশািগঞ্জ 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা েিজেপুি শাখা,নািায়নগঞ্জ 

747 4138 Gb-1426 জনাব জ্োঃ নাজমুল ইর্লাে 01-09-1977 31-08-36 এেএ ঢাকা 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা জ্কন্দ্রীয় ষির্াব ষবিাগ, প্রকা,ঢাকা 

748 4139 G-7271 জনাব আদয়শা খাতুন 28-10-1970 27-10-29 এইচএর্ষর্ িাজবাড়ী 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা িাজবাড়ী শাখা, িাজবাড়ী 

749 4140 Gg-3534 জনাব জ্োঃ জ্োখদলছুি িিোন 01-10-1975 30-09-34 এেএ েয়েনষর্াংি 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা বাকতা বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

750 4141 ‡R-753 জনাব জ্োঃ জািাঙ্গীি জ্িাদর্ন 01-03-1976 01-03-35 এেএ চাঁেপুি 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা জ্ছার্সুন্দি বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

751 4142 wU-428 জনাব তর্ষলো আক্তাি লীনা 31-12-1977 30-12-36 এেএ ঢাকা 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা ফিাশগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

752 4143 ‡K-869 জনাব জ্োঃ জ্খলাফত জ্িাদর্ন 05-11-1972 04-11-31 এেএ পাবনা 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা শাখা ষনয়ন্ত্রণ ও ব্বর্া উন্নয়ন ষবিাগ, প্রকা 

753 4144 wR-732 জনাব মুিাম্মে জািাঙ্গীি জ্িাদর্ন 02-01-1978 01-01-37 ষবএ(র্ম্মান),এেএ োষনকগঞ্জ 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা গদবিণা ও পষির্াংখ্যান ষবিাগ, প্রকা 

754 4145 ‡K-880 জনাব জ্কাষিনুি আক্তাি 16-08-1979 15-08-38 ষবএ(র্ম্মান) গাজীপুি 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা ফদিন জ্িষেট্যাে ম্যাদনজদেন্ট ষবিাগ,প্রকা 

755 4146 wU-436 জনাব জ্োঃ জ্তাফাজ্জল জ্িাদর্ন 15-08-1967 14-08-26 এইচএর্ষর্ পাবনা 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা মু আ কা, ঢাকা 

756 4147 Avi-1230 জনাব জ্িাখর্ানা পািিীন 18-10-1978 17-10-37 ষবএ(র্ম্মান),এেএ চুয়ািাঙ্গা 11-06-00 র্াঃ কাে িার্াএঃঅপাঃ 14-09-14 কে সকতসা জ্ক্রষির্ ষবিাগ, প্রকা, ঢাকা 

757 4148 Avi-1114 জনাব িজত কুোি জ্েব 01-01-1967 31-12-25 ষবএ িষবগঞ্জ 27-03-85 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা খাজাঞ্চীগাও শাখা, ষর্দলর্ 

758 4149 Avi-975 জনাব িষতশ িায় 02-02-1967 01-02-26 এইচএর্ষর্ িষবগঞ্জ 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা িষবগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 

759 4150 Gb-1350 জনাব নূরুজ্জাোন তিফোি 31-12-1963 30-12-22 ষবএ িষবগঞ্জ 16-03-89 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা নাগুড়া  শাখা, িষবগঞ্জ 

760 4151 Avi-725 জনাব িনষজত কুোি র্িকাি 24-05-1965 23-05-24 এেএ র্াতক্ষীিা 05-09-90 ষনঃ র্িকািী 14-09-14 কে সকতসা র্াতক্ষীিা শাখা, র্াতক্ষীিা 

761 4152 G-7105 জনাব এর্ এে আবুল িাষর্ে 01-03-1968 01-03-27 এর্এর্ষর্ িাজবাড়ী 17-02-93 মুদ্রাক্ষষিক 14-09-14 কে সকতসা জ্ক্রষির্ ষবিাগ, প্রকা, ঢাকা 

762 4152/1 Gg-1629 জনাব মুতো ইন্না নাষিে 23-09-1981 22-09-40 এেএ িাজশািী 09-03-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, ঢাকা 

763 4153 Gg-4050 জনাব জ্োিায়দেনুল ইর্লাে 18-10-1987 17-10-46 এেএর্এর্ ঠাকুিগাঁও 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্াঙ্গাইল শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

764 4154 Gg-4048 জনাব জ্োষিদুল ইর্লাে 16-09-1982 15-09-41 এেএর্এর্ ষিনাইেি 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাখুিা বাজাি শাখা, ফষিেপুি 

765 4155 ‡R-875 জনাব জ্োঃ জ্জাবাদয়ি িিোন 25-12-1981 24-12-40 ষবএ ষর্িাজগঞ্জ 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা ভূঞাপুি শাখা,র্াঙ্গাইল (উঃ) 
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766 4156 G-7777 জনাব আলী জ্িজা জ্র্ািাগ 01-06-1985 31-05-44 এেএ োগুিা 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা েিম্মেপুি শাখা, োগুিা 

767 4157 Gm-4485 জনাব শােীে ভুইয়া 30-12-1985 29-12-44 এেএ র্াঙ্গাইল 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা েগড়া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

768 4158 Gm-4481 জনাব জ্োঃ শাষকল আিদেে 28-12-1986 27-12-45 এেষবএর্ র্াঙ্গাইল 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেজসাপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

769 4159 Gg-4045 জনাব জ্োঃ োরুফুল ইর্লাে 30-12-1984 29-12-43 এেএর্এর্ চুয়ািাঙ্গা 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা চিিদ্রার্ন শাখা, ফষিেপুি 

770 4160 Gg-4051 জনাব োিফুজুি িিোন 02-01-1985 01-01-44 এেএ(ইষতিার্) নাদর্াি 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা বেিগঞ্জ শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

771 4161 AvB-422 জনাব ইোমুল িার্ান আকন্দ 05-04-1988 04-04-47 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা ঋণ আোয় ষবিাগ, প্রকা,ঢাকা 

772 4162 Gg-4046 জনাব জ্োঃ েদনায়াি জ্িাদর্ন 01-02-1987 31-01-46 এেএ(ইষতিার্) িাজশািী 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা কােিাঙ্গীিচি শাখা, ঢাকা 

773 4163 Gm-4482 জনাব জ্োঃ র্াজ্জাদুল ইর্লাে 04-06-1986 03-06-45 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফটিকছষড় শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

774 4164 G-7783 জনাব অজয় জ্বার্ 12-10-1988 11-10-47 ষবষবএ জ্গাপালগঞ্জ 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্কিানীগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

775 4165 Gg-4043 জনাব জ্োঃ েিষর্ন আলী 18-06-1982 17-06-41 ষবষবএর্ পঞ্চগড় 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ঙ্গীবাড়ী শাখা, মুষেগঞ্জ 

776 4166 Avi-1531 জনাব জ্োিাম্মে িাষশদুল িার্ান 18-09-1984 17-09-43 ষবষবএ নিষর্াংেী 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা মুদেদফিচি  শাখা, নিষর্াংেী 

777 4167 Gg-4061 জনাব জ্োঃ জ্োস্তাষফজুি িিোন 10-10-1983 09-10-42 এেকে(ব্বস্থাপনা) োোিীপুি 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কালষকষন শাখা, োোিীপুি 

778 4168 Gm-4483 জনাব জ্োিাম্মে র্াঈদুল িক 01-11-1981 31-10-40 ষবকে(র্ম্মান),এে.ষব.এর্ েয়েনষর্াংি 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, েয়েনষর্াংি 

779 4169 Gg-4060 জনাব জ্োঃ েষিদুল আলে 20-01-1983 19-01-42 এেএর্এর্ কুষিয়া 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কুোিখালী শাখা, কুষিয়া 

780 4170 Gg-4054 জনাব জ্োঃ োমুন র্িকাি 25-10-1983 24-10-42 এেষবএ র্াঙ্গাইল 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা ভূঞাপুি শাখা,র্াঙ্গাইল (উঃ) 

781 4171 Gm-4492 জনাব জ্োঃ র্ােসুল হুো 14-10-1986 13-10-45 এেএ বষিশাল 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) টুষঙ্গপাড়া শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

782 4172 Gm-4480 জনাব জ্র্াদিল আকন 11-08-1987 10-08-46 এেএ পটুয়াখালী 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, ঢাকা 

783 4173 G-7779 জনাব জ্োঃ আর্াদুজ্জাোন 02-02-1988 01-02-47 এেএর্এর্ পাবনা 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা বািখাো শাখা, কুষিয়া 

784 4174 Gm-4486 জনাব জ্োঃ র্ালাউষিন আিদেে 01-01-1983 31-12-41 ষবষবএ বষিশাল 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা খাদর্িিার্ শাখা, বষিশাল 

785 4175 Gg-4058 জনাব এ ষব এে োিফুজুল আলে 02-08-1986 01-08-45 এেষবএর্ (ষিঃষবঃ) বষিশাল 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা উষজিপুি শাখা, বষিশাল 

786 4176 AvB-424 জনাব ইর্িাত জািান সুষে 12-12-1982 11-12-41 এেএর্ষর্ কুষিয়া 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষির্াব র্েন্বয় ষবিাগ, প্রকা,ঢাকা 

787 4177 GBP-1023 জনাব জ্ক এে িার্ানুজ্জাোন 12-05-1983 11-05-42 ষবষবএর্,এেষবএর্ লালেষনিিার্ 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা পষিপালন ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

788 4178 G-7781 জনাব অতনু িায় জ্চৌধুিী 01-07-1988 30-06-47 এেএর্ষর্ র্দশাি 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা রুপষেয়া শাখা, র্দশাি 

789 4179 Avi-1527 জনাব িাহুল কুোি লািা 01-11-1988 31-10-47 এেএর্ষর্ োগুিা 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা ঘর্কচি শাখা, োোিীপুি 

790 4180 G-7778 জনাব জ্োর্াঃ আফদিাজা জ্েওয়ান 21-06-1983 20-06-42 এেষবএর্,এেষবএ কুষেল্লা 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

791 4182 Gg-4055 জনাব জ্েদিেী িার্ান 01-07-1984 30-06-43 এেএর্ষর্(পষিঃ) কুষেল্লা 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা 
প্রষকউিদেন্ট এবাং কেী কল্যাণ ও পষিবিন 

ষবিাগ, প্রকা 

792 4183 Gg-4047 জনাব কাজী জ্োস্তফা েদনায়াি 25-05-1987 24-05-46 এেএ িাজশািী 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা োষিয়াপুি শাখা, জ্েদিিপুি 

793 4184 wc-401 জনাব পলাশ চন্দ্র িায় 15-06-1983 14-06-42 এেএর্এর্(িাষ্ট্র ষবজ্ঞান) জ্িালা 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্েৌলতখান শাখা, জ্িালা 

794 4185 G-7780 জনাব আবুল কালাে আজাে  14-07-1985 13-07-44 এেএর্এর্ কুষেল্লা 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাদজর্ ও ব্য় ষনয়ন্ত্রণ ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

795 4187 Gg-4057 জনাব এইচ এে োিামুদুন নবী 18-02-1983 17-02-42 ষবএর্এর্ পটুয়াখালী 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা মুিাষেয়া শাখা,পটুয়াখালী 
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796 4188 Avi-1530 জনাব িাদজশ বড়ুয়া 11-12-1983 10-12-42 এেএর্এর্ চিগ্রাে 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িালশিি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

797 4190 Gg-4052 জনাব জ্োতাষছন ষবল্লাি 04-08-1985 03-08-44 এেএর্ষর্ ষর্িাজগঞ্জ 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা শািপুি শাখা, খুলনা 

798 4191 G-7774 জনাব জ্োঃ আল আষেন 15-01-1990 14-01-49 ষবষবএ জাোলপুি 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্ছানটিয়া বাজাি শাখা,জাোলপুি 

799 4192 G-7785 জনাব জ্শখ আষিফুজ্জাোন 01-01-1989 31-12-47 এেষবএ র্দশাি 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ধুষলিি শাখা, র্াতক্ষীিা 

800 4193 Avi-1528 জনাব িাদর্ল জ্োল্লা 15-10-1984 14-10-43 এেএর্ষর্ জ্গাপালগঞ্জ 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িেিগঞ্জ শাখা, শিীয়তপুি 

801 4194 Gg-4053 জনাব পাদিল োিমুে খান 01-03-1986 28-02-45 এেএ োষনকগঞ্জ 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষির্কা শাখা, োষনকগঞ্জ 

802 4196 ‡RW-493 জনাব জ্োঃ জাষিদুল িার্ান 01-01-1984 31-12-42 এলএলষব(র্ম্মান) গাজীপুি 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা আইন ষবিাগ, প্রকা, ঢাকা 

803 4198 G-7776 জনাব জ্োঃ আলাষেন ষেয়া 07-12-1989 06-12-48 এেএ িাংপুি 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাড্ডা শাখা, ঢাকা 

804 4199 Gm-4498 জনাব জ্োঃ জ্র্াদিল উষিন তালুকোি 20-09-1990 19-09-49 এেষবএ চুয়ািাঙ্গা 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) োমুড়হুো শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

805 4200 Gg-4042 জনাব জ্োঃ োসুে িানা 02-12-1981 01-12-40 এেএ ষর্িাজগঞ্জ 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা চাষিগ্রাে শাখা, োষনকগঞ্জ 

806 4201 ‡K-1039 জনাব জ্োঃ কােরুল িার্ান 27-10-1982 26-10-41 এেএর্ লালেষনিিার্ 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়,ফষিেপুি 

807 4202 GBP-1024 জনাব হুোয়ুন কবীি পাঠান 20-11-1982 19-11-41 এেএর্ষর্ জ্নত্রদকাণা 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা দুওজ শাখা, জ্নত্রদকানা 

808 4203 G-7775 জনাব জ্োঃ আকতারুজ্জাোন 04-01-1986 03-01-45 ষবএ(র্ম্মান) ফষিেপুি 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ালথা বাজাি শাখা, ফষিেপুি 

809 4204 wU-582 জনাব জ্ক.এে.তািাষর্ি আিাফাত 16-11-1986 15-11-45 এেএর্(গষনত) চিগ্রাে 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েেনিার্ শাখা, চিগ্রাে (পূব স) 

810 4205 Gm-4484 জনাব জ্োঃ র্ালাউষিন ষর্কোি 01-01-1988 31-12-46 ষবএর্ষর্(র্ম্মান,এেএর্ গাজীপুি 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা বড়দলখা শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

811 4206 Avi-1534 জনাব জ্িজাউজ্জাোন ষেনিাজ 18-09-1984 17-09-43 এেষবএ চিগ্রাে 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষবিাগীয় কার্ সালয়,চিগ্রাে 

812 4208 Gg-4044 জনাব জ্োঃ োিবুব আলে 03-04-1988 02-04-47 এেএর্ষর্ (গষনত) েয়েনষর্াংি 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাষন্দপাড়া শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

813 4209 Avi-1529 জনাব  িাষকবুল িার্ান 10-09-1984 09-09-43 এেষবএ ফষিেপুি 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা তালো শাখা, ফষিেপুি 

814 4212 Gm-4493 জনাব জ্োঃ শষিফুল ইর্লাে 30-05-1988 29-05-47 এেএর্ষর্ ষর্িাজগঞ্জ 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ঘার্াইল শাখা,র্াঙ্গাইল (উঃ) 

815 4213 wU-580 জনাব জ্োঃ তাষিকুল ইর্লাে আেীন 20-04-1985 19-04-44 এেএ িাংপুি 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

816 4214 ‡R-876 জনাব জ্োঃ জষিরুল ইর্লাে 15-03-1983 14-03-42 ষবকে(র্ম্মান),এে.ষব.এর্ চাঁেপুি 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্ক্রষির্ ষবিাগ, প্রকা, ঢাকা 

817 4215 AvB-425 জনাব জ্োঃ ইকবাল জ্িাদর্ন 26-03-1983 25-03-42 এেএ(বাাংলা) েয়েনষর্াংি 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্র্ািাগী বাজাি শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

818 4216 AvB-426 জনাব জ্োঃ ইব্রাষিে খষলল 01-08-1984 31-07-43 এেএর্ষর্ চাঁেপুি 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চাঁেপুি শাখা,চাঁেপুি 

819 4217 Gm-4491 জনাব ষর্িাব উষিন জ্োঃ আলী জ্িজা 12-08-1984 11-08-43 এেএর্ষর্(ভুদগাল) েয়েনষর্াংি 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) পাঠাকার্া শাখা, জ্শিপুি 

820 4218 Gg-4064 জনাব জ্োঃ োসুদুি িিোন 20-10-1986 19-10-45 এেএর্এর্ জ্েদিিপুি 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বািােী শাখা, জ্েদিিপুি 

821 4219 AvB-427 জনাব জ্োঃ ইখষতয়াি উষিন 20-08-1989 19-08-48 ষবষবএ, এেষবএ িাজশািী 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কুষেল্লা শাখা, কুষেল্লা 

822 4220 B-435 জনাব ইর্িাত জািান ইিা 31-01-1986 30-01-45 এেএ(ইাংদিজী) কুষেল্লা 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাড্ডা শাখা, ঢাকা 

823 4221 ‡K-1042 জনাব কাজী কােরুজ্জাোন 31-12-1982 30-12-41 এেএর্এর্ বিগুনা 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) তালতলী শাখা,বিগুনা 

824 4222 Gb-1636 জনাব জ্োঃ নাজমুল িক 10-09-1987 09-09-46 এেএর্ষর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নাষর্িনগি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

825 4223 WweøD-202 জনাব ওয়াষলে ইবদন েষনি 10-10-1989 09-10-48 এেষবএ জ্গাপালগঞ্জ 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েকসুেপুি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

826 4224 Avi-1533 জনাব জ্োঃ ষিয়াজুল ইর্লাে 15-03-1986 14-03-45 এেএর্ষর্ বষিশাল 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্কার্ালীপাড়া শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 
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বতসোন পদে  
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827 4226 G-7782 জনাব আদনায়াি জ্িাদর্ন 11-11-1986 10-11-45 এেএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্ষফপুি শাখা, গাজীপুি 

828 4227 Gb-1637 জনাব জ্োঃ নুিনবী 01-01-1982 31-12-40 ষবএ জ্িালা 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েষক্ষন আইচা বাজাি শাখা, জ্িালা 

829 4228 wW-561 জনাব জ্েবাশীি ষেত্র 01-01-1983 31-12-41 ষবএর্এর্ সুনােগঞ্জ 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জাউয়া বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

830 4229 GBP-1026 জনাব িার্ান জ্োঃ আল জ্জািান 01-12-1987 30-11-46 এেএর্এর্ জাোলপুি 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নাষন্দনা শাখা, জাোলপুি 

831 4230 Gg-4062 জনাব জ্োঃ োছুে ভূ ূঁইয়া 01-01-1984 31-12-42 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জুিাইন শাখা, ঢাকা 

832 4231 Gm-4494 জনাব র্জীব কুোি নন্দী 01-07-1984 30-06-43 এেষবএর্ চিগ্রাে 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্কিানীিার্ শাখা,পটিয়া 

833 4232 wU-583 জনাব জ্োঃ তাজমুল হুো 01-01-1986 31-12-44 এেএর্এর্ নড়াইল 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নড়াইল শাখা, নড়াইল 

834 4233 Gm-4496 জনাব জ্ো: শিীফ জ্িাদর্ন জ্শখ 01-01-1987 31-12-45 এেষবএর্ কুষেল্লা 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাজীিপাড়া শাখা, লক্ষ্মীপুি 

835 4235 wU-579 জনাব জ্োঃ জ্তািা 10-02-1989 09-02-48 ষবষবএ চাপাইনবাবগঞ্জ 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চকবাজাি শাখা, ঢাকা 

836 4236 Gm-4487 জনাব এে র্াদজদুল কষিে 12-04-1984 11-04-43 এেএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েগড়া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

837 4237 wU-581 জনাব জ্োঃ তানিীি িার্ান 01-11-1983 31-10-42 এেষবএর্ েয়েনষর্াংি 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাষশগঞ্জ বাজাি (ষত্রঃ)শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

838 4238 ‡K-1040 জনাব জ্োঃ জ্খািদশে আলে 02-03-1985 01-03-44 এেএর্ষর্ ষর্িাজগঞ্জ 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষেজসাপুি শাখা,গাজীপুি 

839 4239 Gm-4489 জনাব র্াষিো আক্তাি 01-01-1984 31-12-42 এেএর্এর্ কুষেল্লা 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

840 4240 Gm-4495 জনাব জ্োঃ র্াইফুল ইর্লাে 15-02-1986 14-02-45 এেষবএর্ জ্নায়াখালী 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শ্যােলী শাখা, ঢাকা 

841 4241 Gm-4488 জনাব র্াষব্বি জ্িাদর্ন জ্র্াদিল 01-06-1987 31-05-46 এেএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্ষখপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

842 4242 ‡RW-494 জনাব জান্নাতুন নূিী 19-10-1988 18-10-47 এেএ কুষিয়া 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

843 4243 Avi-1532 জনাব জ্োঃ িতন ষেয়া 26-10-1986 25-10-45 এেএ গাইবান্ধ্া 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ফতুল্লা শাখা,নািায়নগঞ্জ 

844 4244 Gm-4499 জনাব র্াগি ষবশ্বার্ 01-06-1983 31-05-42 এেষবএর্ র্দশাি 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ডুমুষিয়া শাখা, খুলনা 

845 4245 Gg-4059 জনাব োষনক চন্দ্র িায় 15-04-1987 14-04-46 এেএর্ পঞ্চগড় 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ফিাশগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

846 4246 ‡R-877 জনাব জয়া িাণী বে সন 16-12-1988 15-12-47 এেএ নিষর্াংেী 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) মুদেদফিচি  শাখা, নিষর্াংেী 

847 4247 Gj-276 জনাব জ্োিাম্মে জ্লাকোন জ্িাদর্ন 05-12-1984 04-12-43 এেষবএ ঢাকা 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চােিার্ শাখা, ফষিেপুি 

848 4248 Gb-1635 জনাব নাজো 27-06-1986 26-06-45 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্াঙ্গাইল শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

849 4249 G-7784 জনাব আষিফুল ইর্লাে র্িকাি 01-07-1981 30-06-40 এেকে নিষর্াংেী 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নিষর্াংেী শাখা, নিষর্াংেী 

850 4250 Gd-819 জনাব জ্োছাঃ ফািিানা তাষনয়া 22-06-1987 21-06-46 এেএ ষিনাইেি 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িষিণাকুন্ডু শাখা,ষিনাইেি 

851 4251 Gm-4497 জনাব জ্োঃ র্াদিায়াি জ্িাদর্ন 19-02-1986 18-02-45 এেষবএর্ োষনকগঞ্জ 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাওিান বাজাি কদপ সাঃ শাখা, ঢাকা 

852 4252 wR-595 জনাব জ্গৌি িষি বে সন 20-12-1986 19-12-45 এেএ ঠাকুিগাঁও 04-08-14 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জাঙ্গাষলয়া বাজাি শাখা,নািায়নগঞ্জ 

853 4254 GBP-1025 জনাব িাষববা তাজনীন 13-06-1989 12-06-48 এেষবএ জ্েদিিপুি 04-08-14 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েদিিপুি শাখা, জ্েদিিপুি 

854 4256 Gm-3257 জনাব জ্োঃ র্াখাওয়াত জ্িাদর্ন 03-02-1966 02-02-25 এর্এর্ষর্ মুষেগঞ্জ 13-08-84 মুদ্রাক্ষষিক 05-01-15 কে সকতসা আলেী বাজাি শাখা, মুষেগঞ্জ 

855 4257 G-6840 জনাব জ্োঃ আফতাব উষিন 04-03-1963 03-03-22 ষবএ ষর্দলর্ 16-04-85 ষনঃ র্িকািী 05-01-15 কে সকতসা শাল্লা শাখা,সুনােগঞ্জ 

856 4258 Gb-1362 জনাব জ্োঃ নুি উষিন 11-04-1964 10-04-23 এইচএর্ষর্ সুনােগঞ্জ 22-03-89 ষনঃ র্িকািী 05-01-15 কে সকতসা জ্গালকপুি বাজাি শাখা, সুনােগঞ্জ 

857 4260 Gb-1327 জনাব জ্োঃ নুরুল ইর্লাে ভুইয়া 02-05-1964 01-05-23 ষবএর্ষর্ মুষেগঞ্জ 25-09-88 ষনঃ র্িকািী 12-03-15 কে সকতসা মুষেগঞ্জ শাখা, মুষেগঞ্জ 
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858 4262 G-4252 জনাব জ্োঃ আশিাফুল আলে 01-02-1964 31-01-23 ষবএ মুষেগঞ্জ 05-03-84 পষিেশ সক 25-06-15 কে সকতসা র্ঙ্গীবাড়ী শাখা, মুষেগঞ্জ 

859 4264 G-6251 জনাব অরুন কুোি র্ািা 28-01-1964 27-01-23 এইচএর্ষর্ শিীয়তপুি 05-03-84 জ্কািাধ্যক্ষ 25-06-15 কে সকতসা(কোশ) ষচকন্দী শাখা, শিীয়তপুি 

860 4265 G-6949 জনাব জ্োঃ আবুল জ্িাদর্ন 01-01-1969 31-12-27 ষবএ মুষেগঞ্জ 25-09-88 পষিেশ সক 25-06-15 কে সকতসা চিদকওয়াি শাখা, মুষেগঞ্জ 

861 4268 G-7826 জনাব আষিফা 01-02-1984 31-01-43 এেএর্ষর্(প্রাষণষবদ্যা) ঢাকা 22-03-15 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) টাফ কদলজ শাখা, ঢাকা 

862 4274 Gd-616 জনাব জ্োঃ ফজলুল িক 01-05-1965 30-04-24 এইচএর্ষর্ সুনােগঞ্জ 08-11-84 ষনঃ র্িকািী 18-05-16 কে সকতসা ডুাংষিয়া শাখা,সুনােগঞ্জ 

863 4284 G-6335 জনাব জ্োঃ আব্দুি িাজ্জাক 30-11-1965 29-11-24 এেএ িাজবাড়ী 16-02-85 ষনঃ র্িকািী 18-05-16 কে সকতসা শ্রীপুি শাখা, িাজবাড়ী 

864 4286 Gd-579 জনাব জ্োঃ ষফদিাজ আিদেে 04-01-1963 03-01-22 এইচএর্ষর্ বষিশাল 20-04-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 18-05-16 কে সকতসা(কোশ) জ্েৌলিীিিার্ শাখা, বষিশাল 

865 4297 Gm-2980 জনাব জ্োঃ র্ােসুষিন আিদেে 10-10-1969 09-10-28 ষবএ নিষর্াংেী 10-08-88 ষনঃ র্িকািী 18-05-16 কে সকতসা িায়পুিা  শাখা, নিষর্াংেী 

866 4301 Avi-984 জনাব জ্োঃ আব্দুি িউফ 05-09-1965 04-09-24 ষবএ জাোলপুি 03-11-89 ষনঃ র্িকািী 18-05-16 কে সকতসা বারুয়াোিী  শাখা, জাোলপুি 

867 4302 Gd-617 জনাব জ্োঃ ফজি উলাি 01-01-1964 31-12-22 এইচএর্ষর্ জ্েৌলিীবাজাি 02-09-85 ষনঃ র্িকািী 18-05-16 কে সকতসা িাজনগি শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

868 4303 G-7011 জনাব জ্োঃ আদনায়ারুল িক 15-06-1969 14-06-28 এইচএর্ষর্ জ্শিপুি 03-11-89 ষনঃ র্িকািী 18-05-16 কে সকতসা কুসুেিাটি শাখা, জ্শিপুি 

869 4305 Gg-2878 জনাব জ্োঃ েষজবুি িিোন 31-12-1966 30-12-25 এইচএর্ষর্ শিীয়তপুি 01-07-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 18-05-16 কে সকতসা(কোশ) িাটুষিয়া বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

870 4306 Avi-728 জনাব মুিাঃ িষবউল ইর্লাে 01-01-1969 31-12-27 এইচএর্ষর্ জ্েদিিপুি 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 18-05-16 কে সকতসা বামুন্দী শাখা, জ্েদিিপুি 

871 4307 Gm-2364 জনাব শািনাজ জ্বগে 12-08-1965 11-08-24 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 13-09-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 18-05-16 কে সকতসা(কোশ) মু আ কা, ষর্দলর্ 

872 4308 Gm-2372 জনাব জ্োঃ দর্য়ে আলে 27-04-1969 26-04-28 ষবএ কক্সবাজাি 23-09-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 18-05-16 কে সকতসা(কোশ) জ্িায়ানক শাখা, কক্সবাজাি 

873 4313 Gm-3723 জনাব শািীন আক্তাি 15-08-1969 14-08-28 ষবএ কুষেল্লা 15-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 18-05-16 কে সকতসা(কোশ) কুষেল্লা শাখা, কুষেল্লা 

874 4316 G-7207 জনাব জ্োঃ আবু নসুে 05-02-1966 04-02-25 ষবএ চাঁেপুি 26-04-97 মুদ্রাক্ষষিক 18-05-16 কে সকতসা মুেীিিার্ শাখা,চাঁেপুি 

875 4317 Avi-977 জনাব জ্োঃ রুহুল আষেন 05-03-1968 04-03-27 এইচএর্ষর্ চাঁেপুি 25-03-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 18-05-16 কে সকতসা(কোশ) চিড়িিবী শাখা,চাঁেপুি 

876 4318 GBP-895 জনাব জ্োঃ জ্িলাল উষিন জ্েওয়ান 25-08-1972 24-08-31 ষবএ োষনকগঞ্জ 02-09-03 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 18-05-16 কে সকতসা(কোশ) জয়েন্টপ শাখা, োষনকগঞ্জ 

877 4319 we-488 জনাব জ্িলুয়া খাতুন 02-02-1966 01-02-25 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 16-09-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 18-05-16 কে সকতসা(কোশ) আলীশ্বি বাজাি শাখা, লাকর্াে 

878 4320 Gd-533 জনাব জ্োঃ ফারুক জ্িাদর্ন 01-09-1970 31-08-29 এইচএর্ষর্ োোিীপুি 03-01-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 18-05-16 কে সকতসা(কোশ) খাদর্িিার্ শাখা, োোিীপুি 

879 4321 Gj-194 জনাব জ্োঃ লুৎফি িিোন 11-05-1964 10-05-23 ষবএ োষনকগঞ্জ 04-01-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 18-05-16 কে সকতসা(কোশ) জ্েৌলতপুি শাখা, োষনকগঞ্জ 

880 4322 Avi-1208 জনাব িষিো আক্তাি 01-01-1972 31-12-30 ষবএ োোিীপুি 01-02-95 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 18-05-16 কে সকতসা(কোশ) োোিীপুি শাখা, োোিীপুি 

881 4323 Gm-3618 জনাব সুব্রত পাল 04-06-1969 03-06-28 এইচএর্ষর্ ষর্দলর্ 29-08-90 ষনঃ র্িকািী 18-05-16 কে সকতসা কাগাবালা শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

882 4324 AvB-233 জনাব জ্োঃ ইব্রাষিে খষলল 19-02-1968 18-02-27 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 13-09-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 18-05-16 কে সকতসা(কোশ) মুিােনগি শাখা,কুষেল্লা 

883 4326 Gm-2974 জনাব জ্োঃ শািানুি আলে 24-06-1965 23-06-24 ষবএ ঢাকা 10-12-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 18-05-16 কে সকতসা(কোশ) জ্েলদুয়াি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

884 4327 wU-598 জনাব জ্োঃ তষিদুল ইর্লাে 30-08-1984 29-08-43 ষবষবএ কুষিয়া 01-03-16 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেিপুি শাখা, কুষিয়া 

885 4328 Gb-1653 জনাব নাজমুল িার্ান 31-12-1984 30-12-43 এেষবএ কুষেল্লা 01-03-16 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,লক্ষ্মীপুি 

886 4329 Gg-4066 জনাব জ্োঃ েকদর্দুি িিোন 01-01-1984 31-12-42 এেএর্এর্ নড়াইল 01-03-16 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নড়াইল শাখা, নড়াইল 

887 4330 Gb-1654 জনাব নাজো আক্তাি 01-07-1987 30-06-46 ষবএর্ষর্(দর্ক্সঃ ইষঞ্জ) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 01-03-16 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাঞ্চািােপুি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

888 4331 we-775 জনাব ষবলব মুেী 12-01-1987 11-01-46 এেএ ফষিেপুি 01-03-16 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্কাোলপুি শাখা, শিীয়তপুি 
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889 4332 G-7840 জনাব এ. এইচ. এে. ষিফাত 04-02-1989 03-02-48 এেষবএর্ চিগ্রাে 14-12-16 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাোল বাজাি শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

890 4333 ‡R-885 জনাব জ্োঃ জ্জানাদয়ে জ্িাদর্ন 17-08-1984 16-08-43 এেএ নড়াইল 14-12-16 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্লািাগড়া শাখা, নড়াইল 

891 4335 Gg-4108 জনাব েষতউি িিোন 29-06-1983 28-06-42 এেএ কুষেল্লা 20-03-16 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্াদিব বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

892 4336 B-378 জনাব জ্োঃ ইোে কাজী 13-08-1982 12-08-41 এেএর্ষর্ (গষনত) বষিশাল 05-02-16 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাষলি বাজাি শাখা, োোিীপুি 

893 4337 Avi-1561 জনাব িাজীব অষধকািী 13-08-1985 12-08-44 এেষবএর্ খুলনা 06-01-16 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষবিার্ বাজাি শাখা, খুলনা 

894 4338 G-7791 জনাব এ এফ এে আির্ান উষিন ভূঞা 01-11-1984 31-10-43 এেষবএ (ষফন্যাে) নিষর্াংেী 01-08-16 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িার্াড়া শাখা, মুষেগঞ্জ 

895 4339 Gm-4593 জনাব শােীে আলে 12-12-1986 11-12-45 এেষবএর্ র্াঙ্গাইল 20-11-16 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাাংড়া শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

896 4340 Gm-4467 জনাব জ্োিাম্মে র্াদজদুল ইর্লাে ভূ ূঁইয়া 11-11-1989 10-11-48 ষিদলাো ইন ইষঞ্জ. ঢাকা 01-01-14 ড্রাফর্ম্যান 12-06-17 কে সকতসা এদটর্ এি ইষঞ্জষনয়াষিাং ষবিাগ,প্রকা 

897 4346 G-4219 জনাব জ্োঃ আব্দুি িিোন 30-12-1963 29-12-22 ষবএ োষনকগঞ্জ 26-12-83 ষনঃ র্িকািী 12-06-17 কে সকতসা কাষলয়াড়কি শাখা, গাজীপুি 

898 4355 G-4536 জনাব জ্োঃ আবদুি িব 30-06-1963 29-06-22 এেএর্এর্ কুষেল্লা 25-04-85 ষনঃ র্িকািী 12-06-17 কে সকতসা কুষেল্লা শাখা, কুষেল্লা 

899 4360 Gg-3101 জনাব জ্োঃ জ্োস্তাষফজুি িিোন 28-03-1967 27-03-26 ষবএ নিষর্াংেী 29-06-87 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) ষশবপুি শাখা, নিষর্াংেী 

900 4362 Gd-560 জনাব জ্োঃ ফজলুল িক 29-03-1965 28-03-24 এইচএর্ষর্ চুয়ািাঙ্গা 09-01-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) ষিজলগাড়ী শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

901 4364 Gb-1309 জনাব ষনউর্ন আচার্য্স 21-01-1969 20-01-28 ষবএ চিগ্রাে 30-03-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) আঞ্চষলক কার্ সালয়,পটিয়া 

902 4366 Gm-3611 জনাব শােীে আিদেে খান 23-02-1968 22-02-27 এেএ চাঁেপুি 03-12-89 ষনঃ র্িকািী 12-06-17 কে সকতসা আষনকা,চাঁেপুি 

903 4368 G-7063 জনাব জ্োঃ আবুল কালাে 01-09-1969 31-08-28 এইচএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 04-11-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) র্ীিদটাি বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি(েঃ) 

904 4369 Gg-2881 জনাব জ্োঃ েষনছুি িিোন 15-03-1969 14-03-28 ষবএ িাজবাড়ী 01-07-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) মৃগী বাজাি শাখা, িাজবাড়ী 

905 4370 wR-440 জনাব জ্গালাে িাব্বানী 01-02-1969 31-01-28 ষবএর্ষর্ িাজবাড়ী 06-02-90 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) মুলঘি শাখা, িাজবাড়ী 

906 4372 GBP-612 জনাব িাষবব আিেে জ্চৌধুিী 31-12-1966 30-12-25 ষবকে ষর্দলর্ 29-08-90 ষনঃ র্িকািী 12-06-17 কে সকতসা কানাইঘার্ শাখা, ষর্দলর্ 

907 4373 Gb-1408 জনাব এর্ এে জ্নিাল জ্িাদর্ন 10-06-1967 09-06-26 এইচএর্ষর্ বষিশাল 19-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) ফুলঝুষড় শাখা, বিগুনা 

908 4374 IqvB-186 জনাব ইয়াষছি আিাফাত 04-02-1981 03-02-40 এইচএর্ষর্ জ্গাপালগঞ্জ 06-11-00 িার্া এঃকঃঅপাঃ 12-06-17 কে সকতসা শ্রীপুি শাখা, গাজীপুি 

909 4375 G-7014 জনাব জ্োঃ আোফ উষিন 01-11-1965 31-10-24 এইচএর্ষর্ জ্ফনী 25-03-89 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) আফতাবষবষবি িার্ শাখা, জ্ফনী 

910 4376 Gm-3985 জনাব কাজী জ্োিাম্মে জ্র্ষলে 01-01-1980 31-12-38 ষবএ কুষেল্লা 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) েদনািিগঞ্জ শাখা,লাকর্াে 

911 4377 Gm-3982 জনাব শওকতউজ্জাোন 12-02-1984 11-02-43 এেএর্এর্ ষকদশািগঞ্জ 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) জ্িাদর্নপুি  শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

912 4378 Gm-3994 জনাব সুবল ষেত্র 02-01-1986 01-01-45 ষবএ িালকাঠি 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) ষছর্কী বাজাি শাখা, িালকাঠি 

913 4379 WweøD-191 জনাব কাজী ওয়াষিদুি িিোন 05-12-1982 04-12-41 এেকে নড়াইল 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) লাহুষড়য়া বাজাি শাখা,নড়াইল 

914 4379/1 AvB-365 জনাব জ্োঃ ইকবাল কবীি 01-01-1983 31-12-41 এেষবএর্ কুষিয়া 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) জ্েৌলতপুি শাখা, কুষিয়া 

915 4380 I-131 জনাব ওবায়দুি িিোন 28-12-1982 27-12-41 এেএ গাজীপুি 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) কাপাষর্য়া শাখা, গাজীপুি 

916 4381 Gm-3976 জনাব র্ালো আক্তাি 31-01-1983 30-01-42 এেএর্ ঢাকা 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) টাফ কদলজ শাখা, ঢাকা 

917 4382 GBP-931 জনাব জ্োঃ আবু িাষনফা তিফোি 17-01-1983 16-01-42 ষবএর্ষর্ জাোলপুি 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) জাোলপুি শাখা, জাোলপুি 

918 4383 Avi-1315 জনাব জ্োঃ িষকবুল ইর্লাে 11-09-1985 10-09-44 এেএর্এর্ িাজবাড়ী 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) িতনষেয়া শাখা, িাজবাড়ী 

919 4384 G-7455 জনাব জ্োঃ আজাে জ্িাদর্ন 15-09-1986 14-09-45 ষবএর্এর্(র্ম্মান) চাঁেপুি 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) েতলব শাখা,চাঁেপুি 
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920 4385 Gg-3723 জনাব জ্োঃ েষনরুল ইর্লাে 07-01-1982 06-01-41 এেকে র্াতক্ষীিা 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) জ্খািো  বাজাি শাখা, র্াতক্ষীিা 

921 4386 Avi-1311 জনাব জ্িখা সুলতানা 05-07-1984 04-07-43 ষবকে,এে.ষব.এর্ নািায়ণগঞ্জ 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) ষর্ষিিগঞ্জ শাখা, নািায়ণগঞ্জ 

922 4387 we-686 জনাব ষবধান কুোি জ্ে 20-02-1985 19-02-44 ষবকে(র্ম্মান),এেকে চিগ্রাে 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) ওয়াদিেপুি শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

923 4388 Gm-3977 জনাব শুিাশীি পাল 05-05-1981 04-05-40 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) আদলাকষেয়া শাখা,র্াঙ্গাইল (উঃ) 

924 4389 Gm-4072 জনাব সুষচত্রা িানী র্িকাি 01-12-1983 30-11-42 ষবএর্ষর্  র্াঙ্গাইল 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) র্াজানপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

925 4390 Gd-715 জনাব ফাষিোতুল জান্নাত 31-12-1984 30-12-43 এেএর্এর্ নিষর্াংেী 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) উিিা শাখা, ঢাকা 

926 4391 GBP-933 জনাব হুোয়ুন কষবি 01-03-1985 28-02-44 এেষবএর্ চিগ্রাে 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) র্াতকাষনয়া শাখা,পটিয়া 

927 4392 Gm-3905 জনাব র্তেষজৎ িঞ্জন আচার্য্স 26-11-1985 25-11-44 ষবএ(র্ম্মান),এেএ সুনােগঞ্জ 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) ষবশ্বম্ভিপুি শাখা,সুনােগঞ্জ 

928 4393 we-685 জনাব জ্বনষজি আিদম্মে 20-11-1982 19-11-41 এেএর্ষর্ জ্শিপুি 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) জ্শিপুি শাখা, জ্শিপুি 

929 4394 Gm-3912 জনাব সুজয় গাঙ্গুলী 05-03-1983 04-03-42 এেষবএ চিগ্রাে 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) জ্িালশিি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

930 4395 ‡RW-437 জনাব জ্োঃ জষিরুল ইর্লাে 30-12-1983 29-12-42 এেষবএর্ গাজীপুি 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) র্াওিাইে বাজাি শাখা, গাজীপুি 

931 4396 Gg-3652 জনাব োষজসয়া শািষেন 16-06-1984 15-06-43 এেষবএ ষিনাইেি 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) ষেিপুি শাখা, ঢাকা 

932 4397 Gm-3988 জনাব দশবাল বড়ুয়া 31-10-1981 30-10-40 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) পদথিিার্ শাখা,চিগ্রাে(পূব স) 

933 4398 Gm-3981 জনাব শােসুন নািাি জ্জর্ষেন 26-11-1981 25-11-40 এেএর্এর্ ষকদশািগঞ্জ 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) টাফ কদলজ শাখা, ঢাকা 

934 4399 ‡RW-438 জনাব জ্োিাম্মে জষিি উষিন 02-01-1984 01-01-43 এেষবএর্ জ্নায়াখালী 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) কষবিিার্ শাখা,জ্নায়াখালী 

935 4400 Gd-718 জনাব জ্োিাম্মে জ্শখ ফষিে 01-01-1985 31-12-43 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) আবুিিার্ শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

936 4401 Gm-3983 জনাব র্ঞ্জয় কুোি োর্ 05-01-1981 04-01-40 এেএর্ষর্ িাজবাড়ী 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) জ্র্ানাপুি বাজাি শাখা, িাজবাড়ী 

937 4402 Gg-3713 জনাব জ্োঃ জ্োজাদম্মল িক 22-06-1984 21-06-43 ষবএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) কাষলিাতী শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

938 4403 G-7460 জনাব জ্োঃ আষেি আিাফাত খান 20-05-1985 19-05-44 ষবএর্ষর্ জ্েদিিপুি 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) কাথুলী শাখা, জ্েদিিপুি 

939 4404 G-7461 জনাব আষেনুল ইর্লাে 03-02-1982 02-02-41 ষবএ(পার্) বিগুনা 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) কুকুয়া শাখা, বিগুনা 

940 4405 Gb-1490 জনাব জ্োছাঃ নাষছো খাতুন 24-07-1982 23-07-41 এেএ জ্েদিিপুি 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) োষিয়াপুি শাখা, জ্েদিিপুি 

941 4406 ‡R-789 জনাব জ্োিাম্মে জািাঙ্গীি আলে 01-03-1981 28-02-40 এেএর্ষর্ (গষনত) চিগ্রাে 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) বুধপুিািার্ শাখা,পটিয়া 

942 4407 G-7452 জনাব জ্োঃ আষিফুি িিোন 01-08-1983 31-07-42 এেকে নািায়ণগঞ্জ 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) র্াতগাওঁ শাখা, নািায়নগঞ্জ 

943 4408 Gm-3984 জনাব র্দিাষজত কুোি র্ািা 06-05-1982 05-05-41 এেকে ফষিেপুি 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) কাষেিেী বাজাি শাখা, ফষিেপুি 

944 4409 G-7458 জনাব জ্োঃ আদনায়াি জ্িাদর্ন 31-12-1983 30-12-42 এেএর্ষর্ র্দশাি 08-07-11 জ্কািাধ্যক্ষ 12-06-17 কে সকতসা(কোশ) নওয়াপাড়া শাখা, র্দশাি 

945 4410 Gb-1493 জনাব মুিাম্মে নাজমূল হুো ষেঠু 16-06-1981 15-06-40 এেএর্ষর্ নািায়ণগঞ্জ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা েিজেপুি শাখা,নািায়নগঞ্জ 

946 4411 Gb-1500 জনাব ননী জ্গাপাল কুন্ডু 21-10-1980 20-10-39 এেএর্ষর্ বষিশাল 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা উলাষনয়া বাজাি শাখা, বষিশাল 

947 4412 we-688 জনাব জ্োিাম্মে বেরুল আলে জ্কািায়শী 30-09-1980 29-09-39 ষবএর্এর্ জ্নত্রদকাণা 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা র্াষিতপুি বাজাি শাখা, জ্নত্রদকানা 

948 4413 Avi-1324 জনাব জ্োঃ জ্িজাউল িক 20-06-1980 19-06-39 এেএর্ষর্ িাজবাড়ী 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা আষনকা, িাজবাড়ী 

949 4414 Avi-1329 জনাব ষিপন িায় 31-12-1982 30-12-41 এেএর্ষর্ জ্েৌলিীবাজাি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা মু আ কা, জ্েৌলিীবাজাি 

950 4415 Gm-4005 জনাব সুষেতা িানী চন্দ 10-06-1986 09-06-45 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা েধুপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 
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951 4416 Gm-4017 জনাব জ্ো: ষর্িাজুল িক 20-10-1982 19-10-41 ষবএ(র্ম্মান),এেএ চিগ্রাে 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা আদনায়ািা শাখা,পটিয়া 

952 4417 AvB-366 জনাব জ্োঃ ইেিান খান 31-01-1985 30-01-44 এেএর্ষর্ (গষনত) ঢাকা 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

953 4418 wc-361 জনাব প্রতাপ অষধকািী 01-08-1983 31-07-42 এেএর্ষর্ বাদগিিার্ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা িােপাল শাখা,বাদগিিার্ 

954 4419 Avi-1332 জনাব জ্োঃ জ্িজাউল কষিে 25-01-1984 24-01-43 ষবকে(র্ম্মান),এেকে বষিশাল 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা খাদর্িিার্ শাখা, বষিশাল 

955 4420 Gg-3740 জনাব জ্োঃ েষজবুি িিোন 01-06-1981 31-05-40 এেএর্এর্ কুষেল্লা 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা জ্েঘনা শাখা, কুষেল্লা 

956 4421 Gg-3745 জনাব মুছদলি উষিন 01-02-1981 31-01-40 ষবএ(র্ম্মান),এেএ কক্সবাজাি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা কুতুবষেয়া শাখা,কক্সবাজাি 

957 4422 GBP-938 জনাব জ্োঃ িার্ান োিমুে 01-03-1984 01-03-43 কাষেল জ্িালা 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা দুলািিার্ শাখা, জ্িালা 

958 4423 Gm-4007 জনাব শােীে জ্িাদর্ন 15-01-1980 14-01-39 এেএর্এর্ জাোলপুি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা শ্যােগঞ্জ কাষলবাড়ী শাখা, জাোলপুি 

959 4424 Gg-3734 জনাব েষনরুল ইর্লাে ভুঞা 15-07-1982 14-07-41 ষবএর্এর্ জ্নত্রদকাণা 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা জ্কন্দুয়া শাখা, জ্নত্রদকানা 

960 4425 wU-483 জনাব জ্োঃ তাদিকুল ইর্লাে 21-02-1987 20-02-46 এেএ ঢাকা 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা িদবিচি শাখা, মুষেগঞ্জ 

961 4425/1 Gm-4026 জনাব জ্োঃ শােসুি িিোন 28-06-1980 27-06-39 ষবএর্এর্ কুষিয়া 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা জ্েৌলতপুি শাখা, কুষিয়া 

962 4426 ‡RW-442 জনাব জ্োঃ জাকাষিয়া িিোন 01-03-1986 28-02-45 ষবএ ষকদশািগঞ্জ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা বাষজতপুি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

963 4427 wR-581 জনাব আব্দুল গফুি পার্ওয়ািী 18-05-1981 17-05-40 এেএর্এর্(অথ সনীষত) চাঁেপুি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা ফষিেগঞ্জ শাখা,চাঁেপুি 

964 4428 Gb-1492 জনাব জ্োঃ নুরুল ইর্লাে 14-10-1982 13-10-41 এেএর্এর্ ঢাকা 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা ির্িতপুি শাখা, ঢাকা 

965 4429 Gb-1496 জনাব জ্োঃ নাজমুল িক 01-01-1984 31-12-42 এেএ জ্শিপুি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা মু আ কা, জ্শিপুি 

966 4430 ‡RW-440 জনাব জাকাষিয়া োরুফ 20-11-1984 19-11-43 ষবএ(র্ম্মান) গাজীপুি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা িাণীগঞ্জ বাজাি শাখা, গাজীপুি 

967 4431 G-7462 জনাব জ্োঃ আষেনুল ইর্লাে 31-12-1984 30-12-43 এেষবএর্ ঢাকা 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা জ্োিাি শাখা, ঢাকা 

968 4432 Gg-3739 জনাব আবদুল জ্োদেন 23-01-1985 22-01-44 ষবকে কুষেল্লা 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা পষিপালন ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

969 4433 G-7475 জনাব আফদিাজা খাতুন 21-10-1986 20-10-45 এেএর্এর্ কুষিয়া 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা মু আ কা, খুলনা 

970 4434 wU-485 জনাব তপন কৃষ্ণ জ্িৌষেক 22-04-1981 21-04-40 এেএর্ষর্ জ্নত্রদকাণা 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা কলোকান্দা  শাখা,জ্নত্রদকাণা 

971 4435 G-7472 জনাব জ্োঃ আর্লাে হুর্াইন 20-12-1982 19-12-41 ষবএ(র্ম্মান),এেএ র্দশাি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা িার্ানপুি শাখা, র্দশাি 

972 4436 Gm-4015 জনাব জ্োঃ আবু সুষফয়ান (পলাশ) 01-01-1982 31-12-40 এেএর্এর্ জ্নায়াখালী 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা চার্ষখল শাখা, জ্নায়াখালী 

973 4437 Gm-3999 জনাব জ্োঃ শািদনওয়াজ িক 25-10-1982 24-10-41 এেএর্ষর্(পোথ স) ঢাকা 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা জ্শাল্লা বাজাি শাখা, ঢাকা 

974 4438 Gb-1495 জনাব জ্োঃ নাজমুল িার্ান 12-03-1983 11-03-42 ষবএর্এর্(পার্) ষকদশািগঞ্জ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা বাষজতপুি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

975 4439 Gm-3998 জনাব শািানা নার্ষিন 05-06-1983 04-06-42 এেএর্এর্ ঢাকা 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা ফিাশগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

976 4440 Avi-1323 জনাব জ্োঃ ষিজওয়ানুল িক 01-07-1984 30-06-43 এেএর্এর্ মুষেগঞ্জ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা মু আ কা, মুষেগঞ্জ 

977 4441 wU-487 জনাব ষতলক জ্ে 09-07-1984 08-07-43 এেষবএর্ চিগ্রাে 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা জ্লািাগড়া শাখা,পটিয়া 

978 4442 ‡R-791 জনাব জ্োিম্মে শাি জাোল 01-01-1985 31-12-43 ষবএর্ষর্ কুষেল্লা 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা ষশেলাই শাখা, কুষেল্লা 

979 4443 Gg-3731 জনাব জ্োঃ জ্োদেনুল িক 01-04-1980 31-03-39 এেএ নািায়ণগঞ্জ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা জ্িাদর্নপুি শাখা,নািায়নগঞ্জ 

980 4444 Gb-1468 জনাব নয়ন েষন জ্েব 10-12-1981 09-12-40 এেএর্এর্ িষবগঞ্জ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা ষেঘীিপাড়বাজাি শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

981 4445 G-7387 জনাব অষেত কুোি জ্র্ন 31-12-1984 30-12-43 এেএর্ষর্ ষিনাইেি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা েদিশপুি শাখা, ষিনাইেি 
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982 4446 Gm-4023 জনাব সুষজত কুোি জ্র্াে 03-02-1980 02-02-39 এেএর্ষর্ বষিশাল 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা আড়গলিাড়া শাখা, বষিশাল 

983 4447 G-7471 জনাব অষেত েিাজন 10-09-1983 09-09-42 ষবএর্এর্,এেষবএ িাঙ্গাোটি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা আগ্রাবাে কদপ সাদির্ শাখা, চিগ্রাে 

984 4448 Gd-726 জনাব জ্োঃ ফয়র্ল িার্ান 08-05-1981 07-05-40 এেএর্(ির্ায়ন) কুষেল্লা 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা ষবষনকা,কুষেল্লা 

985 4449 ‡K-950 জনাব জ্খাকন চন্দ্র োশ 10-10-1982 09-10-41 এেএর্ষর্ জ্ফনী 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা র্ীতাকুি শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

986 4450 AvB-367 জনাব জ্োঃ ইকবাল িার্ান 01-01-1985 31-12-43 এেএ েয়েনষর্াংি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা ফুলবাড়ীয়া শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

987 4451 IqvB-196 জনাব ইয়ার্ষেন আিা 10-05-1985 09-05-44 এেষবএর্ র্দশাি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা জ্কশবপুি শাখা, র্দশাি 

988 4452 Avi-1327 জনাব জ্োঃ িষবউল আলে 10-03-1981 09-03-40 এেএর্এর্,এেষবএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা নবীনগি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

989 4453 Gg-3741 জনাব জ্োঃ েষশউি িিোন ভূইয়া 30-11-1982 29-11-41 এেষবএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা নাষর্িনগি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

990 4454 wU-486 জনাব জ্োছাঃ তাছষলো আক্তাি 01-01-1980 31-12-38 স্নাতদকািি ব্রাহ্মণবাষড়য়া 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা ব্রাহ্মণবাষড়য়া শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

991 4455 wU-484 জনাব তাোন্না িিোন 05-04-1980 04-04-39 এেএর্এর্ মুষেগঞ্জ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা নািায়নগঞ্জ কদপ সাঃ শাখা, নািায়নগঞ্জ 

992 4456 Gb-1494 জনাব এে এে নাষর্মুল িার্ান বুলবুল 15-02-1982 14-02-41 এেএ েয়েনষর্াংি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা র্ীিদটাি বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি(েঃ) 

993 4457 Gd-722 জনাব ফাখরুল ইর্লাে 06-07-1984 05-07-43 এেষবএর্ েয়েনষর্াংি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা জ্িৌিাদখালা বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

994 4458 ‡R-777 জনাব জুদর্ন িঞ্জন তালুকোি 01-01-1981 31-12-39 এেএর্ষর্ সুনােগঞ্জ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা জ্কাম্পানীগঞ্জ শাখা, ষর্দলর্ 

995 4459 Avi-1322 জনাব িাদিনুো আখতাি 03-02-1982 02-02-41 এেষবএ ঢাকা 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

996 4460 G-7474 জনাব আর্ো খাতুন 27-12-1983 26-12-42 এেএর্এর্ র্াতক্ষীিা 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা কলাদিায়া শাখা, র্াতক্ষীিা 

997 4461 Gm-4018 জনাব সুেন চাকো 08-01-1984 07-01-43 এেএর্ খাগড়াছষড় 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা োষনকছষড় শাখা, খাগড়াছষড় 

998 4462 Gg-3733 জনাব জ্োঃ েষনরুজ্জাোন জ্র্ািাগ 06-04-1984 05-04-43 এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা ধানীদখালা শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

999 4463 Gg-3748 জনাব জ্েৌসুেী েি 02-11-1984 01-11-43 ষবএর্এর্(র্ম্মান) বষিশাল 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা িায়পাশা শাখা,বষিশাল 

1000 4464 Gj-248 জনাব জ্োঃ লুৎফি িিোন খান 01-01-1985 31-12-43 এেএর্ষর্ নিষর্াংেী 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা জ্ঘাড়াশাল শাখা, নিষর্াংেী 

1001 4465 Gg-3750 জনাব জ্েৌষেতা সুতাি স্বপ্না 10-06-1987 09-06-46 ষবষবএ ষপদিাজপুি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা খাোিবাষড় শাখা, ঢাকা 

1002 4466 Gd-727 জনাব ষফদিাজা জ্বগে 02-08-1981 01-08-40 এেএ(ইাংদিজী) চাঁেপুি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা জ্োিাম্মেপুি শাখা, ঢাকা 

1003 4468 wc-358 জনাব পলাশ কুেী 10-10-1981 09-10-40 ষবএর্ষর্ িষবগঞ্জ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা োধবপুি শাখা, িষবগঞ্জ 

1004 4469 B-351 জনাব জ্োঃ ইজাজুল িক 10-10-1982 09-10-41 এেএ সুনােগঞ্জ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা মু আ কা,সুনােগঞ্জ 

1005 4470 G-7478 জনাব জ্োঃ আব্দুল িক 05-01-1983 04-01-42 এেএর্ষর্ জ্িালা 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা জ্িালা শাখা, জ্িালা 

1006 4471 ‡K-943 জনাব  জ্কাষিনুি 10-12-1983 09-12-42 ষবএ(র্ম্মান),এেএ ঢাকা 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা জ্োিাি শাখা, ঢাকা 

1007 4472 ‡K-937 জনাব জ্োঃ জ্খািদশে আিেে 01-09-1984 31-08-43 এেএ সুনােগঞ্জ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা েঙ্গলকার্া বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

1008 4473 Gb-1497 জনাব নাষিো আক্তাি 01-11-1984 31-10-43 এেএর্ষর্ জ্ফনী 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা মু আ কা,জ্ফনী 

1009 4474 G-7477 জনাব জ্োঃ আলী আজগি 05-03-1985 04-03-44 ষবএর্ষর্(পার্) জ্িালা 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা েঙ্গল ষর্কোি শাখা, জ্িালা 

1010 4475 Gd-728 জনাব ফািজানা আক্তাি 01-01-1985 31-12-43 এেএ চিগ্রাে 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা আগ্রাবাে কদপ সাদির্ শাখা, চিগ্রাে 

1011 4476 Gb-1498 জনাব এদকএে নাঈে 31-03-1984 30-03-43 এেএর্এর্ ষর্দলর্ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা দজন্তাপুি শাখা, ষর্দলর্ 

1012 4477 Gd-729 জনাব ফািজানা মুষনি 05-12-1983 04-12-42 এেএর্ জ্িালা 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা গদবিণা ও পষির্াংখ্যান ষবিাগ, প্রকা 
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1013 4478 wU-489 জনাব তন্বী িাণী জ্লাধ 31-12-1981 30-12-40 এেএর্ষর্ িালকাঠি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা বষিশাল শাখা, বষিশাল 

1014 4479 we-691 জনাব ষবর্ন চাকো 08-02-1981 07-02-40 এেএর্এর্ িাঙ্গাোটি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা লাংগদু শাখা, িাঙ্গাোটি 

1015 4480 Avi-1282 জনাব জ্োঃ জ্িজাউল িক 01-01-1983 31-12-41 ষবএ সুনােগঞ্জ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা ষবশ্বম্ভিপুি শাখা,সুনােগঞ্জ 

1016 4481 Gm-3914 জনাব স্বপন কুোি র্িকাি 27-05-1980 26-05-39 এেএর্এর্ িষবগঞ্জ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা সুন্দিপুি বাজাি শাখা,িষবগঞ্জ 

1017 4482 ‡RW-441 জনাব ঝুনু আক্তাি 02-07-1984 01-07-43 এেএ মুষেগঞ্জ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা ইছাপুিা শাখা, মুষেগঞ্জ 

1018 4483 Gm-4004 জনাব শােীো নার্িীন 03-10-1983 02-10-42 এেএর্এর্ নািায়ণগঞ্জ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা ষর্ষিিগঞ্জ শাখা, নািায়ণগঞ্জ 

1019 4484 Gm-4021 জনাব জ্োঃ শষিদুল আলে 18-12-1981 17-12-40 ষবকে(অনার্ স), এেকে ষর্দলর্ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা িতনগঞ্জ বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

1020 4485 ‡K-947 জনাব জ্কয়া খানে 01-01-1982 31-12-40 এেএর্ষর্ (গষনত) জ্গাপালগঞ্জ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা ষনউ োদকসর্ শাখা, খুলনা 

1021 4486 we-689 জনাব কাজী বেরুন জ্নছা 18-06-1984 17-06-43 এেএর্এর্ ফষিেপুি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা মু আ কা, ঢাকা 

1022 4487 Gd-723 জনাব ফািজানা সুলতানা 07-07-1985 06-07-44 এেএর্এর্ ষকদশািগঞ্জ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা টাফ কদলজ শাখা, ঢাকা 

1023 4488 wc-359 জনাব পান্না লাল জ্েব 11-12-1980 10-12-39 এেষবএ ষর্দলর্ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা েয়াি বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

1024 4489 Gm-4006 জনাব জ্র্ষলনা আক্তাি 20-02-1982 19-02-41 ষবএর্এর্ জাোলপুি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা িারুয়াখালী বাজাি শাখা, জাোলপুি 

1025 4490 Gb-1499 জনাব ষনতাই চন্দ্র র্িকাি 15-02-1983 14-02-42 এেষবএর্ িষবগঞ্জ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা কালাউক শাখা, িষবগঞ্জ 

1026 4491 Gg-3743 জনাব জ্োজাদম্মল জ্িাদর্ন 04-04-1985 03-04-44 এেষবএ লক্ষ্মীপুি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা লক্ষ্মীপুি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

1027 4492 ‡RW-444 জনাব জ্োঃ জষিি উষিন 12-07-1983 11-07-42 স্নাতদকািি লক্ষ্মীপুি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা চি ফলকন শাখা, লক্ষ্মীপুি 

1028 4493 Gg-3732 জনাব োিতাব উষিন 20-10-1985 19-10-44 এেষবএ মুষেগঞ্জ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা জ্েদেনীেিল শাখা, মুষেগঞ্জ 

1029 4494 wU-488 জনাব তানিীি আিদেে 01-10-1984 30-09-43 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা কিটিয়া শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1030 4495 Gm-4013 জনাব র্ষেত র্িকাি 14-11-1982 13-11-41 এেএর্এর্ োোিীপুি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা উিি িেজানপুিিার্ শাখা, োোিীপুি 

1031 4496 Gg-3749 জনাব জ্োঃ োসুদুল িক 01-05-1980 30-04-39 এেএর্এর্ িালকাঠি 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা দকখালী শাখা,িালকাঠি 

1032 4497 Gd-721 জনাব ফািিানা পািিীন 09-12-1984 08-12-43 এেএর্এর্ নািায়ণগঞ্জ 16-08-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা টাফ কদলজ শাখা, ঢাকা 

1033 4498 Gm-4012 জনাব র্দিাষজৎ কুোি োর্ 14-11-1980 13-11-39 এেএর্ষর্ ফষিেপুি 11-10-11 পষিেশ সক 12-06-17 কে সকতসা খষললপুি বাজাি শাখা, ফষিেপুি 

1034 4501 Gm-4595 জনাব জ্র্ষলনা আক্তাি 10-11-1986 09-11-45 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ঢাকা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জয়েন্টপ শাখা, োষনকগঞ্জ 

1035 4503 Gg-4143 জনাব জ্োিদছনা খাতুন 16-01-1991 15-01-50 ষবএর্এর্(র্ম্মান) বষিশাল 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, বষিশাল 

1036 4504 Gg-4144 জনাব মুকুন্দ ষকদশাি জ্র্াে 20-01-1990 19-01-49 ষবষবএ েয়েনষর্াংি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ীিদটাি বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি(েঃ) 

1037 4508 Gm-4598 জনাব জ্োঃ র্ষজবুল ইর্লাে 18-04-1987 17-04-46 ষবএ(র্ম্মান),এেএ কুষড়গ্রাে 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্েিপুি শাখা, ফষিেপুি 

1038 4513 Gb-1664 জনাব নাষজে উষিন োিমুে 24-03-1990 23-03-49 এেষবএ ঢাকা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা আইষর্টি অপাদিশন ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

1039 4514 we-781 জনাব ষবষেশা োশ 01-06-1990 31-05-49 ষবষবএ, এেষবএ চিগ্রাে 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা পটিয়া শাখা,পটিয়া 

1040 4515 Gg-4146 জনাব োরুফা িার্নাত 22-01-1992 21-01-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) চাপাইনবাবগঞ্জ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা উিিা শাখা, ঢাকা 

1041 4519 wR-601 জনাব জ্গৌতে কুোি পাল 31-12-1985 30-12-44 ষবষবএ, এেষবএ জ্নত্রদকাণা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা তাষিিপুি শাখা,সুনােগঞ্জ 

1042 4521 wU-606 জনাব তনুশ্রী জ্ে 14-05-1987 13-05-46 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ),এেএর্ষর্ জ্শিপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফদিন জ্িষেট্যাে ম্যাদনজদেন্ট ষবিাগ,প্রকা 

1043 4527 Gm-4600 জনাব সুেন কুোি িায় 31-12-1985 30-12-44 ষবফাে স(র্ম্মান), এেফাে স ষেনাজপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ির্িতপুি শাখা, ঢাকা 
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1044 4529 G-7859 জনাব জ্োঃ আবুল কালাে আজাে 27-01-1988 26-01-47 এেএ গাইবান্ধ্া 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাহুবল শাখা,িষবগঞ্জ 

1045 4533 Avi-1578 জনাব জ্োঃ িষবউল ইর্লাে 01-01-1987 31-12-45 এেএ বগুড়া 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1046 4535 Gb-1668 জনাব নীলা শে সা 31-08-1988 30-08-47 এেএর্ষর্ খুলনা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কষিএ বার্ র্াষে সনাল শাখা, খুলনা 

1047 4536 Gg-4151 জনাব জ্েৌসুেী জ্িাদর্ন 30-09-1988 29-09-47 
ষবএর্ষর্এষজ 

(র্ম্মান),এেএর্ 
শিীয়তপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফিাশগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

1048 4537 Avi-1579 জনাব িানী জ্ঘাি 01-10-1988 30-09-47 এেএ ঢাকা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা খাোিবাষড় শাখা, ঢাকা 

1049 4538 BD-104 জনাব উজ্জ্বল কুোি োর্ 24-01-1989 23-01-48 ষবষবএর্,এেষবএর্ র্াতক্ষীিা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা তালা শাখা, র্াতক্ষীিা 

1050 4539 IqvB-213 জনাব জ্োর্াঃ ইয়ার্ষেন আিা 19-09-1989 18-09-48 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ঠাকুিগাঁও 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জগন্নাথপুি শাখা, সুনােগঞ্জ 

1051 4543 Gm-4603 জনাব র্ম্পা র্ািা 10-12-1990 09-12-49 এেষবএর্ (ষিঃষবঃ) ফষিেপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা কটিয়ােী শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1052 4547 Gd-838 জনাব ফাষিো ফািজান 02-03-1992 01-03-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ঢাকা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেিপুি শাখা, ঢাকা 

1053 4548 Gg-4068 জনাব েষতউি িিোন 02-01-1984 01-01-43 এেষবএর্ (ষিঃষবঃ) োোিীপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ঘর্কচি শাখা, োোিীপুি 

1054 4549 ‡K-1063 জনাব কােরুজ্জাোন 05-09-1986 04-09-45 এেএর্ষর্ িাজবাড়ী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা তাতীকান্দা শাখা, োোিীপুি 

1055 4550 Gg-4153 জনাব এষবএে োজিারুল আলে 25-01-1987 24-01-46 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা তাড়াইল শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1056 4558 Gb-1670 জনাব নার্ষিন আক্তাি 24-07-1985 23-07-44 এেএর্এর্ চিগ্রাে 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা খাোিবাষড় শাখা, ঢাকা 

1057 4560 G-7862 জনাব  কাজী জ্োঃ আষনসুল িক 29-07-1986 28-07-45 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,চিগ্রাে (পূব স) 

1058 4562 Avi-1581 জনাব িায়িানা জািান 05-11-1986 04-11-45 এেএ িাজশািী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ঙ্গী শাখা, গাজীপুি 

1059 4563 ‡R-900 জনাব জ্োঃ জাদিে জ্িাদর্ন 30-11-1986 29-11-45 এেষবএ মুষেগঞ্জ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্লৌিজাং শাখা, মুষেগঞ্জ 

1060 4565 Gd-839 জনাব জ্োিাম্মে ফষিে উষিন শাদিে 01-01-1987 31-12-45 এেএর্ষর্ জ্নায়াখালী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা চার্ষখল শাখা, জ্নায়াখালী 

1061 4566 Gg-4155 জনাব েষনকুোি ষবশ্বার্ 15-01-1987 14-01-46 এেষবএ ষিনাইেি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা দূগ সাপুি শাখা, ষপদিাজপুি 

1062 4568 Gm-4606 জনাব জ্োঃ শষিফুল ইর্লাে 06-08-1987 05-08-46 এেএর্ষর্ খুলনা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফুলতলা শাখা, খুলনা 

1063 4570 wU-609 জনাব জ্োঃ তানষজমুল ইর্লাে 01-01-1988 31-12-46 এেএর্ষর্ গাইবান্ধ্া 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা িষবগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 

1064 4572 Gg-4156 জনাব ষেঠুন েষল্লক 13-08-1988 12-08-47 এেএর্এর্ খুলনা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা আমুয়া শাখা, িালকাঠি 

1065 4576 Gg-4157 জনাব জ্োঃ েঞ্জুরুল িক 15-01-1989 14-01-48 এেএর্ েয়েনষর্াংি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষত্রশাল শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1066 4578 Gg-4158 জনাব েতুসজা জ্োঃ জ্িজা খর্রু 01-01-1990 31-12-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষিনাইেি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষিনাইেি শাখা,ষিনাইেি 

1067 4582 Gm-4609 জনাব এর্ এে র্ােসুদিািা 29-12-1990 28-12-49 ষবষবএ, এেষবএ বষিশাল 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা েদিিপুি বাজাি শাখা, বষিশাল 

1068 4584 Gm-4610 জনাব জ্োঃ ছষগরুল ইর্লাে 01-01-1992 31-12-50 ষবএ(র্ম্মান),এেএ বিগুনা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েৌলিীিিার্ শাখা, বষিশাল 

1069 4587 G-7865 জনাব আষিফুি িিোন 12-09-1986 11-09-45 এেএর্ জয়পুিিার্ 17-07-17 কে সকতসা   কে সকতসা জ্ক্রষির্ ষবিাগ, প্রকা, ঢাকা 

1070 4588 ‡K-1067 জনাব কাউছাি আিদেে 01-01-1987 31-12-45 এেষবএর্ র্াঙ্গাইল 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা আশিাফ আলী জ্চৌধুিী িার্ শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

1071 4589 ‡R-901 জনাব গুল-ই-জান্নাত 07-02-1988 06-02-47 এেএর্এর্ ঢাকা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাওিান বাজাি কদপ সাঃ শাখা, ঢাকা 

1072 4593 G-7858 জনাব খন্দকাি আষতকুি িিোন 05-12-1990 04-12-49 এেএর্ষর্ িালকাঠি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা আইষর্টি অপাদিশন ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

1073 4595 Gm-4614 জনাব র্ালো ইর্লাে 12-09-1991 11-09-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ঢাকা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ঋণ আোয় ষবিাগ, প্রকা,ঢাকা 
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1074 4600 G-7868 জনাব জ্োঃ  আদনায়াি জ্িাদর্ন 12-07-1986 11-07-45  এেষবএ ঢাকা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা আইন ষবিাগ, প্রকা, ঢাকা 

1075 4601 G-7869 জনাব জ্োঃ আেজাে জ্িাদর্ন 01-01-1987 31-12-45 এেএর্ চিগ্রাে 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা দচতদন্যিিার্ শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

1076 4603 ‡R-902 জনাব জয়দেব সূত্রধি 09-10-1987 08-10-46 এেষবএর্ (ষিঃষবঃ) িালকাঠি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাঠাষলয়া শাখা,িালকাঠি 

1077 4604 Gm-4617 জনাব র্াদজো জ্বগে 12-12-1987 11-12-46 এেএর্ষর্ নিষর্াংেী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা েিজাল বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

1078 4605 ‡K-1069 জনাব কােরুল ইর্লাে 18-12-1987 17-12-46 এেএর্ষর্ জ্িালা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, জ্িালা 

1079 4607 WweøD-205 জনাব মুিাম্মে অষলউি িিোন 31-12-1987 30-12-46 ষবএর্ষর্(র্ম্মান),এেষবএ গাজীপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা আইষর্টি অপাদিশন ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

1080 4608 Gb-1671 জনাব নুর্িাত সুলতানা 10-05-1988 09-05-47 এেএ চাঁেপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা শষনি আখড়া শাখা, ঢাকা 

1081 4610 GBP-1045 জনাব হুোয়ুন কষবি 15-09-1988 14-09-47 এেএর্এর্ জ্নত্রদকাণা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, ষর্দলর্ 

1082 4611 Avi-1588 জনাব আব্দুি িষিে 05-11-1988 04-11-47 ষবষবএ জ্নায়াখালী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা োইজেী জ্কার্ স শাখা, জ্নায়াখালী 

1083 4614 ‡RW-505 জনাব মুিাম্মে জাষিে িার্ান 02-02-1989 01-02-48 এেএ জ্নায়াখালী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা আষবিপাড়া শাখা,জ্নায়াখালী 

1084 4615 Gb-1673 জনাব জ্োঃ আবু নাঈে 11-05-1989 10-05-48 ষবষবএ বিগুনা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্লমুয়া শাখা, বিগুনা 

1085 4616 Gd-840 জনাব েীি ফাদতো তুজ জুিী 29-05-1989 28-05-48 ষবএ(র্ম্মান) োষনকগঞ্জ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ািাি শাখা, ঢাকা 

1086 4618 Gg-4161 জনাব জ্োস্তাক আিদেে 10-10-1989 09-10-48 ষবএর্এর্(র্ম্মান) কুষেল্লা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা কানকড়পত শাখা, লাকর্াে 

1087 4619 I-148 জনাব জ্োঃ ওেি ফারুক 20-10-1989 19-10-48 ষবএর্এর্(র্ম্মান) নিষর্াংেী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা শাদিপ্রতাপ শাখা, নিষর্াংেী 

1088 4622 G-7870 জনাব জ্োঃ এেিান আলী 01-04-1990 31-03-49 এেএর্এর্ জ্েদিিপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, মুষেগঞ্জ 

1089 4623 Avi-1589 জনাব জ্োঃ িাদশদুজ্জাোন 15-06-1990 14-06-49 ষবষবএ, এেষবএ খুলনা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, খুলনা 

1090 4624 wU-611 জনাব তাজষিন জািান 21-06-1990 20-06-49 ষবএর্এর্(র্ম্মান) িাজশািী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা শ্যােলী শাখা, ঢাকা 

1091 4626 ‡K-1070 জনাব জ্োঃ জ্খািদশে আলে 01-12-1990 30-11-49 ষবএর্এর্(র্ম্মান) নাদর্াি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা োওিাই বাজাি  শাখা,সুনােগঞ্জ 

1092 4628 Gm-4620 জনাব জ্োিাম্মে শওকত জ্িাদর্ন 14-08-1985 13-08-44 ষবষবএর্(র্ম্মান),এেষবএ ঢাকা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা আন্তজসাষতক বাষণজে ষবিাগ, প্রকা 

1093 4629 GBP-1046 জনাব এর্,এে জ্িলাল উষিন 21-01-1986 20-01-45 এেএর্এর্ খুলনা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা কয়িা শাখা, খুলনা 

1094 4633 Gm-4622 জনাব  এর্ এে শািষিয়াি োিমুে 29-07-1989 28-07-48 ষবএ(র্ম্মান) গাজীপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাটিকাোিী শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

1095 4637 Gm-4623 জনাব সুেন েি 01-01-1986 31-12-44 ষবষবএর্,এেষবএর্ র্াতক্ষীিা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা কলাদিায়া শাখা, র্াতক্ষীিা 

1096 4638 Avi-1591 জনাব ষিেন োর্ 05-01-1986 04-01-45 এেএর্ষর্ বষিশাল 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা মুলােী শাখা, বষিশাল 

1097 4639 Gm-4624 জনাব জ্োঃ শষফকুল ইর্লাে 25-02-1986 24-02-45 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্চৌগাাংগা বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1098 4640 Gg-3661 জনাব োিবুব 05-06-1986 04-06-45 এেএ নািায়ণগঞ্জ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা পূব সাচল শাখা,নািায়নগঞ্জ 

1099 4642 G-7871 জনাব আব্দুি িিোন 11-07-1987 10-07-46 এেএ জ্ফনী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্র্ানাগাজী শাখা, জ্ফনী 

1100 4643 Gg-4166 জনাব জ্োঃ োিফুজ র্িকাি 17-08-1987 16-08-46 এেএ কুষড়গ্রাে 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা োধবপুি শাখা, িষবগঞ্জ 

1101 4644 wU-612 জনাব কাজী তানজীি ইর্লাে 25-10-1987 24-10-46 এেএ পাবনা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা আশুষলয়া বাজাি  শাখা, ঢাকা 

1102 4645 Gg-4167 জনাব জ্োঃ েির্ীন আলে 30-10-1987 29-10-46 ষবষবএর্(র্ম্মান) এেষবএর্ পাবনা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েলদুয়াি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1103 4647 GBP-1047 জনাব জ্োঃ িার্ান তাদিক 09-12-1987 08-12-46  এেষবএর্ চাঁেপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা চাঁেপুি শাখা,চাঁেপুি 

1104 4648 ‡R-899 জনাব জ্োঃ জষর্ে িাওলাোি 20-12-1987 19-12-46 ষবএ(র্ম্মান),এে বষিশাল 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা আইষর্টি অপাদিশন ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 
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1105 4654 G-7872 জনাব এ,এর্, এে আষেনুল ইর্লাে 18-08-1988 17-08-47 এেএর্ নাদর্াি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা শ্যাোিচি শাখা,সুনােগঞ্জ 

1106 4656 AvB-439 জনাব জ্োঃ ইোে জ্েদিেী 12-11-1988 11-11-47 এেএর্এর্ কুষিয়া 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা নাষজিপুি শাখা, ষপদিাজপুি 

1107 4657 Avi-1595 জনাব ষিজিী র্াোে িাকীব 31-12-1988 30-12-47 
ষবএর্ষর্এষজ 

(র্ম্মান),এেএর্ 
জ্িালা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িালা শাখা, জ্িালা 

1108 4660 G-7873 জনাব অষেত কুোি র্িকাি 04-03-1989 03-03-48 এেএর্ষর্ র্দশাি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা দেবজ্ঞিার্ী শাখা,বাদগিিার্ 

1109 4663 ‡K-1073 জনাব জ্োঃ খাদলদুি িিোন 12-06-1989 11-06-48 ষবষবএ, এেষবএ োগুিা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা আলফািাঙ্গা শাখা, ফষিেপুি 

1110 4666 G-7875 জনাব জ্োঃ আখতারুজ্জাোন 13-12-1989 12-12-48 ষবষবএ, এেষবএ িাজশািী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োগলাবাজাি শাখা,ষর্দলর্ 

1111 4667 Gm-4628 জনাব জ্শখ শােীে জ্ফিদেৌর্ 31-12-1989 30-12-48 ষবষবএর্,এেষবএর্ িালকাঠি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবনয়কাঠি শাখা, িালকাঠি 

1112 4669 Gg-4168 জনাব েদনাদতাি িালোি 08-06-1990 07-06-49 এেএর্এর্ োোিীপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কষিএ বার্ র্াষে সনাল শাখা, খুলনা 

1113 4673 Gg-4170 জনাব জ্োঃ োিমুদুি িিোন 26-11-1990 25-11-49 ষবষবএ, এেষবএ িাজশািী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা বিালবাড়ীয়া  শাখা, কুষিয়া 

1114 4676 G-7878 জনাব জ্োঃ আষশক মৃদু 20-10-1991 19-10-50 এেএর্ষর্ োগুিা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাগদুলীিার্ শাখা, িাজবাড়ী 

1115 4678 Gg-4171 জনাব জ্োর্াঃ োসুো আক্তাি 29-12-1991 28-12-50 এেএর্ষর্ ষেনাজপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ঝুষক ব্বস্থাপনা ষবিাগ, প্রকা 

1116 4680 G-7879 জনাব আফর্ানা খাতুন 12-11-1992 11-11-51 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান খুলনা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ষফপুি শাখা, গাজীপুি 

1117 4682 Gm-4630 জনাব সুলতানা জাফষিন 05-01-1993 04-01-52 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, ষর্দলর্ 

1118 4684 Gm-4631 জনাব সুষজত কুোি বি 12-08-1986 11-08-45 এেএর্ষর্ খুলনা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা পটুয়াখালী শাখা,পটুয়াখালী 

1119 4688 wm-133 জনাব চম্পা পাল 04-01-1989 03-01-48 এেএ চিগ্রাে 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা খাতুনগঞ্জ শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

1120 4689 Gb-1674 জনাব  জ্োর্াঃ  নাষিো মুস্তািী 08-01-1989 07-01-48 এেএর্এর্ কুষেল্লা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ব্রাক্ষ্মনপাড়া শাখা, কুষেল্লা 

1121 4690 G-7881 জনাব জ্োঃ আষশকুি িিোন 09-01-1989 08-01-48 ষবষবএ ঢাকা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

1122 4694 Gg-4175 জনাব জ্েদিেী নূি আলে 02-10-1990 01-10-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষিনাইেি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফলষততা শাখা,বাদগিিার্ 

1123 4696 ‡K-1075 জনাব কৃষ্ণ কেল র্িকাি 08-09-1984 07-09-43 ষবএ(র্ম্মান),এেএ গাইবান্ধ্া 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেজসাপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1124 4697 G-7882 জনাব জ্োঃ আষেনুল ইর্লাে 26-10-1984 25-10-43 এেএর্ষর্ চাঁেপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাষকলা বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

1125 4698 Gd-842 জনাব জ্োঃ ফষিদুল ইর্লাে 17-09-1985 16-09-44 এেএর্ষর্ ষেনাজপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা কেলগঞ্জ শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

1126 4699 AvB-440 জনাব ইব্রাষিে খষলল 08-10-1985 07-10-44 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা তক্তািচলা বাজাি শাখা, র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1127 4700 Gg-4176 জনাব মুিাম্মে জ্োবািক আলী 12-10-1985 11-10-44 এেএর্ষর্ িাজবাড়ী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা শ্রীপুি শাখা, িাজবাড়ী 

1128 4702 Avi-1598 জনাব জ্োঃ িষফকুল ইর্লাে 30-12-1985 29-12-44 ষবএর্ষর্(র্ম্মান),এেএর্ বগুড়া 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা চাখাই শাখা, ষর্দলর্ 

1129 4703 Gm-4632 জনাব ষশমুল চন্দ্র জ্িৌষেক 01-02-1986 31-01-45 এেএর্ষর্ জ্নায়াখালী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা বসুিিার্ শাখা, জ্নায়াখালী 

1130 4704 G-7883 জনাব জ্োঃ আকতারুজ্জাোন 22-04-1986 21-04-45 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) িাংপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা নগিকান্দা শাখা, ফষিেপুি 

1131 4705 Gg-4178 জনাব জ্োঃ েঞ্জুরুল আলে 05-07-1986 04-07-45 এেএ কুষড়গ্রাে 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা কেলগঞ্জ শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

1132 4707 ‡K-1076 জনাব কৃষ্ণ িায় 27-11-1986 26-11-45 এেএর্এর্ জ্গাপালগঞ্জ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্চৌধুিীিিার্ শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

1133 4710 wc-416 জনাব প্রশান্ত কুোি েিল 08-06-1987 07-06-46  এেষবএর্ র্াতক্ষীিা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েৌলতপুি শাখা, খুলনা 
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1134 4711 Gg-4179 জনাব জ্োঃ োসুে িানা 15-06-1987 14-06-46 এেষবএ ঢাকা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা 
আইষর্টি ষর্দটের্,কাি স ও জ্োবাইল ব্াাংষকাং 

ষবিাগ প্রকা 

1135 4712 wW-572 জনাব জ্োঃ দুলাল জ্িাদর্ন 23-08-1987 22-08-46 এেএর্ষর্ নীলফাোিী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা েধ্যনগি শাখা,সুনােগঞ্জ 

1136 4715 Gm-4633 জনাব র্াধন র্িকাি 03-01-1988 02-01-47 ষবষবএ, এেষবএ োগুিা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা োটিিাঙ্গা শাখা, ষপদিাজপুি 

1137 4716 ‡RW-506 জনাব জ্োঃ জষিরুল ইর্লাে 06-01-1988 05-01-47 এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িাদর্নপুি শাখা,নািায়নগঞ্জ 

1138 4718 G-7885 জনাব জ্োঃ আলেগীি জ্িাদর্ন 01-06-1988 31-05-47 এেএর্ষর্ গাজীপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবশ্বদিাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

1139 4722 G-7886 জনাব অন্তিা ষশষশি 21-11-1988 20-11-47 এেএর্ ষিনাইেি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, খুলনা 

1140 4726 Avi-1601 জনাব জ্োঃ িষফক আিদেে 07-08-1989 06-08-48 ষবষবএ িাজবাড়ী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্র্ানাপুি বাজাি শাখা, িাজবাড়ী 

1141 4727 AvB-441 জনাব  জ্োঃ ইষদ্রর্ আলী জ্োল্যা 24-08-1989 23-08-48 ষবএ(র্ম্মান) খুলনা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা েশষেনা শাখা,পটুয়াখালী 

1142 4729 Gd-843 জনাব জ্োঃ ফািাে আলে জ্ফিদেৌর্ 15-11-1989 14-11-48 এেএর্এর্ পাবনা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষর্দলর্ কদপ সাদির্ শাখা, ষর্দলর্ 

1143 4731 GBP-1051 জনাব ষিদেল কুোি োর্ 08-12-1989 07-12-48 এেএর্ষর্ িাজবাড়ী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা 
আইষর্টি ষর্দটের্,কাি স ও জ্োবাইল ব্াাংষকাং 

ষবিাগ প্রকা 

1144 4732 wU-615 জনাব তানষজো আক্তাি 24-12-1989 23-12-48 এেএর্এর্ ফষিেপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ঈশানদগালপুি শাখা, ফষিেপুি 

1145 4733 ‡R-905 জনাব জ্োঃ জয়নাল আবেীন 06-01-1990 05-01-49 ষবষবএ, এেষবএ কুষেল্লা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা পানপাড়া বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

1146 4735 Gm-4635 জনাব জ্োঃ র্ােছুল আলে 01-03-1990 28-02-49 এেএ জয়পুিিার্ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা দুবাই িাজীগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 

1147 4737 Avi-1602 জনাব রুোনা শািেীন 15-05-1990 14-05-49 এেএর্ ইন এদগ্রা ইদকা েয়েনষর্াংি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা আওড়াখালী বাজাি শাখা, গাজীপুি 

1148 4741 G-7889 জনাব জ্োঃ আর্াদুল ইর্লাে 28-11-1990 27-11-49 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) িাজশািী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েৌলতপুি শাখা, কুষিয়া 

1149 4745 Avi-1603 জনাব জ্োঃ িষফকুল ইর্লাে 15-02-1991 14-02-50 এেএর্এর্ ষিনাইেি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা েঠবাষড়য়া শাখা, ষপদিাজপুি 

1150 4747 GBP-1053 জনাব জ্োঃ িাষছবুি িিোন 18-08-1991 17-08-50 ষবষবএ বিগুনা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষর্ঙ্গাইি শাখা, োষনকগঞ্জ 

1151 4750 wU-616 জনাব তাদিিা জ্োবাদশ্বিা তাষনে 07-07-1992 06-07-51 ষবষবএ ষকদশািগঞ্জ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা শ্যােলী শাখা, ঢাকা 

1152 4751 Gb-1677 জনাব নুর্িাত শািষেন 30-11-1986 29-11-45 এেএর্ষর্ নওগাঁ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা টাফ কদলজ শাখা, ঢাকা 

1153 4752 ‡K-1078 জনাব কৃষ্ণ ধি 24-12-1986 23-12-45 এেষবএ চিগ্রাে 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ন্দ্বীপ শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

1154 4753 Gb-1678 জনাব জ্োঃ নাজমুল িক 07-07-1987 06-07-46 এেএর্ষর্ পাবনা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েৌলতপুি শাখা, কুষিয়া 

1155 4756 G-7892 জনাব অর্ীে র্িকাি 28-02-1989 27-02-48 এেএ র্দশাি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্খোপাড়া বাজাি শাখা, র্দশাি 

1156 4758 GBP-1054 জনাব িষিোর্ ওিা 21-10-1989 20-10-48 ষবএ(র্ম্মান) জ্গাপালগঞ্জ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষনলফা বাজাি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

1157 4759 G-7893 জনাব আলী আজে 31-10-1989 30-10-48 এেএ ষকদশািগঞ্জ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাষজতপুি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1158 4761 Gd-844 জনাব জ্োঃ আব্দুল্লাি আল ফারুক 28-11-1989 27-11-48 এেএর্ষর্ জাোলপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফুলপুি শাখা,েয়েনষর্াংি(উঃ) 

1159 4762 Gb-1680 জনাব জ্োঃ নাষজবুি িিোন 31-12-1989 30-12-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) বগুড়া 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা বল্লাবাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

1160 4766 G-7894 জনাব জ্োঃ আতাউি িিোন 08-08-1991 07-08-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) িাংপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা চিপাড়া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1161 4768 Gg-4184 জনাব জ্োঃ ষেিাজুল ইর্লাে 03-06-1985 02-06-44 এেএর্ষর্ বাদগিিার্ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা কািখানা শাখা,পটুয়াখালী 

1162 4769 Gm-4638 জনাব জ্োঃ শােসুল আদিফীন 20-11-1985 19-11-44 এেষবএ চিগ্রাে 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্বায়ালখালী শাখা,পটিয়া 
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1163 4770 Gm-4639 জনাব র্জীব ষেত্র 01-01-1986 31-12-44 ষবষবএ, এেষবএ কুষেল্লা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা লাকর্াে শাখা,লাকর্াে 

1164 4771 Avi-1604 জনাব িাজন চন্দ্র র্িকাি 30-04-1986 29-04-45 এেএ েয়েনষর্াংি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গৌিীপুি শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

1165 4772 wc-418 জনাব পল্লব কুোি গুণ 01-06-1986 31-05-45 এেএর্ গাইবান্ধ্া 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা তািাকান্দা শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

1166 4773 Gm-4640 জনাব র্োষপ্ত জ্িৌষেক 28-07-1986 27-07-45 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান বাদগিিার্ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা , বাদগিিার্ 

1167 4774 Avi-1605 জনাব িাষকবুল জ্িার্াইন িািাত 14-08-1986 13-08-45 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গৌিীপুি শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

1168 4775 wc-419 জনাব পলাশ চন্দ্র কে সকাি 28-10-1986 27-10-45 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা লাকর্াে শাখা,লাকর্াে 

1169 4777 G-7895 জনাব আছো শাম্মী এষলজা 05-05-1987 04-05-46 ষবষবএ, এেষবএ পটুয়াখালী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা দুেকী শাখা, পটুয়াখালী 

1170 4778 wU-618 জনাব তাছষলো সুলতানা 20-05-1987 19-05-46 এেএ েয়েনষর্াংি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা িালুকা শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

1171 4779 Avi-1606 জনাব জ্োঃ ষিয়াজুল কষিে 01-06-1987 31-05-46 এেএর্ষর্ জ্নায়াখালী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা খাদর্িিার্ শাখা, জ্নায়াখালী 

1172 4781 G-7896 জনাব জ্োঃ আজিাফ জ্িার্াইন 19-09-1987 18-09-46 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাগোিা বাজাি শাখা, লাকর্াে 

1173 4782 Gm-4641 জনাব জ্োঃ জ্র্ষলে জাষিে 11-10-1987 10-10-46  এেষবএর্ র্দশাি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষিকিগাছা শাখা, র্দশাি 

1174 4783 Gm-4642 জনাব জ্োিাম্মে  র্াইদুল কষিে 15-12-1987 14-12-46  এেষবএর্ ঢাকা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,গাজীপুি 

1175 4787 Gm-4643 জনাব জ্োঃ শাের্ উষিন 06-06-1988 05-06-47 এেএর্এর্ ষর্দলর্ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ালুটিকি শাখা, ষর্দলর্ 

1176 4788 Gd-846 জনাব ফাদতো নুর্িাত 18-09-1988 17-09-47 এেএর্এর্ জ্ফনী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষির্াব র্েন্বয় ষবিাগ, প্রকা,ঢাকা 

1177 4790 Avi-1610 জনাব জ্োঃ িানাউল ইর্লাে 25-11-1988 24-11-47 এেএর্ষর্ চাপাইনবাবগঞ্জ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা োেনা শাখা,িষবগঞ্জ 

1178 4792 GBP-1055 জনাব মুিাম্মে িাষফজুল িার্ান জ্চৌধুিী 01-01-1989 31-12-47 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা আগ্রাবাে কদপ সাদির্ শাখা, চিগ্রাে 

1179 4797 G-7897 জনাব জ্োঃ আষনসুি িিোন 18-12-1989 17-12-48 এেএ নওগাঁ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাথুলীর্ােী বাজাি শাখা, র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1180 4798 WweøD-208 জনাব ওয়াষিো নাজনীন 01-06-1990 31-05-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জ্নত্রদকাণা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা শ্রীপুি শাখা, গাজীপুি 

1181 4799 Gm-4646 জনাব র্ায়ো ষবনদত িক ষলজা 15-11-1990 14-11-49 এেএর্ষর্ ঢাকা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেিপুি শাখা, ঢাকা 

1182 4800 Gb-1681 জনাব নাষিো আক্তাি 06-01-1991 05-01-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষকদশািগঞ্জ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা দিিব বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1183 4802 Gb-1682 জনাব নাষিো আক্তাি 07-08-1992 06-08-51 ষবএ(র্ম্মান) ঢাকা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ািাি শাখা, ঢাকা 

1184 4803 G-7898 জনাব জ্োঃ আলাউষিন 04-11-1986 03-11-45  এেষবএর্ ষর্িাজগঞ্জ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্াঙ্গাইল শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1185 4805 Gm-4647 জনাব র্ষজব কুোি পাল 03-03-1989 02-03-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জ্েৌলিীবাজাি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা শিীেনগি বাজাি শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

1186 4806 Avi-1611 জনাব জ্োঃ িাইফুল্লাি তাদিক 30-12-1990 29-12-49 ষবএ(র্ম্মান) ষকদশািগঞ্জ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষকদশািগঞ্জ শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1187 4807 Gm-4648 জনাব দর্য়ো শািষেন িক 04-07-1986 03-07-45 এেএ জ্গাপালগঞ্জ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাটিকাোিী শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

1188 4808 Gm-4254 জনাব র্ািষেন আক্তাি 05-08-1986 04-08-45  এেষবএর্ শিীয়তপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষশবচি শাখা, োোিীপুি 

1189 4810 wU-619 জনাব তরুন কাষন্ত ষর্াংি 18-06-1987 17-06-46 এেএর্ষর্ ষিনাইেি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা 
আইষর্টি ষর্দটের্,কাি স ও জ্োবাইল ব্াাংষকাং 

ষবিাগ প্রকা 

1190 4811 Gm-4650 জনাব ষর্ফাত জ্জবীন 18-04-1988 17-04-47 এেএর্ষর্(ির্ায়ন) কুষেল্লা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জুিাইন শাখা, ঢাকা 

1191 4814 Avi-1612 জনাব জ্োঃ িাদর্ল ষেয়া 05-11-1988 04-11-47 এেএর্ষর্ োগুিা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা লাঙ্গলবাধ শাখা, োগুিা 
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বতসোন পদে  
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1192 4815 Avi-1613 জনাব ষির্ন কুোি োে 10-11-1988 09-11-47 এেএর্ষর্ ষর্িাজগঞ্জ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা 
আইষর্টি ষর্দটের্,কাি স ও জ্োবাইল ব্াাংষকাং 

ষবিাগ প্রকা 

1193 4817 Avi-1614 জনাব জ্িিনুবা আদনায়াি 07-02-1989 06-02-48 এেএর্ বাদগিিার্ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা , বাদগিিার্ 

1194 4819 we-783 জনাব বেরুদিাজা লদিে 26-09-1989 25-09-48 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ঢাকা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, োষনকগঞ্জ 

1195 4820 Gm-4651 জনাব জ্োঃ র্াষজে আল মুষিত 01-01-1990 31-12-48 ষবএি(র্ম্মান),এেএি নওগাঁ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1196 4823 Gd-848 জনাব েষন ফাষতো তুজ জহুিা 07-11-1990 06-11-49 এেএর্এর্ নীলফাোিী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা বনানী কদপ সাদির্ শাখা,ঢাকা 

1197 4826 ‡R-910 জনাব জয়নাব খাতুন তন্দ্রা 10-02-1991 09-02-50 এেএর্এর্ নড়াইল 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা নড়াইল শাখা, নড়াইল 

1198 4827 Gd-849 জনাব ফািজানা আক্তাি জ্বলী 18-10-1991 17-10-50 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান েয়েনষর্াংি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষত্রশাল শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1199 4828 Gm-4652 জনাব ছষবি উষিন 01-01-1985 31-12-43 এেএর্এর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুটি বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

1200 4829 Gm-4653 জনাব জ্োঃ র্ােছুল ইর্লাে 30-10-1986 29-10-45 এেএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্তষলয়াপাড়া শাখা,িষবগঞ্জ 

1201 4830 Gm-4654 জনাব র্ালো সুলতানা 25-11-1987 24-11-46 এেএর্ষর্ জ্েদিিপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়, জ্েদিিপুি 

1202 4831 Gm-4655 জনাব শািীনা জ্বগে 01-03-1988 01-03-47 এেএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ষর্দলর্ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষর্দলর্ কদপ সাদির্ শাখা, ষর্দলর্ 

1203 4833 Gb-1683 জনাব নাছষিন আক্তাি 10-11-1991 09-11-50 এেএর্এর্ পাবনা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা গদবিণা ও পষির্াংখ্যান ষবিাগ, প্রকা 

1204 4834 G-7900 জনাব আখতাি জ্িাদর্ন 05-02-1987 04-02-46 এেএর্ জ্ফনী 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা পিশুিাে শাখা, জ্ফনী 

1205 4836 G-7901 জনাব আিাফাত েজুেোি 28-12-1988 27-12-47 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) বষিশাল 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা পষিপালন ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

1206 4837 Gb-1684 জনাব সুলতানা নুর্িাত 20-04-1989 19-04-48 এেএর্ষর্ ষেনাজপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা শ্যােলী শাখা, ঢাকা 

1207 4838 GBP-1056 জনাব িাষেো ষর্ষিকা 02-11-1989 01-11-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জ্েৌলিীবাজাি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ঝুষক ব্বস্থাপনা ষবিাগ, প্রকা 

1208 4840 wU-622 জনাব তানষজয়া ষবনদত ইর্লাে 11-07-1990 10-07-49 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা আষনকা, জ্িালা 

1209 4843 Gm-4658 জনাব জ্োছাঃ সুষফয়া খাতুন 02-02-1991 01-02-50 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) র্দশাি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্চৌগাছা শাখা, র্দশাি 

1210 4845 Gg-4191 জনাব োকসুো আক্তাি 21-06-1988 20-06-47 এেএর্এর্ ফষিেপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাঙ্গা শাখা, ফষিেপুি 

1211 4847 Gb-1685 জনাব নুর্িাত জািান 30-10-1989 29-10-48 এেএর্এর্ কক্সবাজাি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা কক্সবাজাি শাখা, কক্সবাজাি 

1212 4850 Gm-4661 জনাব র্ালো সুলতানা 21-12-1987 20-12-46 এেষবএ চিগ্রাে 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, চিগ্রাে (পঃ) 

1213 4852 Gb-1686 জনাব জ্োঃ নাষর্ি উষিন খান 05-12-1988 04-12-47 ষবষবএ ষর্িাজগঞ্জ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা েয়েনষর্াংি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1214 4854 wU-623 জনাব জ্োছাঃ তাদিিা আক্তাি 10-08-1987 09-08-46 এেএর্এর্ কুষেল্লা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা কােিাঙ্গীিচি শাখা, ঢাকা 

1215 4856 wc-421 জনাব প্রীষতকণা দবশ্য 20-06-1989 19-06-48  এেষবএর্ জ্নত্রদকাণা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

1216 4857 Gm-4662 জনাব জ্োিাম্মে র্াইে িার্ান 31-07-1984 30-07-43 এেষবএর্ জাোলপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গৌিীপুি শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

1217 4858 B-380 জনাব জ্োিাম্মে এনামুল িক 01-01-1988 31-12-46 ষবএ(র্ম্মান),এেএ বষিশাল 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা তালতলী শাখা, বষিশাল 

1218 4859 Avi-1616 জনাব জ্োঃ িাফর্ান জ্িার্াইন 05-01-1988 04-01-47 এেএর্ষর্ ঢাকা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা 
আইষর্টি ষর্দটের্,কাি স ও জ্োবাইল ব্াাংষকাং 

ষবিাগ প্রকা 

1219 4860 ‡R-911 জনাব জ্োর্াঃ জুবাইো খাতুন 02-12-1989 01-12-48 ষবএ(র্ম্মান) চাপাইনবাবগঞ্জ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,গাজীপুি 

1220 4861 Gm-4663 জনাব র্াংগীতা জ্েবনাথ 14-07-1985 13-07-44 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িালশিি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 
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পদোন্নষতি 

তাষিখ 
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1221 4864 Avi-1617 জনাব জ্োর্াঃ িাদবয়া আক্তাি 31-12-1988 30-12-47 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েষবদ্বাি  শাখা,কুষেল্লা 

1222 4867 ‡K-1080 জনাব জ্কয়া জ্বগে 26-08-1987 25-08-46 ষবএ(র্ম্মান),এেএ ঠাকুিগাঁও 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ধােিাই শাখা, ঢাকা 

1223 4868 Avi-1618 জনাব জ্োঃ জ্িজাউল কষিে 26-12-1987 25-12-46 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গাপালপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

1224 4869 wU-624 জনাব তানজীলা ইর্লাে 05-08-1991 04-08-50 এেএর্এর্ মুষেগঞ্জ  17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা গদবিণা ও পষির্াংখ্যান ষবিাগ, প্রকা 

1225 4870 Gm-4665 জনাব র্াদয়ব আল র্াবা 01-10-1989 30-09-48 ষবএ(র্ম্মান),এেএ কুষিয়া 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুষিয়া শাখা, কুষিয়া 

1226 4871 wU-625 জনাব তানষজনা সুলতানা 06-01-1988 05-01-47  এেষবএর্ চুয়ািাঙ্গা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, কুষেল্লা 

1227 4873 G-7906 জনাব আিষফনা িিোন সুবণ সা 21-11-1989 20-11-48 এেএর্এর্ োষনকগঞ্জ 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জাগীি শাখা, োষনকগঞ্জ 

1228 4874 Gg-4195 জনাব েষিউষিন 22-02-1990 21-02-49 ষবষবএর্(র্ম্মান) শিীয়তপুি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ঘষড়র্াি শাখা, শিীয়তপুি 

1229 4875 B-381 জনাব ইেষতয়াজ সুলতান 01-01-1990 31-12-48 ষবষবএর্(র্ম্মান) জ্েৌলিীবাজাি 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োকােবাজাি  শাখা,জ্েৌলিীবাজাি 

1230 4877 GBP-1057 জনাব উদম্ম িাষববা 15-01-1993 14-01-52 এেএ পাবনা 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা খাোিবাষড় শাখা, ঢাকা 

1231 4878 G-7907 জনাব অাংদথায়াই গ্য চাক 01-03-1987 28-02-46 এেএ বান্দিবান 17-07-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা বান্দিবান শাখা,বান্দিবান 

1232 4881 G-7908 জনাব অষেত কুোি জ্ঘাি 01-01-1987 31-12-45 এেএর্এর্ চুয়ািাঙ্গা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চুয়ািাঙ্গা শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

1233 4883 G-7909 জনাব আনন্দ কুোি র্ানা 06-03-1990 05-03-49 এলএলএে খুলনা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষবিাগীয় কার্ সালয়, খুলনা 

1234 4884 Gg-4196 জনাব োিমুো আক্তাি 01-01-1987 31-12-45 এেএর্ েয়েনষর্াংি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েয়েনষর্াংি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1235 4885 Gm-4667 জনাব র্াষজয়া আফদিাজ 01-04-1987 31-03-46 এেএ জ্নত্রদকাণা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নন্দীপাড়া বাজাি শাখা, ঢাকা 

1236 4886 BD-105 জনাব উজ্জল কুোি নন্দী 10-04-1987 09-04-46 এেএর্ষর্ র্দশাি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) মূলগ্রােিার্ শাখা, ষপদিাজপুি 

1237 4887 Gm-4668 জনাব জ্র্ৌিি কাষন্ত জ্েব 04-04-1988 03-04-47  এেষবএর্ ষর্দলর্ 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) খাজাঞ্চীগাও শাখা, ষর্দলর্ 

1238 4889 Gg-4197 জনাব োিমুদুল িার্ান তালুকোি 16-08-1988 15-08-47 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ), এেএর্ ষেনাজপুি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাবখি বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1239 4890 Gb-1687 জনাব জ্োঃ নাইমুল িার্ান 30-06-1989 29-06-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) পাবনা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) লাখপুি বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

1240 4891 we-784 জনাব জ্বলাল জ্িার্াইন জ্র্াদিল 15-11-1986 14-11-45 এেএ নিষর্াংেী 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাড়িচা বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

1241 4895 ‡K-1081 জনাব জ্শখ কুতুব উষিন 15-02-1986 14-02-45 এেএর্এর্ ষিনাইেি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্কশবপুি শাখা, র্দশাি 

1242 4896 Avi-1620 জনাব িনষজত েিল 20-04-1986 19-04-45 এেএর্ িাজবাড়ী 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্ষখপুি বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

1243 4897 wc-422 জনাব প্রনয় কুোি েিল 02-12-1986 01-12-45 ষবষবএ, এেষবএ োষনকগঞ্জ 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আশুষলয়া বাজাি  শাখা, ঢাকা 

1244 4898 Gg-4199 জনাব জ্োঃ জ্োষেনুল ইর্লাে 12-12-1988 11-12-47 ষবষবএ নওগাঁ 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আলেিাঙ্গা শাখা,চুয়ািাঙ্গা 

1245 4900 Gg-4200 জনাব োজিারুল ইর্লাে 31-12-1989 30-12-48 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান েয়েনষর্াংি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) দিিব বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1246 4902 we-785 জনাব ষবলব ষেয়া 09-07-1985 08-07-44 এেএর্ষর্ লালেষনিিার্ 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) এদলঙ্গা শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

1247 4904 Gb-1688 জনাব ষনউর্ন িায় 16-04-1987 15-04-46 এেএ খুলনা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ফুলঝুষড় শাখা, বিগুনা 

1248 4906 GBP-1058 জনাব ষিোাংশু েিল 03-07-1987 02-07-46 এেএর্ষর্ র্াতক্ষীিা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্িউই বাজাি শাখা, র্াতক্ষীিা 

1249 4910 Gd-851 জনাব ফািষিন আিদেে 11-01-1990 10-01-49 এেএর্ েয়েনষর্াংি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্েওদখালা শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1250 4911 GBP-1059 জনাব জ্িেন্ত র্িকাি 01-01-1992 31-12-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ফষিেপুি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) তালো শাখা, ফষিেপুি 

1251 4913 Gg-4203 জনাব আব্দুল মুঈজ 02-11-1986 01-11-45 এেএর্ েয়েনষর্াংি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িালুয়াঘার্ শাখা,েয়েনষর্াংি(উঃ) 
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1252 4914 I-151 জনাব ওবায়দুি িিোন 30-11-1986 29-11-45 এেএ খুলনা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষর্এিষব বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

1253 4915 Gm-4672 জনাব জ্োঃ শাষিনুি িিোন 30-11-1986 29-11-45 এেএর্ষর্ কুষিয়া 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) োওলানা র্াদিদবি বাজাি শাখা,লাকর্াে 

1254 4916 Gm-4673 জনাব র্াগি ষবশ্বার্ 29-10-1988 28-10-47 এেএর্এর্ োগুিা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শত্রুষজৎপুি শাখা, োগুিা 

1255 4918 Gm-4675 জনাব এে এে শািজালাল 15-11-1989 14-11-48 এেএ খুলনা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্োল্লািার্ শাখা,বাদগিিার্ 

1256 4919 Gm-4676 জনাব জ্োঃ র্ালাি উিীন 27-11-1989 26-11-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্ঘানা শাখা, র্াতক্ষীিা 

1257 4920 Gm-4677 জনাব জ্োঃ ষশবলী র্াষেক 01-05-1986 30-04-45  এেষবএর্ র্াঙ্গাইল 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্চচুয়া বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1258 4921 wU-627 জনাব তানিীি আিদেে 21-02-1988 20-02-47 এেএর্ ষপদিাজপুি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাউখালী শাখা, ষপদিাজপুি 

1259 4923 Gm-4678 জনাব ষশউলী খানে 24-10-1988 23-10-47 এেএ র্াঙ্গাইল 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষর্ঙ্গুষিয়া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

1260 4925 Avi-1621 জনাব িদেশ চন্দ্র েিল 30-07-1989 29-07-48 ষবএ(র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শ্যােনগি শাখা, র্াতক্ষীিা 

1261 4927 Gm-4679 জনাব জ্োঃ শািাোৎ জ্িাদর্ন 05-10-1985 04-10-44 এেএর্ র্াতক্ষীিা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ধুষলিি শাখা, র্াতক্ষীিা 

1262 4929 Gm-4680 জনাব জ্োঃ সুেন আলী 07-10-1989 06-10-48 এেএ র্দশাি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) খাদর্িিার্ শাখা, বষিশাল 

1263 4933 Gm-4681 জনাব জ্োঃ শািজালাল 31-05-1985 30-05-44  এেষবএর্ কুষেল্লা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শািিাষস্ত শাখা,চাঁেপুি 

1264 4934 Gm-4682 জনাব জ্োঃ শষফকুল ইর্লাে 01-01-1986 31-12-44  এেষবএ িাঙ্গাোটি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কুষেিা শাখা,চিগ্রাে (পঃ) 

1265 4935 AvB-446 জনাব মুিাম্মে ইব্রািীে জ্চৌধুিী 05-08-1986 04-08-45 ষবফাে স(র্ম্মান) লক্ষ্মীপুি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জকষর্ন বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

1266 4936 Gm-4683 জনাব শািষেন আক্তাি খান 08-09-1986 07-09-45 এেএর্এর্ পাবনা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শ্রীপুি শাখা, িাজবাড়ী 

1267 4939 Gb-1690 জনাব ষনপা িানী জ্ে 07-03-1988 06-03-47 এেএর্ষর্ োোিীপুি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ঘর্কচি শাখা, োোিীপুি 

1268 4944 Gg-4205 জনাব জ্েদিেী িার্ান 20-02-1990 19-02-49 এেএ ষিনাইেি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চি ফলকন শাখা, লক্ষ্মীপুি 

1269 4950 wW-574 জনাব ষেবাকি জ্ঘাি 15-10-1987 14-10-46  এেষবএর্ র্দশাি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ)  র্দশাি শাখা, র্দশাি 

1270 4952 Gd-854 জনাব জ্োঃ ফষিদুল আলে 14-05-1988 13-05-47  এেষবএর্ চিগ্রাে 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ডুলািাজিা শাখা, কক্সবাজাি 

1271 4953 G-7915 জনাব জ্োঃ আষবদুি িিোন 14-08-1988 13-08-47 এেএর্এর্ বষিশাল 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) উষজিপুি শাখা, বষিশাল 

1272 4955 Gm-4688 জনাব সুেন োর্ 30-11-1989 29-11-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) খুলনা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্োাংলাদপার্ স শাখা,বাদগিিার্ 

1273 4956 Avi-1622 জনাব িাদশে আিদেে 01-01-1990 31-12-48 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ষিনাইেি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কচুয়া বাজাি শাখা, ষিনাইেি 

1274 4957 Avi-1623 জনাব জ্োঃ ষিেন আলী 15-03-1990 14-03-49 ষবষবএ পাবনা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষেিাই শাখা,সুনােগঞ্জ 

1275 4958 Gg-4208 জনাব েষনরুজ্জাোন 07-12-1990 06-12-49 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষেির্িাই শাখা,চিগ্রাে (পঃ) 

1276 4960 IqvB-216 জনাব জ্েিোে ইউসুফ প্রতীক 30-11-1991 29-11-50 এেএর্ জ্নত্রদকাণা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্নত্রদকাণা শাখা,জ্নত্রদকাণা 

1277 4961 Gg-4209 জনাব জ্শখ আল েনসুি 12-08-1986 11-08-45  এেষবএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চািগাছ বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

1278 4962 we-788 জনাব ষবশ্বষজৎ তালুকোি 25-10-1987 24-10-46 এেএর্এর্ সুনােগঞ্জ 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্োকােবাজাি  শাখা,জ্েৌলিীবাজাি 

1279 4965 Gg-4211 জনাব জ্োঃ োমুন ষেয়া 17-06-1988 16-06-47 এেএ র্াঙ্গাইল 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্াঙ্গাইল শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1280 4966 wR-604 জনাব জ্গৌতে র্িকাি 20-01-1989 19-01-48 এেএ র্দশাি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্কার্চাঁেপুি শাখা,ষিনাইেি 

1281 4968 Gm-4689 জনাব জ্োঃ শিীদুল্লাি 27-12-1988 26-12-47 এেএর্এর্ পাবনা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কুষচয়াদোড়া শাখা,কুষিয়া 

1282 4969 Gg-4212 জনাব জ্শখ োছুে জ্িাদর্ন 15-08-1985 14-08-44  এেষবএর্ র্াতক্ষীিা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বক্সোিমুে বাজাি শাখা, জ্ফনী 
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1283 4970 Gg-4213 জনাব োসুে িানা 09-08-1987 08-08-46  এেষবএর্ কুষেল্লা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ঢালুয়া শাখা,লাকর্াে 

1284 4973 Gm-4690 জনাব জ্োর্াঃ শাষিনা খাতুন 08-02-1990 07-02-49 ষবএ(র্ম্মান) ষিনাইেি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) দিিবা বাজাি শাখা, ষিনাইেি 

1285 4975 Gb-1692 জনাব জ্োঃ নূি জ্িাদর্ন পলাশ 26-09-1985 25-09-44 এেষবএর্ বষিশাল 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ফাষজলখািিার্ শাখা,পটিয়া 

1286 4981 G-7919 জনাব আষেনুল ইর্লাে 24-03-1989 23-03-48 এেএর্ জাোলপুি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ফুলবাড়ীয়া শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1287 4983 Gm-4693 জনাব জ্োঃ শষিদুল আলে 27-07-1987 26-07-46 এেএর্ষর্ িাজশািী 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জুড়ানপুি শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

1288 4984 G-7920 জনাব জ্োঃ আনছাি আলী 27-02-1990 26-02-49 এলএলএে ষর্িাজগঞ্জ 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আইন ষবিাগ, প্রকা, ঢাকা 

1289 4986 Gm-4694 জনাব জ্শখ জ্র্ািানুি িিোন ষিপন 03-05-1987 02-05-46 ষবষবএ, এেষবএ ফষিেপুি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাউষলদবড়া শাখা, ফষিেপুি 

1290 4987 Gm-4695 জনাব জ্োর্াম্মাৎ র্াবষিনা জ্েৌসুেী 08-08-1987 07-08-46 এেএর্ষর্ িাজবাড়ী 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জুিাইন শাখা, ঢাকা 

1291 4988 Gm-4696 জনাব জ্োঃ শােীে কােরুজ্জাোন 17-09-1987 16-09-46 ষবষবএ চাঁেপুি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাষকলা বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

1292 4989 ‡K-1083 জনাব জ্োঃ কাওছাি িাষেে 15-07-1989 14-07-48 এেএর্ষর্ নািায়ণগঞ্জ 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্র্ানািগাঁও শাখা, নািায়নগঞ্জ 

1293 4991 we-789 জনাব ষবনতা িানী 15-10-1988 14-10-47  এেষবএর্ পঞ্চগড় 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শ্রীনগি শাখা, মুষেগঞ্জ 

1294 4993 wU-626 জনাব জ্োছাম্মৎ তািষেনা আক্তাি 20-05-1986 19-05-45 এেএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বুষড়চাং শাখা, কুষেল্লা 

1295 4994 Gb-1693 জনাব নাজমুল আলে 12-10-1986 11-10-45 ষবএর্এর্(র্ম্মান) গাজীপুি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাষলগঞ্জ শাখা,গাজীপুি 

1296 4996 Avi-1625 জনাব জ্োছাঃ রুষে আর্ো 12-03-1991 11-03-50 ষবষবএ র্দশাি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) লক্ষণপুি শাখা, র্দশাি 

1297 4997 ‡R-914 জনাব জ্োর্াঃ জ্জাদলখা 17-01-1991 16-01-50 ষবষবএর্(র্ম্মান) খুলনা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্কষিএ বার্ র্াষে সনাল শাখা, খুলনা 

1298 4998 ‡K-1084 জনাব কষনকা িানী িালোি 07-10-1988 06-10-47  এেষবএর্ ঢাকা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শ্যােলী শাখা, ঢাকা 

1299 5001 Gg-4216 জনাব এর্ এে েষনরুল ইর্লাে 01-11-1984 31-10-43 এেএর্ চিগ্রাে 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাটিিিার্ শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

1300 5002 Gm-4700 জনাব শােসুন নািাি ষশখা 22-12-1988 21-12-47 ষবএর্এর্(র্ম্মান) জাোলপুি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ইর্লােপুি শাখা, জাোলপুি 

1301 5003 Gm-4701 জনাব শািষেন আক্তাি 06-12-1990 05-12-49 ষবষবএর্(র্ম্মান) গাজীপুি 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) গাজীপুি শাখা, গাজীপুি 

1302 5006 Gm-4703 জনাব শািষেন র্াঈে সুষপ্ত 31-12-1985 30-12-44 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ঢাকা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কিটিয়া শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1303 5008 Gm-4704 জনাব শাশ্বত ষেত্র 24-12-1987 23-12-46 এেএর্এর্ খুলনা 19-07-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) দূগ সাপুি শাখা, ষপদিাজপুি 

1304 5011 G-7924 জনাব জ্োিাম্মে আজাে 01-01-1985 31-12-43 এেষবএর্ জ্নায়াখালী 24-09-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাড়িয়াঢালা শাখা,চিগ্রাে (পঃ) 

1305 5012 Gg-4219 জনাব জ্োঃ েির্ীন উষিন 15-03-1988 14-03-47 ষবষবএর্(র্ম্মান) বষিশাল 24-09-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষশলন্দীয়া বাজাি শাখা, বষিশাল 

1306 5013 Gg-4220 জনাব েষে আক্তাি 01-01-1989 31-12-47 ষবএ(র্ম্মান) োোিীপুি 24-09-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চাদন্দিচি শাখা, োোিীপুি 

1307 5017 G-7933 জনাব জ্োঃ আবু বকি ষর্িীক 12-07-1988 11-07-47 এেএ ষিনাইেি 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা উজানী বাজাি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

1308 5020 Gm-4716 জনাব জ্োঃ শষিফুল ইর্লাে 10-09-1985 09-09-44 এেএর্ষর্ পাবনা 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

1309 5021 Avi-1628 জনাব জ্োঃ িষফকুল ইর্লাে 18-06-1986 17-06-45 এেষবএর্ (ষিঃষবঃ) ষেনাজপুি 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জয়লস্কি শাখা, জ্ফনী 

1310 5022 Gb-1697 জনাব জ্োঃ নূি-এ-আলে ষর্ষিকী 21-10-1987 20-10-46 এেষবএ শিীয়তপুি 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িেিা বাজাি শাখা, ঢাকা 

1311 5024 G-7934 জনাব জ্োঃ আষতকুল ইর্লাে 20-12-1991 19-12-50 এেএর্ষর্(প্রাষণষবদ্যা) পাবনা 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা েধুপুি বাজাি শাখা, কুষিয়া 

1312 5025 AvB-448 জনাব জ্োঃ ইব্রািীে জ্োল্লা 18-07-1985 17-07-44 এেএর্এর্ খুলনা 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা গালুয়া বাজাি শাখা, িালকাঠি 

1313 5026 Gm-4717 জনাব জ্র্ৌিি েিল 20-10-1985 19-10-44 এেএর্ষর্ ষপদিাজপুি 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাউখালী শাখা, ষপদিাজপুি 
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1314 5027 ‡K-1086 জনাব কাষলোর্ ষবশ্বার্ 17-05-1986 16-05-45 এেএর্এর্ খুলনা 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষর্এিষব বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

1315 5029 wU-633 জনাব তাপর্ েজুেোি 10-12-1986 09-12-45 এেএর্ষর্ জ্িালা 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফিাশগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

1316 5031 Gg-4223 জনাব জ্োঃ েষতউি িিোন 06-03-1987 05-03-46 এেএর্ষর্ িাজশািী 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা চি ফলকন শাখা, লক্ষ্মীপুি 

1317 5033 G-7935 জনাব জ্োঃ আশিাফ উষিন র্ষন 01-11-1987 31-10-46 এেএর্ষর্(পোথ স) েয়েনষর্াংি 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাোঘার্ শাখা, সুনােগঞ্জ 

1318 5034 G-7936 জনাব জ্োঃ আর্াদুজ্জাোন 10-11-1987 09-11-46 এেএর্ষর্(পোথ স) োষনকগঞ্জ 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষির্কা শাখা, োষনকগঞ্জ 

1319 5035 Gm-4719 জনাব জ্োঃ শষিদুল ইর্লাে 18-11-1987 17-11-46 এেষবএ বগুড়া 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্াজানপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

1320 5038 Gm-4720 জনাব জ্োঃ র্াইদুল ইর্লাে 24-07-1988 23-07-47 এেষবএ বগুড়া 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োকােবাজাি  শাখা,জ্েৌলিীবাজাি 

1321 5039 ‡R-919 জনাব দর্য়ে জ্জাবাইি জ্িাদর্ন 01-10-1988 30-09-47 এেএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা নাগুড়া  শাখা, িষবগঞ্জ 

1322 5040 Gm-4721 জনাব জ্র্ািাগ কুোি 01-11-1988 31-10-47 এেএ(ইাংদিজী) নাদর্াি 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা শিীেনগি বাজাি শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

1323 5042 Gg-4225 জনাব জ্োিাম্মে আলী 05-01-1989 04-01-48 এেএ চাপাইনবাবগঞ্জ 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাজনগি শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

1324 5044 Gm-4722 জনাব জ্োঃ শািজাো আলে 13-07-1989 12-07-48 এেএ কুষড়গ্রাে 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেঘলী বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

1325 5045 G-7939 জনাব জ্োঃ আষেনুি িিোন 10-10-1989 09-10-48 ষবফাে স(র্ম্মান) নড়াইল 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্লািাগড়া শাখা, নড়াইল 

1326 5046 wU-634 জনাব তানিীি আিদেে 21-12-1989 20-12-48 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োয়াদজ্জেপুি শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

1327 5047 GBP-1062 জনাব জ্োঃ িাছনাইন আিাদম্মে 20-02-1990 19-02-49 এেএ জ্িালা 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কিােতগঞ্জ বাজাি শাখা, জ্িালা 

1328 5048 Gb-1698 জনাব জ্োঃ নাষিে জ্িাদর্ন 21-04-1990 20-04-49 এেষবএর্ মুষেগঞ্জ  27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাচ্চি বাজাি শাখা, োোিীপুি 

1329 5050 Gm-4724 জনাব জ্োঃ শােসুদজ্জািা 03-08-1990 02-08-49 ষবএর্ষর্(দর্ক্সঃ ইষঞ্জ) নাদর্াি 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা লক্ষণপুি বাজাি শাখা,লাকর্াে 

1330 5052 G-7940 জনাব জ্োঃ আব্দুল খাদলক 30-01-1991 29-01-50 ষবএর্ষর্ ইষঞ্জ (ষর্ষিল) র্াঙ্গাইল 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,গাজীপুি 

1331 5054 we-792 জনাব জ্োঃ বােশা কবীি 01-09-1991 31-08-50 ষবএর্এর্(র্ম্মান) খুলনা 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফুলতলা শাখা, খুলনা 

1332 5056 Avi-1631 জনাব জ্োঃ িাদর্ল আলী 20-09-1991 19-09-50 এেএর্এর্(িাষ্ট্র ষবজ্ঞান) ষিনাইেি 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা িামুিো শাখা, শিীয়তপুি 

1333 5058 G-7941 জনাব আজিারুল ইর্লাে 10-12-1991 09-12-50 ষব.এর্.ষর্ এষজ(ইকদনা) কুষেল্লা 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা আষম্বকাগঞ্জ  বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1334 5059 Gd-858 জনাব জ্োঃ ষফদিাজ জ্িাদর্ন 28-12-1991 27-12-50 এেএর্এর্ ফষিেপুি 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, ফষিেপুি 

1335 5060 we-793 জনাব ষবজয় কৃষ্ণ জ্োিন্ত 10-05-1985 09-05-44 এেএর্ষর্ কুষড়গ্রাে 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা গাজীি খাোি বাজাি শাখা, জ্শিপুি 

1336 5061 Avi-1632 জনাব জ্োঃ িষফকুল আলে 25-08-1985 24-08-44 এেএর্ জ্নায়াখালী 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাপাষর্য়া শাখা, গাজীপুি 

1337 5063 Gm-4727 জনাব সুষজত কে সকাি 30-12-1985 29-12-44 এেএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষশদবি বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

1338 5064 Gb-1699 জনাব জ্োঃ নাজমুর্ র্াষকব 15-07-1986 14-07-45 এেএর্ষর্(পষিঃ) কুষিয়া 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, ফষিেপুি 

1339 5065 G-7942 জনাব জ্োঃ আদনায়ািল ইর্লাে 07-01-1987 06-01-46 এেএর্এর্ গাইবান্ধ্া 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাাংেড়কা বাজাি শাখা, কুষিয়া 

1340 5066 Avi-1633 জনাব জ্োঃ িাষশদুজ্জাোন 18-01-1987 17-01-46 এেএর্এর্ জাোলপুি 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা তািাকাষন্দ শাখা, জাোলপুি 

1341 5068 Gg-4229 জনাব ষেজানুি িিোন 05-12-1987 04-12-46 এেষবএর্ (ষিঃষবঃ) ষিনাইেি 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কার্চাঁেপুি শাখা,ষিনাইেি 

1342 5069 ‡K-1087 জনাব কুন্তল েি 25-09-1988 24-09-47 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ),এেএর্ষর্ চিগ্রাে 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা আদনায়ািা শাখা,পটিয়া 

1343 5070 Gm-4728 জনাব জ্োঃ শািজািান আলী 24-11-1988 23-11-47 এেএর্এর্ নাদর্াি 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা আইলচািা শাখা, কুষিয়া 

1344 5071 G-7943 জনাব আশিাফুল আলে 15-06-1990 14-06-49 এেএর্এর্ ষিনাইেি 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গালাি বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 
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1345 5072 AvB-449 জনাব জ্োঃ ইব্রািীে িাওলাোি 23-06-1985 22-06-44 এেষবএ পটুয়াখালী 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা চিদকওয়াি শাখা, মুষেগঞ্জ 

1346 5073 ‡K-1088 জনাব খায়রুল এেিান 31-12-1985 30-12-44 এেএর্এর্ লক্ষ্মীপুি 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা করুণানগি বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

1347 5074 Gg-4230 জনাব েিব্বত জ্িাদর্ন ষর্কোি 15-08-1987 14-08-46 এেএর্ষর্ ফষিেপুি 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্বায়ালোিী শাখা, ফষিেপুি 

1348 5079 Gm-4731 জনাব সুেন র্িকাি 10-10-1985 09-10-44 ষবএর্ষর্(ষর্এর্ই) ঢাকা 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাষলয়া শাখা, ঢাকা 

1349 5080 Gm-4732 জনাব জ্র্ষলনা আক্তাি 16-10-1985 15-10-44 এেএর্ষর্ ঢাকা 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িেিা বাজাি শাখা, ঢাকা 

1350 5084 G-7944 জনাব জ্োঃ আজিারুল ইর্লাে 01-09-1988 31-08-47 এেষবএর্ ঢাকা 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা েিজাল বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

1351 5085 Gm-4733 জনাব র্ালো খাতুন 10-01-1989 09-01-48 এেএর্ষর্ (গষনত) ষিনাইেি 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষিনাইেি শাখা,ষিনাইেি 

1352 5086 wU-636 জনাব তানিীি আিেে 06-09-1985 05-09-44 এেষবএ ঢাকা 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা বান্দিবান শাখা,বান্দিবান 

1353 5087 Gd-859 জনাব ফািষেো নার্িীন 01-01-1990 31-12-48 এেএর্ষর্(ির্ায়ন) িাংপুি 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

1354 5089 Gj-284 জনাব জ্োছাঃ ষলষপয়া খাতুন 28-11-1986 27-11-45 এেএ(বাাংলা) র্াতক্ষীিা 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা কলাদিায়া শাখা, র্াতক্ষীিা 

1355 5090 Gj-285 জনাব জ্শখ ষলিানা িিোন 26-09-1987 25-09-46 এেষবএ খুলনা 27-12-17 কে সকতসা ------- কে সকতসা পষিপালন ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

1356 5094 we-791 জনাব জ্োঃ ষবপুল জ্িাদর্ন 05-06-1986 04-06-45 এেএর্এর্ খুলনা 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্লমুয়া শাখা, বিগুনা 

1357 5095 G-7926 জনাব জ্োঃ আষকবুল আলে 05-03-1987 04-03-46 এেএর্ষর্ োষনকগঞ্জ 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) সুন্দিপুি বাজাি শাখা,িষবগঞ্জ 

1358 5096 G-7927 জনাব অনুপ কুোি ষবশ্বার্ 15-11-1988 14-11-47 এেষবএ জ্গাপালগঞ্জ 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাশবাষড়য়া শাখা, জ্গাপালগঞ্জ  

1359 5097 Gm-4709 জনাব জ্োঃ র্াইদুি িিোন 31-12-1988 30-12-47 এেএর্ ষিনাইেি 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চােপুিা বন্দি শাখা, পটুয়াখালী 

1360 5098 wc-425 জনাব প্রেীপ কুোি কে সকাি 01-01-1990 31-12-48 এেষবএ োষনকগঞ্জ 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাহুবল শাখা, িষবগঞ্জ 

1361 5099 Gg-4221 জনাব এ,ষব,এে োসুে 02-06-1985 01-06-44 ষবএর্এর্(পার্) খুলনা 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শািপুি শাখা, খুলনা 

1362 5100 Avi-1627 জনাব জ্োঃ িষবন ষেয়া 01-02-1986 31-01-45 এেএর্এর্ জ্নত্রদকাণা 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আর্পাড়া শাখা, জ্নত্রদকাণা 

1363 5101 Gm-4710 জনাব ষশমুল জ্েবনাথ 25-12-1986 24-12-45 এেষবএ বাদগিিার্ 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষপদিাজপুি শাখা, ষপদিাজপুি 

1364 5103 Gd-857 জনাব জ্োঃ ফারুক আিদেে 06-09-1987 05-09-46 এেএর্এর্ কুষিয়া 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আইলচািা শাখা, কুষিয়া 

1365 5104 Gm-4711 জনাব ষশমুল কুোি র্ানা 07-11-1989 06-11-48 এেএর্এর্ খুলনা 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বােনা শাখা, বিগুনা 

1366 5105 GBP-1061 জনাব িাষফজুি িিোন 31-12-1986 30-12-45 এেএ কুষিয়া 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বািাদুিপুি বাজাি শাখা, িাজবাড়ী 

1367 5106 G-7928 জনাব জ্োঃ আষজে উষিন 14-04-1987 13-04-46 এেএর্ষর্ পাবনা 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আেলা শাখা, কুষিয়া 

1368 5107 BD-107 জনাব উিে কুোি িায় 02-06-1987 01-06-46 এেএর্ খুলনা 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্িার্নাবাে শাখা, বিগুনা 

1369 5108 G-7929 জনাব অষেয় অষধকািী 25-09-1987 24-09-46 এেএর্ষর্ র্দশাি 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চিদুয়ানী বাজাি শাখা, বিগুনা 

1370 5109 Gg-4222 জনাব জ্োঃ ষেিাজুল ইর্লাে 25-01-1988 24-01-47 এেএর্ষর্ িাজবাড়ী 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ফষিেপুি শাখা, ফষিেপুি 

1371 5110 wU-632 জনাব তন্ময় চক্রবতী 01-01-1989 31-12-47 এেএ ষিনাইেি 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) োগুিা শাখা, োগুিা 

1372 5111 WweøD-209 জনাব অষিদুল ইর্লাে 31-10-1990 30-10-49 এেএর্এর্ ষিনাইেি 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নািায়ণপুি বাজাি শাখা, র্দশাি 

1373 5112 Gm-4712 জনাব শািষিয়াি পািদিজ 19-12-1990 18-12-49 ষবএর্এর্(র্ম্মান) কুষিয়া 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বায়তুল আোন শাখা, ফষিেপুি 

1374 5114 G-7930 জনাব জ্োঃ আষতকুি িিোন 06-11-1988 05-11-47 এেএর্ষর্ বগুড়া 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্িালশিি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

1375 5115 Gm-4713 জনাব সুজন চন্দ্রনাথ 01-01-1988 31-12-46 এেষবএর্ চিগ্রাে 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাড়িয়াঢালা শাখা,চিগ্রাে (পঃ) 
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1376 5116 G-7931 জনাব আফদিাজা সুলতানা 07-01-1986 06-01-45 এেষবএর্ চিগ্রাে 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্ন্দ্বীপ শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

1377 5117 Gm-4714 জনাব জ্োছাঃ শান্তা ইর্লাে 15-05-1991 14-05-50 এেষবএর্ কুষিয়া 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষেিপুি শাখা, কুষিয়া 

1378 5118 G-7932 জনাব আফদিাজা খাতুন 01-02-1988 31-01-47 এেএর্এর্ কুষিয়া 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ফিাশগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

1379 5119 Gm-4715 জনাব সুনন্দা র্িকাি 28-10-1989 27-10-48 এেএ ষিনাইেি 28-12-17 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েধুখালী শাখা, ফষিেপুি 

1380 5122 wW-409 জনাব জ্েবাাংশু কুোি ষবশ্বার্ 16-03-1965 15-03-24 ষিদলাো-ইন-কোর্ স োগুিা 14-07-84 ষনঃ র্িকািী 17-04-18 কে সকতসা আমুষড়য়া শাখা, োগুিা 

1381 5123 Gm-3365 জনাব সুবীি কাষন্ত পাল 20-08-1966 19-08-25 এইচএর্ষর্ কক্সবাজাি 30-10-84 ষনঃ র্িকািী 17-04-18 কে সকতসা বাইশািী শাখা, বান্দিবান 

1382 5127 wU-419 জনাব জ্োঃ জ্তাফাজ্জল জ্িাদর্ন 10-03-1965 09-03-24 ষবএর্ষর্ জ্শিপুি 11-04-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) নলদজাড়া বাজাি শাখা, জ্শিপুি 

1383 5128 Gd-659 জনাব জ্োঃ ষফদিাজ জ্োল্লা 07-04-1965 06-04-24 ষবএ নািায়ণগঞ্জ 16-08-89 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) জাঙ্গাষলয়া বাজাি শাখা,নািায়নগঞ্জ 

1384 5129 we-633 জনাব জ্োঃ বেরুল আলে 02-01-1967 01-01-26 এইচএর্ষর্ কুষেল্লা 14-06-88 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) জ্েদেনীেিল শাখা, মুষেগঞ্জ 

1385 5130 Gg-3180 জনাব োিবুবুি িিোন আিোন 20-07-1966 19-07-25 এইচএর্ষর্ চিগ্রাে 02-10-85 ষনঃ র্িকািী 17-04-18 কে সকতসা িামু শাখা, কক্সবাজাি 

1386 5133 wR-582 জনাব জ্ো: জ্গালাে নবী 31-03-1981 30-03-40 এেএ কক্সবাজাি 16-08-11 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা কুতুবষেয়া শাখা,কক্সবাজাি 

1387 5134 Gg-3729 জনাব জ্োঃ ষেলন ষেয়া 11-11-1985 10-11-44 ষবএর্ষর্ ঢাকা 18-09-11 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা জ্লৌিজাং শাখা, মুষেগঞ্জ 

1388 5135 GBP-937 জনাব জ্োঃ হুোয়ুন কষবি 01-12-1983 30-11-42 এেষবএর্ র্াঙ্গাইল 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা জ্গাপালপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

1389 5136 wc-362 জনাব প্রেীপ কুোি েষল্লক 01-12-1982 30-11-41 এেকে র্দশাি 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা নড়াইল শাখা, নড়াইল 

1390 5137 we-694 জনাব বলাই জ্েবনাথ 27-03-1986 26-03-45 ষবকে র্দশাি 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা রুপষেয়া শাখা, র্দশাি 

1391 5138 Gd-730 জনাব জ্োঃ ফয়র্াল জ্িাদর্ন 01-01-1984 31-12-42 এেএ বষিশাল 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা জ্বতাগী শাখা, বিগুনা 

1392 5139 Gg-3736 জনাব োধব র্িকাি 09-02-1981 08-02-40 ষবষবএ জ্নত্রদকাণা 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা পূব সধলা শাখা,জ্নত্রদকাণা 

1393 5140 Gm-4008 জনাব জ্োিাম্মে শষফকুল ইর্লাে 12-07-1983 11-07-42 এেএর্এর্ ষকদশািগঞ্জ 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা লষতফাবাে শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1394 5141 we-695 জনাব জ্োঃ আবুল বাশাি জষন 10-08-1984 09-08-43 এেষবএর্ ষিনাইেি 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা কচুয়া বাজাি শাখা, ষিনাইেি 

1395 5142 Gg-3730 জনাব জ্োঃ েঞ্জুি জ্িাদর্ন 20-09-1985 19-09-44 এেএর্(এষজ) ঢাকা 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা খাোিবাষড় শাখা, ঢাকা 

1396 5143 G-7470 জনাব জ্োিাম্মে আষনছুি িিোন 01-01-1980 31-12-38 এেএর্ষর্ চাঁেপুি 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা আয়নাতলী বাজাি শাখা, চাঁেপুি 

1397 5144 Gm-4009 জনাব জ্োঃ র্াইদুি িিোন 05-03-1986 04-03-45 এেকে ষকদশািগঞ্জ 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা জ্িাদর্নপুি  শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1398 5145 ‡RW-445 জনাব জ্োঃ জাষকি জ্িাদর্ন 02-06-1980 01-06-39 এেএ ষপদিাজপুি 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা বলষেয়া শাখা, ষপদিাজপুি 

1399 5146 G-7469 জনাব জ্োিাম্মে আষিফ 07-01-1981 06-01-40 এেএর্এর্ চাঁেপুি 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা খাতুনগঞ্জ শাখা, চিগ্রাে (পঃ) 

1400 5147 G-7457 জনাব জ্োঃ আব্দুি িাজ্জাক 13-01-1983 12-01-42 এেএ র্দশাি 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) শাশ সা শাখা, র্দশাি 

1401 5148 G-7468 জনাব জ্োিাম্মে আলে ষশকোি 20-01-1983 19-01-42 ষবএর্এর্ ফষিেপুি 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা চােিার্ শাখা, ফষিেপুি 

1402 5149 Gg-3735 জনাব জ্োজাদম্মল িক 11-11-1984 10-11-43 এেষবএ ষকদশািগঞ্জ 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা জ্িাদর্নপুি  শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1403 5150 Gg-3724 জনাব জ্েঘনাে েজুেোি 25-11-1984 24-11-43 এেএর্এর্ বাদগিিার্ 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) েিগাি শাখা,বাদগিিার্ 

1404 5151 Gd-724 জনাব ফারুক জ্িাদর্ন 09-12-1985 08-12-44 ষবকে জাোলপুি 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা িার্ািা বাজাি শাখা, জাোলপুি 

1405 5152 Gd-725 জনাব ফািিানা জ্িইজী 20-06-1986 19-06-45 এেএ িাজবাড়ী 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা টাফ কদলজ শাখা, ঢাকা 

1406 5153 IqvB-195 জনাব জ্োঃ ইয়াষর্ি িিোন 02-01-1985 01-01-44 এেষবএ জ্শিপুি 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা কুরুয়া বাজাি  শাখা, জ্শিপুি 
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1407 5154 Gm-3911 জনাব আবদুর্ র্াোে 01-04-1982 31-03-41 এেএর্এর্ জ্েৌলিীবাজাি 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা মু আ কা, জ্েৌলিীবাজাি 

1408 5155 Gm-4001 জনাব জ্োঃ শািজািান ষেয়া 07-11-1982 06-11-41 এেএর্ষর্ নািায়ণগঞ্জ 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা জাঙ্গাষলয়া বাজাি শাখা,নািায়নগঞ্জ 

1409 5156 Avi-1331 জনাব জ্োছাঃ রুষবয়া খাতুন 20-08-1983 19-08-42 এেএর্ র্দশাি 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা জ্োিাম্মেপুি শাখা, ঢাকা 

1410 5157 Gm-4019 জনাব শািষেন আফদিাজ 15-12-1984 14-12-43 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা মু আ কা, চিগ্রাে(পঃ) 

1411 5158 ‡K-945 জনাব কাষনজ তাষনয়া খান 01-01-1986 31-12-44 এেএর্ োষনকগঞ্জ 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা মু আ কা,গাজীপুি 

1412 5159 Avi-1319 জনাব ষিপন র্েিাি 05-03-1984 04-03-43 এেষবএর্ ষপদিাজপুি 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) োটিিাঙ্গা শাখা, ষপদিাজপুি 

1413 5160 ‡K-929 জনাব জ্কৌষশক িনজন োর্ 01-04-1980 31-03-39 এেএর্ষর্ সুনােগঞ্জ 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা মু আ কা,সুনােগঞ্জ 

1414 5161 Gm-3987 জনাব র্ঞ্জয় কুোি পাল 02-01-1983 01-01-42 এেষবএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) নুিপুি বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

1415 5162 Gm-4020 জনাব সুেন ষেত্র 24-02-1983 23-02-42 এেএর্ষর্ িাঙ্গাোটি 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়, িাঙ্গাোটি 

1416 5163 Gg-3719 জনাব এদকএে োইনুল জ্িাদর্ন 01-01-1984 31-12-42 এেষবএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) ছয়ফুল্লাকাষন্দ বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

1417 5164 ‡K-930 জনাব ষকদশাি কুোি জ্েব 10-01-1983 09-01-42 এেএর্ষর্ িষবগঞ্জ 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা আজষেিীগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 

1418 5165 G-7454 জনাব  আষিফ-উল-ইর্লাে 15-02-1985 14-02-44 এেএর্ষর্ োোিীপুি 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) জ্গালাি বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

1419 5166 G-7397 জনাব আইন উষিন 01-01-1984 31-12-42 এেএর্এর্ সুনােগঞ্জ 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) ষেনা বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

1420 5167 Gm-3980 জনাব র্াখাওয়াত জ্িাদর্ন 10-01-1984 09-01-43 এেষবএর্ র্াঙ্গাইল 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) কচুয়া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1421 5168 Gm-3979 জনাব র্াষেয়া শািেীন 31-01-1986 30-01-45 এেএর্ষর্ োষনকগঞ্জ 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) টাফ কদলজ শাখা, ঢাকা 

1422 5169 G-7453 জনাব আদনায়াি জ্িাদর্ন 01-09-1984 31-08-43 ষবএর্ষর্ জ্নত্রদকাণা 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) ষিিণপুি বাজাি শাখা,জ্নত্রদকাণা 

1423 5170 we-684 জনাব জ্োিাম্মে আবুল বাশাি বাচ্চু 04-02-1982 03-02-41 এেষবএর্ জ্নত্রদকাণা 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) জ্কন্দুয়া শাখা, জ্নত্রদকানা 

1424 5171 G-7456 জনাব জ্োঃ আষজজুল িক 04-09-1982 03-09-41 এেএর্এর্ কক্সবাজাি 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) উষখয়া শাখা, কক্সবাজাি 

1425 5172 Gd-716 জনাব ফাদতো নার্ষিন 31-03-1984 30-03-43 ষবএর্এর্ েয়েনষর্াংি 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) ধুিাইল বাজাি শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

1426 5173 Avi-1317 জনাব ষিফাত নাছিীন 10-11-1986 09-11-45 এেএ কক্সবাজাি 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) কক্সবাজাি শাখা, কক্সবাজাি 

1427 5174 Gg-3718 জনাব োসুে খান 20-06-1980 19-06-39 এেকে িাজবাড়ী 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) র্ালথা বাজাি শাখা, ফষিেপুি 

1428 5175 wU-480 জনাব জ্োঃ তাইফুল ইর্লাে 15-11-1982 14-11-41 এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) োইজবাগ বাজাি শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

1429 5176 wU-477 জনাব তাষনয়া আক্তাি 31-12-1985 30-12-44 ষবষবএর্(র্ম্মান) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) ষবশ্বদিাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

1430 5177 ‡R-778 জনাব জুদলখা আক্তাি পষল 04-06-1986 03-06-45 এেকে সুনােগঞ্জ 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) ষর্দলর্ কদপ সাদির্ শাখা, ষর্দলর্ 

1431 5178 Avi-1316 জনাব রুেী জ্পািাি 02-01-1985 01-01-44 এেকে ব্রাহ্মণবাষড়য়া 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) অিগ্রাে শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

1432 5179 Gb-1464 জনাব ষনে সল জ্েব 01-01-1983 31-12-41 এেষবএর্ জ্েৌলিীবাজাি 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) ষর্দলর্ কদপ সাদির্ শাখা, ষর্দলর্ 

1433 5180 Gm-3989 জনাব জ্ঞান শাংকি চাকো 05-11-1983 04-11-42 ষবএর্এর্ খাগড়াছষড় 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) োটিিাঙ্গা শাখা, খাগড়াছষড় 

1434 5181 Avi-1318 জনাব জবা িানী তালুকোি 06-05-1984 05-05-43 এেএ ষর্দলর্ 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) বন্দি বাজাি শাখা,ষর্দলর্ 

1435 5182 AvB-368 জনাব ইোে উষিন 21-12-1985 20-12-44 ষবএ জ্নায়াখালী 12-02-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা চি গাজী শাখা, লক্ষ্মীপুি 

1436 5183 wc-356 জনাব পলাশ কুোি র্ািা 18-01-1985 17-01-44 এেষবএ িাজবাড়ী 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) পাাংশা শাখা, িাজবাড়ী 

1437 5184 Gd-717 জনাব ফষিে উষিন 29-12-1984 28-12-43 এেকে িাজবাড়ী 12-02-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) তামু্বলখানা বাজাি শাখা,ফষিেপুি 
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পদোন্নষতি 

তাষিখ 
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1438 5185 Gg-3715 জনাব মুিাম্মে ষেজানুি িিোন 05-02-1980 04-02-39 এেএর্এর্ জাোলপুি 01-04-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) শিীফপুি বাজাি শাখা, জাোলপুি 

1439 5186 Gm-3991 জনাব জ্োিাম্মে শষিফুল জ্োস্তফা 19-07-1983 18-07-42 এেএ চিগ্রাে 01-04-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) র্ীতাকুি শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

1440 5187 Gm-3992 জনাব শুিাশীি জ্র্ন 20-02-1987 19-02-46 এেষবএর্ চিগ্রাে 01-04-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) আগ্রাবাে কদপ সাদির্ শাখা, চিগ্রাে 

1441 5188 B-355 জনাব মুিাম্মে ইিছানুল িক 13-06-1988 12-06-47 এেএ(কাষেল) চিগ্রাে 01-04-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) পাচুষিয়া েীষঘিপাড় শাখা,পটিয়া 

1442 5189 GBP-934 জনাব জ্োঃ িাষেদুি িিোন 01-01-1980 31-12-38 এেএর্এর্ ষর্দলর্ 01-04-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) দুবাগ বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

1443 5190 Gg-3722 জনাব ষেঠু চন্দ 08-09-1984 07-09-43 এেষবএ জ্েৌলিীবাজাি 01-04-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) জ্েওয়ান বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

1444 5191 Gm-3993 জনাব শাষেো নার্িীন 01-01-1985 31-12-43 এেকে েয়েনষর্াংি 01-04-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) আম্বিখানা শাখা, ষর্দলর্ 

1445 5192 Gm-4003 জনাব জ্োঃ র্দিায়াি জ্িাদর্ন 10-11-1982 09-11-41 এেএর্ষর্ গাজীপুি  15-04-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা পলাশ শাখা, নিষর্াংেী 

1446 5193 Gg-3738 জনাব জ্োঃ োিবুবুি িিোন 21-01-1980 20-01-39 ষবএর্এর্ ফষিেপুি 15-04-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা জ্বায়ালোিী শাখা, ফষিেপুি 

1447 5194 we-693 জনাব ষবলষকছ আিা 01-03-1981 28-02-40 এেকে র্দশাি 15-04-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা নড়াইল শাখা, নড়াইল 

1448 5195 ‡K-940 জনাব ষবষব খাষেজা ষশল্পী 06-01-1984 05-01-43 এেকে ঢাকা 15-04-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

1449 5196 Avi-1313 জনাব মুিাম্মে জ্গালাে িব্বানী 01-06-1981 31-05-40 ষবএ জাোলপুি 15-04-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) িাবকীবাজাি শাখা, জাোলপুি 

1450 5197 ‡R-790 জনাব জান্নাতুল জ্ফিদেৌর্ 06-10-1984 05-10-43 এেএর্এর্ চিগ্রাে 15-04-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) চাক্তাই শাখা, চিগ্রাে (পঃ) 

1451 5198 Gg-3746 জনাব জ্োঃ োিমুে জ্িাদর্ন 16-09-1984 15-09-43 এেষবএর্ খুলনা 22-04-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা ফুলতলা শাখা, খুলনা 

1452 5199 Gm-4080 জনাব জ্োছাঃ র্াইফুন নািাি 28-12-1980 27-12-39 এেকে ষর্দলর্ 10-06-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) জ্গালাপগঞ্জ শাখা, ষর্দলর্ 

1453 5200 ‡R-798 জনাব জ্োঃ জ্জািি আলী  15-01-1985 14-01-44 এেকে র্াতক্ষীিা 11-11-12 জ্কািাধ্যক্ষ 17-04-18 কে সকতসা(কোশ) আশাশুষন শাখা, র্াতক্ষীিা 

1454 5201 ‡K-965 জনাব জ্োঃ খায়রুল ইর্লাে 01-12-1981 30-11-40 এেএর্ষর্ চুয়ািাঙ্গা 09-12-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা আলেিাঙ্গা শাখা,চুয়ািাঙ্গা 

1455 5202 G-7566 জনাব আদপল োিমুে 01-01-1985 31-12-43 ষবএর্এর্ েয়েনষর্াংি 09-12-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা চাইিবাড়ীয়া বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি(েঃ) 

1456 5203 Gg-3828 জনাব োসুে আলী র্িকাি 31-12-1986 30-12-45 এেএর্ষর্ জাোলপুি 09-12-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা তািাকাষন্দ শাখা, জাোলপুি 

1457 5205 Gm-4128 জনাব জ্োঃ শষফকুল ইর্লাে 10-02-1981 09-02-40 ষবএ িালকাঠি 09-12-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা ষনজাষেয়া বাজাি শাখা, িালকাঠি 

1458 5206 Gg-3827 জনাব জ্োঃ জ্োশািফ জ্িাদর্ন 31-12-1985 30-12-44 এেএর্এর্ ষকদশািগঞ্জ 09-12-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা ষিলষচয়া শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1459 5207 wU-513 
জনাব জ্োিাম্মে তফাজ্জল জ্িাদর্ন  

তিফোি 
15-10-1982 14-10-41 স্নাতদকািি েয়েনষর্াংি 09-12-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা বাকতা বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1460 5208 Gm-4126 জনাব সুলতান আিদেে 01-05-1986 30-04-45 এেএর্এর্ কক্সবাজাি 09-12-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা জ্িায়ানক শাখা, কক্সবাজাি 

1461 5209 Gm-4127 জনাব জ্র্াষনয়া ফািজানা 03-02-1982 02-02-41 এেএর্এর্ র্দশাি 09-12-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা আষনকা, র্দশাি 

1462 5210 Avi-1389 জনাব জ্িাকর্ানা আক্তাি 28-11-1985 27-11-44 এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 09-12-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

1463 5211 wm-123 জনাব চাদেলী আক্তাি 24-07-1981 23-07-40 এেএ র্দশাি 09-12-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা নািািন শাখা, র্দশাি 

1464 5212 wm-130 জনাব চয়ন েিল 18-02-1982 17-02-41 এেএ খুলনা 26-12-12 পষিেশ সক 17-04-18 কে সকতসা ধানীর্াফা শাখা, ষপদিাজপুি 

1465 5213 Gb-1275 জনাব জ্োঃ নজরুল ইর্লাে 19-01-1963 18-01-22 ষবকে চিগ্রাে 02-09-84 ষনঃ র্িকািী 31-10-18 কে সকতসা েেনিার্ শাখা, চিগ্রাে (পূব স) 

1466 5214 Gg-3094 জনাব জ্োঃ োসুে ষেয়া 06-01-1963 05-01-22 ষবএর্ষর্ মুষেগঞ্জ 20-12-84 ষনঃ র্িকািী 31-10-18 কে সকতসা আলেী বাজাি শাখা, মুষেগঞ্জ 

1467 5215 Gm-3530 জনাব জ্োঃ র্ষফউষিন 19-11-1965 18-11-24 এর্এর্ষর্ মুষেগঞ্জ 23-08-86 মুদ্রাক্ষষিক 31-10-18 কে সকতসা িদবিচি শাখা, মুষেগঞ্জ 
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1468 5216 Gm-2946 জনাব সুশীল কুোি বালা 14-06-1966 13-06-25 ষবএ জ্গাপালগঞ্জ 07-01-90 ষনঃ র্িকািী 31-10-18 কে সকতসা িােষেয়া শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

1469 5217 Gg-3829 জনাব োয়মুনা সুলতানা 08-06-1981 07-06-40 এেষবএ চিগ্রাে 09-12-12 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা টিদব সাি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

1470 5218 Avi-1446 জনাব মুিাম্মে রুদবল োিমুে 01-01-1986 31-12-44 এেষবএ িাজবাড়ী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ফষিেপুি শাখা, ফষিেপুি 

1471 5219 Gm-4235 জনাব  জ্োিাম্মে সুলতান ষেয়া 01-06-1985 31-05-44 এেএ জাোলপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জগন্নাথগঞ্জ ঘার্ শাখা, জাোলপুি 

1472 5220 G-7686 জনাব জ্োঃ আদবে আলী 21-12-1983 20-12-42 এেএর্এর্ ষিনাইেি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাির্াগিা শাখা, ষিনাইেি 

1473 5221 Gg-3904 জনাব  জ্োঃ োদজদুি িিোন 10-10-1984 09-10-43 এেএর্এর্ জাোলপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা অিগ্রাে শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1474 5222 Gm-4221 জনাব এর্.এে শওকত কবীি 25-03-1982 24-03-41 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ঘার্াইল শাখা,র্াঙ্গাইল (উঃ) 

1475 5223 Gb-1573 জনাব জ্োঃ নূরুল আজাে ষচশষত 01-05-1984 30-04-43 এেএর্এর্ জ্নত্রদকাণা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা খাষলয়াজুিী শাখা, জ্নত্রদকানা 

1476 5224 Avi-1431 জনাব জ্োঃ িাজীব জ্িাদর্ন 10-12-1987 09-12-46 এেষবএর্ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নলুয়া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1477 5225 Avi-1437 জনাব ষিফাত সুলতানা 30-10-1985 29-10-44 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ঋণ জ্েণীষবণ্যার্ ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

1478 5226 Gg-3908 জনাব মুছা ষেয়া 24-02-1984 23-02-43 এেষবএর্ ষকদশািগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা দিিব বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1479 5227 ‡R-844 জনাব জ্োঃ ষজয়াউি িিোন 06-12-1984 05-12-43 এেএ ষিনাইেি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িষিণাকুন্ডু শাখা,ষিনাইেি 

1480 5228 Gm-4304 জনাব জ্োঃ র্ািাব উষিন 12-07-1982 11-07-41 এেএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা দচয়ািকুষড় বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

1481 5229 Gg-3915 জনাব জ্োতসজা আলী 27-12-1981 26-12-40 এেএর্ষর্ িাজবাড়ী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মূলঘি শাখা, িাজবাড়ী 

1482 5230 G-7643 জনাব জ্োঃ আশিাফ ষর্ষিকী 15-07-1982 14-07-41 ষবএ ষকদশািগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা গষচিার্া বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1483 5231 Gb-1570 জনাব এ,জ্ক,এে নূরুল্লাি োসুে 19-10-1985 18-10-44 এেষবএর্ ষকদশািগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্চৌিশত জ্বাি স বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1484 5232 Gm-4325 জনাব ষজ,এে,আবু র্াঈে 17-05-1983 16-05-42 ষবএর্এর্(র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা পাইকগাছা শাখা, খুলনা 

1485 5233 we-744 জনাব ষবধান কুোি জ্জায়ািসাি 01-03-1984 01-03-43 এেএ োগুিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা শত্রুষজৎপুি শাখা, োগুিা 

1486 5234 Gm-4334 জনাব জ্োঃ র্াইদুল ইর্লাে 15-02-1982 14-02-41 এেএ কুষিয়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাউষেয়া শাখা, কুষিয়া 

1487 5235 ‡R-826 জনাব এ,জ্ক,এে, জািাঙ্গীি 12-09-1982 11-09-41 এেএ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাষশগঞ্জ বাজাি (ষত্রঃ)শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1488 5236 ‡RW-480 জনাব জাষকি জ্িাদর্ন 02-11-1982 01-11-41 এেষবএ জাোলপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষিনাইগাতী শাখা, জ্শিপুি 

1489 5237 G-7635 জনাব আষেনুি িিোন 05-01-1985 04-01-44 এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্র্ািাগী বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

1490 5238 Gm-4277 জনাব ছাদলি আিাদম্মে 01-02-1986 31-01-45 এেএ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা লাকর্াে শাখা,লাকর্াে 

1491 5239 Avi-1433 
জনাব জ্োিাম্মে জ্িজাউল কষিে  

তালুকোি 
06-03-1983 05-03-42 এেষবএর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িারুয়াখালী বাজাি শাখা, জাোলপুি 

1492 5240 G-7699 জনাব জ্োঃ এষিয়া ষবশ্বার্ 08-07-1983 07-07-42 এেষবএ ষিনাইেি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষিনাইেি শাখা,ষিনাইেি 

1493 5241 Gg-3905 জনাব  জ্োস্তাষফজুি িিোন 15-01-1984 14-01-43 এেকে জাোলপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা োোিগঞ্জ  শাখা, জাোলপুি 

1494 5242 Gm-4359 জনাব র্াথী েিল 15-10-1984 14-10-43 এেএর্এর্ ষপদিাজপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা, জ্েৌলিীবাজাি 

1495 5243 we-748 জনাব শ্রী ষবশ্বষজত পাল 21-01-1985 20-01-44 এেএ চুয়ািাঙ্গা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জীবননগি শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

1496 5244 Gg-3893 জনাব েষনরুজ্জাোন খান 23-03-1985 22-03-44 এেএ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাষলিাতী শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

1497 5245 GBP-978 জনাব ষিদেল িিাচার্ স 02-05-1985 01-05-44 এেষবএর্ জ্নত্রদকাণা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্াষিতপুি বাজাি শাখা, জ্নত্রদকানা 
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1498 5246 we-740 জনাব ষবলব র্ািা 14-07-1985 13-07-44 এেএ খুলনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্তিখাো শাখা, খুলনা 

1499 5247 Gg-3894 জনাব আল-োিমুে 01-01-1987 31-12-45 এেএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষেজসাপুি শাখা,গাজীপুি 

1500 5248 Gm-4236 জনাব র্াষব্বি োিমুে 30-11-1987 29-11-46 এেএর্এর্ জাোলপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাজীপুি বাজাি শাখা, জাোলপুি 

1501 5249 Gm-4347 জনাব জ্োঃ শষিদুল ইর্লাে 12-10-1982 11-10-41 ষবএ বষিশাল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মুলােী শাখা, বষিশাল 

1502 5250 ‡K-997 জনাব খায়রুল বাশাি 01-01-1983 31-12-41 এেএর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মুক্তাগাছা শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1503 5251 G-7685 জনাব জ্োঃ আেীি জ্িাদর্ন 01-11-1983 31-10-42 এেএর্এর্ র্দশাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা েষশয়ািার্ী শাখা, র্দশাি 

1504 5252 Gg-3950 জনাব োনর্ জ্েৌষলক 05-04-1984 04-04-43 এেএর্এর্ বাদগিিার্ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িােপাল শাখা,বাদগিিার্ 

1505 5253 ‡K-998 জনাব এদকএে খায়রুজ্জোন 25-10-1984 24-10-43 এেএর্এর্ ষকদশািগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা পাকুষন্দয়া শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1506 5254 G-7679 জনাব আষতয়াি িিোন ষশকোি 18-11-1984 17-11-43 এেএর্এর্ বাদগিিার্ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্োদড়লগঞ্জ শাখা,বাদগিিার্ 

1507 5255 Gm-4332 জনাব সুেন আিদেে 15-09-1986 14-09-45 এেষবএর্ ষিনাইেি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা দিিবা বাজাি শাখা, ষিনাইেি 

1508 5256 Gg-3916 জনাব জ্োঃ েষতউি িিোন 01-12-1986 30-11-45 এেএর্এর্ িাজবাড়ী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা পাচুষিয়া বাজাি শাখা, িাজবাড়ী 

1509 5257 Gb-1554 জনাব নাষিে সুলতানা 01-06-1987 31-05-46 এেএর্এর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা পষিপালন ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

1510 5258 Gm-4242 জনাব জ্োিাম্মে জ্শাদয়ব ষেয়া 12-05-1982 11-05-41 এেএর্এর্ ষকদশািগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা েসূয়া বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1511 5259 Gg-3956 জনাব োিফুজা ইয়ার্ষেন 02-05-1984 01-05-43 এেএর্এর্ ষিনাইেি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

1512 5260 Gm-4232 জনাব শােীে আদনায়াি 01-06-1984 31-05-43 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা েধুপুি বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি (উঃ) 

1513 5261 wc-392 জনাব পলাশ িায় 18-11-1984 17-11-43 এেএ খুলনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা খুলনা কদপ সাদির্ শাখা, খুলনা 

1514 5262 Gm-4338 জনাব জ্োঃ র্াইদুজ্জাোন 08-04-1985 07-04-44 এেএ োগুিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা লাঙ্গলবাধ শাখা, োগুিা 

1515 5263 AvB-399 জনাব জ্োঃ ইর্োইল জ্িাদর্ন ষর্িাজী 02-01-1988 01-01-47 এেএ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাষলিাতী শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

1516 5264 Gb-1580 জনাব জ্োঃ নুরুল ইর্লাে 17-02-1982 16-02-41 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাঙ্গড্ডা বাজাি শাখা,লাকর্াে 

1517 5265 Gm-4354 জনাব জ্োঃ র্দিায়াি জ্িাদর্ন 18-02-1982 17-02-41 এেকে পটুয়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা, পটুয়াখালী 

1518 5266 G-7644 জনাব এোষলনা আক্তাি জািান 16-04-1984 15-04-43 এেএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কৃষি ষবশ্বঃ শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1519 5267 Gm-4323 জনাব জ্োঃ শষিফুল ইর্লাে 01-01-1985 31-12-43 ষবএর্ষর্ খুলনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্াষচলাপুি শাখা, োগুিা 

1520 5268 Gg-3898 জনাব  জ্োঃ জ্োশািফ জ্িাদর্ন 01-01-1985 31-12-43 এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা তািাকান্দা শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

1521 5269 Gb-1595 জনাব নাষিে সুলতানা 15-04-1985 14-04-44 এেএর্এর্ নড়াইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্পৌি োদকসর্ শাখা,নািায়নগঞ্জ 

1522 5270 G-7638 জনাব জ্োঃ আল আেীন 01-08-1985 31-07-44 এেষবএ জাোলপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িারুয়াখালী বাজাি শাখা, জাোলপুি 

1523 5271 Gg-3960 জনাব জ্োঃ েনজুি আলে 28-01-1986 27-01-45 এেকে জ্িালা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্বািিানউষিন শাখা, জ্িালা 

1524 5272 Gm-4243 জনাব  জ্োঃ সুেন 10-12-1987 09-12-46 এেএর্এর্ ষকদশািগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষশমুলকাষন্দ বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1525 5273 Gg-3899 জনাব  জ্োঃ জ্োয়াদজ্জে জ্িাদর্ন 01-02-1983 31-01-42 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাষন্দপাড়া শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

1526 5274 G-7690 জনাব জ্োঃ আষেরুল ইর্লাে 25-06-1983 24-06-42 এেএর্এর্ োগুিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাধানগি শাখা, োগুিা 

1527 5275 wW-550 জনাব ষেপায়ন েিল 07-11-1984 06-11-43 এেএর্এর্ বাদগিিার্ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চাকশ্রী বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

1528 5276 Gg-3953 জনাব জ্োঃ েষনরুল ইর্লাে 04-12-1984 03-12-43 এেএর্এর্ র্াতক্ষীিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্র্ানাবাড়ীয়া বাজাি শাখা, র্াতক্ষীিা 
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1529 5277 ‡K-1017 জনাব জ্োঃ কােিজ্জাোন 01-01-1985 31-12-43 এলএলএে ষিনাইেি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষিনাইেি শাখা,ষিনাইেি 

1530 5278 Avi-1434 জনাব জ্োঃ িাষকব িার্ান 22-01-1985 21-01-44 ষবএর্এর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্চচুয়া বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1531 5279 Gm-4342 জনাব জ্োঃ শাষেে জ্িজা 21-09-1985 20-09-44 এেষবএ চুয়ািাঙ্গা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আলেিাঙ্গা শাখা,চুয়ািাঙ্গা  

1532 5280 Avi-1470 জনাব িষবন ষশকোি 22-04-1987 21-04-46 এেষবএর্ নড়াইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নড়াগাতী বাজাি  শাখা,নড়াইল 

1533 5281 Gg-3900 জনাব  জ্োঃ োসুে ষেয়া 04-11-1981 03-11-40 এেকে েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্িৌিাদখালা বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

1534 5282 we-739 জনাব িবদতাি েিল 18-04-1982 17-04-41 এেএর্ষর্ খুলনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা োদকাপ শাখা, খুলনা 

1535 5283 Gg-3963 জনাব োমুন অি িষশে 05-04-1982 04-04-41 এেএ বষিশাল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাইশািী শাখা, বষিশাল 

1536 5284 Gm-4234 জনাব র্াষেউল বাষছি 31-12-1982 30-12-41 এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাকতা বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1537 5285 Gm-4257 জনাব র্ািাবুষিন ফষকি 23-02-1983 22-02-42 এেষবএর্ োোিীপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কালষকষন শাখা, োোিীপুি 

1538 5286 wU-549 জনাব তার্ষলো সুলতানা 01-03-1983 28-02-42 এেএর্ষর্ র্দশাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্খোপাড়া বাজাি শাখা, র্দশাি 

1539 5287 Gg-3941 জনাব ষেষিি চন্দ্র চন্দ 12-04-1984 11-04-43 এেএ সুনােগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা েঙ্গলকার্া বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

1540 5288 GBP-996 জনাব জ্োঃ জ্িাদর্ন কষবি 05-10-1984 04-10-43 এেএ র্াতক্ষীিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্ষখপুি শাখা, র্াতক্ষীিা 

1541 5289 Gg-3952 জনাব জ্োঃ োিাবুি িিোন 12-12-1984 11-12-43 এেএর্এর্ র্াতক্ষীিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আশাশুষন শাখা, র্াতক্ষীিা 

1542 5290 I-141 জনাব জ্োঃ ওিাব আলী 29-12-1984 28-12-43 এেএর্ষর্ মুষেগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আষনকা, মুষেগঞ্জ 

1543 5291 Gm-1594 জনাব ষনে সল কুোি 02-01-1985 01-01-44 এেষবএর্ র্াতক্ষীিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাষলয়ািাঙ্গা বাজাি শাখা, র্াতক্ষীিা 

1544 5292 ‡K-1014 জনাব জ্োঃ আবুল কালাে আজাে 15-12-1985 14-12-44 ষবকে খুলনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বািাকপুি বাজাি শাখা, খুলনা 

1545 5293 wc-393 জনাব পলাশ কুোি নন্দী 30-12-1985 29-12-44 এেএর্এর্ নড়াইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাষলয়া শাখা,নড়াইল 

1546 5294 Gg-3911 জনাব জ্োশািিফ জ্িাদর্ন 01-01-1986 31-12-44 এেএর্এর্ জ্নত্রদকাণা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্াষিতপুি বাজাি শাখা, জ্নত্রদকানা 

1547 5295 Gg-3961 জনাব জ্োঃ োকসুে আলে 14-11-1981 13-11-40 ষবএর্এর্ জ্িালা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ইষলশািার্ শাখা, জ্িালা 

1548 5296 Gm-4253 জনাব জ্র্াদিল লস্কি 08-01-1982 07-01-41 ষবএর্ষর্(পার্) জ্গাপালগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা েকসুেপুি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

1549 5297 Gm-4318 জনাব জ্শখি কুোি োর্ 02-08-1982 01-08-41 এেষবএর্ র্াতক্ষীিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা তালা শাখা, র্াতক্ষীিা 

1550 5298 Gg-3964 জনাব জ্োঃ েষনরুল ইর্লাে 09-10-1982 08-10-41 এেএ বষিশাল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ইকষড় বাজাি শাখা, ষপদিাজপুি 

1551 5299 Gg-3967 জনাব জ্োঃ জ্োির্ীন 25-09-1983 24-09-42 এেএর্এর্ বিগুনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্োকাষেয়া শাখা,বিগুনা 

1552 5300 wU-548 জনাব জ্োঃ ষততুেীি িিোন 15-10-1983 14-10-42 এেএর্এর্ র্াতক্ষীিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্ঘানা শাখা, র্াতক্ষীিা 

1553 5301 wU-534 জনাব তাইফুি জ্খাশনবীশ 06-06-1984 05-06-43 এেএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বার্াইল শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1554 5302 Gm-4226 জনাব এ,জ্ক,এে, জ্গালাে র্াদিায়াি 08-05-1984 07-05-43 এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্চচুয়া বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1555 5303 ‡K-999 জনাব  আবদুল কাষেি 20-05-1984 19-05-43 এেএর্এর্ ষকদশািগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা েসূয়া বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1556 5304 Gg-3917 জনাব ষেন্টু ষবশ্বার্ 16-10-1984 15-10-43 এেএর্এর্ জ্গাপালগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্বৌলতলী শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

1557 5305 Gg-3909 জনাব জ্োঃ োদজদুল িক 25-11-1984 24-11-43 এেএর্এর্ ষকদশািগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্চৌগাাংগা বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1558 5306 wU-552 জনাব জ্োঃ তাষিকুল ইর্লাে 10-01-1985 09-01-44 এেএর্এর্ বষিশাল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাদকিগঞ্জ শাখা,বষিশাল 

1559 5307 wU-550 জনাব জ্োঃ তাজ উষিন 16-04-1985 15-04-44 এেএর্ষর্ চুয়ািাঙ্গা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা েদিশপুি শাখা, ষিনাইেি 
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1560 5308 G-7633 জনাব জ্োঃ আষিফুল ইর্লাে 07-07-1985 06-07-44 এেএর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা 
িাকাষতয়া জ্চৌিাস্তা বাজাি শাখা, 

েয়েনষর্াংি(েঃ) 

1561 5309 G-7687 জনাব জ্োঃ আশিাফুজ্জাোন 10-10-1985 09-10-44 এেএ কুষিয়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাউষেয়া শাখা, কুষিয়া 

1562 5310 ‡R-823 জনাব জয়নাল আদবেীন 05-10-1987 04-10-46 এেষবএর্ নািায়ণগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্র্ানািগাঁও  শাখা,নািায়নগঞ্জ 

1563 5311 Avi-1432 জনাব মুিাঃ িষেছুজ্জাোন 01-11-1987 31-10-46 এেষবএর্ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষশেলা বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

1564 5312 Gm-4247 জনাব শিীফ আিেে 27-02-1989 26-02-48 এেএর্এর্ জ্নত্রদকাণা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কুিপাড় শাখা,জ্নত্রদকাণা 

1565 5313 ‡K-1001 জনাব খাদলে িার্ান 27-09-1982 26-09-41 এেএর্ষর্ িাজবাড়ী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বািাদুিপুি বাজাি শাখা, িাজবাড়ী 

1566 5314 Avi-1442 জনাব িাদর্ল ষেয়া 01-01-1983 31-12-41 এেএ জ্নত্রদকাণা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষিিণপুি বাজাি শাখা,জ্নত্রদকাণা 

1567 5315 we-742 জনাব জ্োঃ আবু বকি ষর্ষিক 16-11-1983 15-11-42 এেষবএ র্দশাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্খোপাড়া বাজাি শাখা, র্দশাি 

1568 5316 I-136 জনাব উর্োন ষেয়া 02-06-1984 01-06-43 এেএর্ষর্ নিষর্াংেী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্বলাব শাখা, নিষর্াংেী 

1569 5317 Gm-4233 জনাব সুেন চন্দ্র োর্ 10-07-1984 09-07-43 এেষবএর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নাগলা বাজাি শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

1570 5318 ‡R-847 জনাব জয়ন্ত েধু 10-04-1985 09-04-44 এেষবএর্ বষিশাল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ছয়গ্রাে বাজাি শাখা, বষিশাল 

1571 5319 Gm-4322 জনাব জ্োঃ র্াইদুি িিোন 01-12-1985 30-11-44 ষবএ(র্ম্মান) খুলনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা োদকাপ শাখা, খুলনা 

1572 5320 Gm-4216 জনাব খন্দকাি শিীফ আিদেে 26-07-1986 25-07-45 এেষবএর্ োষনকগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষির্কা শাখা, োষনকগঞ্জ 

1573 5321 ‡R-828 জনাব জ্োঃ জাষিদুল ইর্লাে 30-09-1986 29-09-45 এেএ ষকদশািগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কুষলয়ািচি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1574 5322 Gm-4339 জনাব সুজন কুোি র্িকাি 30-10-1986 29-10-45 ষবএর্এর্ োগুিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা োগুিা শাখা, োগুিা 

1575 5323 Gm-4330 জনাব ষশমুল র্িকাি 10-11-1986 09-11-45 এেষবএর্ র্দশাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্গাপালপুি বাজাি শাখা, র্দশাি 

1576 5324 G-7692 জনাব জ্োঃ আর্াদুজ্জোন 18-11-1987 17-11-46 এেএর্এর্ জ্েদিিপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বািােী শাখা, জ্েদিিপুি 

1577 5325 Avi-1436 জনাব জ্োঃ িাফর্ান জাষন ইকবাল 12-06-1988 11-06-47 এেএ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নাগলা বাজাি শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

1578 5326 Gg-3910 জনাব জ্োিাম্মে োিবুবুল আলে 01-11-1981 31-10-40 এেকে ষকদশািগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষকদশািগঞ্জ শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1579 5327 AvB-400 জনাব  জ্োিাম্মে ইব্রািীে খষলল 02-01-1982 01-01-41 এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বার্াদজাি শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

1580 5328 B-364 জনাব জ্োঃ ইর্িাক ষেয়া 15-06-1982 14-06-41 এেএর্এর্ জ্নত্রদকাণা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্াত্রাবাড়ী শাখা,জ্নত্রদকাণা 

1581 5329 G-7656 জনাব জ্োঃ আষশকুি িিোন 17-01-1983 16-01-42 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আেড়াতলী শাখা, কুষেল্লা 

1582 5330 Gm-4348 জনাব সুবীি চন্দ্র োর্ 05-04-1983 04-04-42 এেএর্এর্ বষিশাল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাষববপুি বাজাি শাখা, বষিশাল 

1583 5331 Gg-3895 জনাব োন্নান 06-06-1983 05-06-42 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষর্ঙ্গুষিয়া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

1584 5332 Gm-4237 জনাব  জ্োঃ শাষেউল িার্ান 22-11-1983 21-11-42 এেএর্ষর্ জাোলপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বারুয়াোিী শাখা, জাোলপুি 

1585 5333 Gg-3957 জনাব আবু আল োিমুে র্ােসুদিািা 17-08-1984 16-08-43 এেএর্এর্ কুষিয়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কুষিয়া শাখা, কুষিয়া 

1586 5334 Gm-4300 জনাব ছাদবকুন্নািাি 01-10-1984 30-09-43 এেএর্ষর্ জ্েৌলিীবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বন্দি বাজাি শাখা,ষর্দলর্ 

1587 5335 G-7684 জনাব জ্োঃ আষেনুি িিোন 01-05-1985 30-04-44 এেএর্এর্ র্দশাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জগেীশপুি শাখা, র্দশাি 

1588 5336 Gg-3958 জনাব জ্োঃ েষনিজ্জাোন 15-10-1985 14-10-44 এেষবএর্ কুষিয়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কুোিখালী শাখা, কুষিয়া 

1589 5337 wW-552 জনাব জ্েবাশীি শে সা 12-12-1985 11-12-44 এেষবএর্ র্দশাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা খাজুিা বাজাি শাখা, র্দশাি 
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1590 5338 ‡R-829 জনাব জ্োঃ জালাল উষিন 01-08-1986 31-07-45 এেষবএর্ জ্নত্রদকাণা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আর্পাড়া শাখা, জ্নত্রদকাণা 

1591 5339 Gb-1560 জনাব নাজো আক্তাি 14-10-1986 13-10-45 এেএর্এর্ োষনকগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা েিাদেবপুি শাখা, োষনকগঞ্জ 

1592 5340 Gg-3959 জনাব জ্োঃ োিাবুল ইর্লাে 20-04-1987 19-04-46 এেএ কুষিয়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাাংেড়কা বাজাি শাখা, কুষিয়া 

1593 5341 ‡R-835 জনাব জ্োঃ জষর্ে উষিন পাদর্ায়ািী 01-07-1987 30-06-46 এেএ চাঁেপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাড়কিতলা বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

1594 5342 we-725 জনাব জ্বনষজি আিদেে 20-02-1988 19-02-47 ষবষবএর্(র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাষন্দপাড়া শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

1595 5343 Gj-270 জনাব ষলর্ন কুোি জ্ে 01-10-1984 30-09-43 এেএ বিগুনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বিগুনা শাখা, বিগুনা 

1596 5344 G-7668 জনাব আল আেীন েজুেোি 15-06-1982 14-06-41 এেএর্ষর্ চাঁেপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষবিার্ বাজাি শাখা, খুলনা 

1597 5345 ‡K-1006 জনাব জ্োঃ কােরুজ্জাোন 20-10-1982 19-10-41 এেএর্ষর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চান্দুিা শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

1598 5346 wW-548 জনাব জ্েদবশ র্িোি 20-11-1982 19-11-41 এেএর্ষর্ খুলনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নষলয়ান বাজাি শাখা, খুলনা 

1599 5347 Avi-1435 জনাব িওনক জািান ষিষন 07-07-1983 06-07-42 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কৃষি ষবশ্বঃ শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1600 5348 wU-555 জনাব তাপর্ কুোি ষবশ্বার্ 30-12-1983 29-12-42 এেএর্ষর্ র্দশাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কুয়াো বাজাি শাখা, র্দশাি 

1601 5349 ‡R-838 জনাব জ্োিাম্মে জাষকি জ্িাদর্ন 01-01-1984 31-12-42 এেষবএর্ জ্নায়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা,জ্নায়াখালী 

1602 5350 Gg-3873 জনাব জ্গালাে জ্োস্তফা 01-07-1984 30-06-43 এেএ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বনানী কদপ সাদির্ শাখা,ঢাকা 

1603 5351 Avi-1473 জনাব জ্োঃ ষিয়াে তালুকোি 20-10-1984 19-10-43 এেএর্এর্ বষিশাল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা দবঠাকার্া শাখা, ষপদিাজপুি 

1604 5352 Gm-4238 জনাব জ্োঃ আবদুর্ ছািাি 31-12-1984 30-12-43 এেএর্ষর্ জাোলপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নুরুষন্দ বাজাি শাখা,জাোলপুি 

1605 5353 AvB-408 জনাব ইকবাল জ্িাদর্ন 01-05-1985 30-04-44 এেষবএর্ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা েদনািিগঞ্জ শাখা,লাকর্াে 

1606 5354 Gm-4249 জনাব জ্োিাম্মে শিীদুল ইর্লাে 26-10-1985 25-10-44 এেএ ফষিেপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা পুখুষিয়া শাখা, ফষিেপুি 

1607 5355 Gg-3944 জনাব জ্েদিি আফদিাজ রুবী 04-12-1985 03-12-44 এেএর্এর্ িষবগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বনানী কদপ সাদির্ শাখা,ঢাকা 

1608 5356 Gm-4349 জনাব জ্োঃ র্াইদুল ইর্লাে 08-12-1985 07-12-44 এেএর্এর্ বষিশাল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িািতা বন্দি শাখা, বষিশাল 

1609 5357 Gb-1568 জনাব নাজমুল িক 01-01-1986 31-12-44 এেএর্ষর্ জাোলপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্েজািী ম্যাদনজদেন্ট ষবিাগ,  প্রকা 

1610 5358 Gd-778 জনাব ফজদল এলািী 01-07-1986 30-06-45 এেএর্এর্ নিষর্াংেী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্শদখিবাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

1611 5359 G-7700 জনাব জ্োঃ আক্কার্ আলী 07-09-1987 06-09-46 এেএর্ষর্ জ্শিপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কুসুেিাটি শাখা, জ্শিপুি 

1612 5360 Gg-3896 জনাব েষনরুল ইর্লাে 01-01-1982 31-12-40 এেকে র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্াজানপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

1613 5361 Avi-1472 জনাব জ্োঃ আব্দুি িাজ্জাক 16-07-1982 15-07-41 এেষবএ কুষিয়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষেিপুি শাখা, কুষিয়া 

1614 5362 BD-91 জনাব উজ্জল র্িকাি 25-02-1983 24-02-42 এেএর্এর্ পটুয়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চাঁেপুিা শাখা,পটুয়াখালী 

1615 5363 G-7630 জনাব জ্োঃ আলাউষিন খান 15-12-1983 14-12-42 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাকিাইে শাখা,র্াঙ্গাইল (উঃ) 

1616 5364 Gg-3918 জনাব জ্োঃ োফুজুি িিোন োতুব্বি 21-12-1983 20-12-42 এেএর্এর্ োোিীপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ঘর্কচি শাখা, োোিীপুি 

1617 5365 Gm-4291 জনাব জ্োঃ র্াজ্জাে জ্িাদর্ন 28-04-1985 27-04-44 এেএ জ্নায়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্াদিবানীি বাজাি শাখা,জ্নায়াখালী 

1618 5366 B-368 জনাব গাজী জ্োঃ এনাদয়ত কষবি 12-02-1985 11-02-44 এেএর্ষর্ বিগুনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা, বিগুনা 

1619 5367 G-7664 জনাব অেি কৃষ্ণ িষব োর্ 11-11-1985 10-11-44 এেকে চাঁেপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা োষিগাছা বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

1620 5368 Gg-3914 জনাব োিফত উল্যাহ্ 17-02-1986 16-02-45 এেএর্এর্ ফষিেপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাষেিেী বাজাি শাখা, ফষিেপুি 
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1621 5369 Gm-4222 জনাব ষর্িাজুন্নািাি 05-06-1986 04-06-45 এেএ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্ঙ্গী শাখা, গাজীপুি 

1622 5370 Gg-3951 জনাব মৃতুেঞ্জয় কুোি ষবশ্বার্ 15-10-1986 14-10-45 এেষবএর্ র্াতক্ষীিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্াতক্ষীিা শাখা, র্াতক্ষীিা 

1623 5371 G-7696 জনাব অমৃত সুত্রধি 08-09-1982 07-09-41 এেএ বষিশাল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্র্দনিিার্ শাখা,বষিশাল 

1624 5372 Gm-4290 জনাব সুিদ্রা র্ািা 15-02-1983 14-02-42 এেষবএর্ চাঁেপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা,চাঁেপুি 

1625 5373 Gm-4335 জনাব জ্োঃ র্ািােত জ্িাদর্ন 10-07-1983 09-07-42 এেষবএর্ কুষিয়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কুোিখালী শাখা, কুষিয়া 

1626 5374 ‡RW-481 জনাব জ্োঃ ষজয়াউি িিোন 17-09-1983 16-09-42 এেএ ষকদশািগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা েষিচখালী বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1627 5375 we-738 জনাব িদবন জ্ঘাি 21-11-1983 20-11-42 এেএ খুলনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা পাইকগাছা শাখা, খুলনা 

1628 5376 Gm-4324 জনাব স্বিষজত কুোি র্ানা 09-12-1983 08-12-42 এেষবএর্ খুলনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জায়গীিেিল শাখা, খুলনা 

1629 5377 we-723 জনাব ষবলব কুোি ষবশ্বার্ 03-01-1984 02-01-43 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাথুলীর্ােী বাজাি শাখা, র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1630 5378 GBP-1001 জনাব জ্োঃ িারুন অি িষশে 02-06-1984 01-06-43 এেএর্এর্ বষিশাল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাবুগঞ্জ শাখা, বষিশাল 

1631 5379 Gg-3932 জনাব দর্য়ে োসুদুল ইর্লাে 10-06-1984 09-06-43 ষবষবএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আশুগঞ্জ শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

1632 5380 wc-384 জনাব পলাশ কাষন্ত িায় 01-01-1985 31-12-43 এেএর্ষর্ জ্নত্রদকাণা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা গাজীপুি শাখা, গাজীপুি 

1633 5381 Gb-1571 জনাব জ্োঃ নাজমুল হুো 01-01-1985 31-12-43 এেএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্গার্াইি বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1634 5382 ‡R-841 জনাব জ্োঃ জািাঙ্গীি জ্িাদর্ন 04-01-1986 03-01-45 এেএর্এর্ র্াতক্ষীিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্খািো  বাজাি শাখা, র্াতক্ষীিা 

1635 5383 Gm-4244 জনাব জ্োঃ র্াদিায়াি আলে েিল 30-09-1986 29-09-45 এেএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কটিয়ােী শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1636 5384 Avi-1469 জনাব জ্োঃ িষফকুল ইর্লাে 11-10-1986 10-10-45 এেএর্ষর্ র্দশাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাঘািপাড়া শাখা, র্দশাি 

1637 5385 ‡K-1000 জনাব ষর্কোি খুিশীে আলে 01-01-1987 31-12-45 এেএর্এর্ ফষিেপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্গাপালপুি বাজাি শাখা,ফষিেপুি 

1638 5386 wW-551 জনাব ষেপঙ্কি িায় 05-05-1988 04-05-47 এেএর্এর্ র্দশাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্গাপালপুি বাজাি শাখা, র্দশাি 

1639 5387 AvB-402 জনাব জ্োঃ ইকিামুল িক 31-12-1981 30-12-40 এেএর্এর্ জ্গাপালগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্গায়ালগ্রাে োদ্রার্া শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

1640 5388 Gj-262 জনাব লাবু ষশকোি 06-02-1982 05-02-41 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কচুয়া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1641 5389 G-7683 জনাব অিষবন্দু িায় 14-12-1982 13-12-41 এেষবএর্ র্দশাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কলাগাষছ শাখা, র্দশাি 

1642 5390 we-727 জনাব বেরুদন্নছা রুবী 01-01-1983 31-12-41 এেএ ষকদশািগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্গার্াইি বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1643 5391 G-7636 জনাব আদনায়াি র্াোত 04-04-1983 03-04-42 এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা অিধাি বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1644 5392 ‡K-1016 জনাব জ্খাকন োর্ 15-10-1983 14-10-42 এেএ নড়াইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নড়াগাতী বাজাি  শাখা,নড়াইল 

1645 5393 Avi-1438 জনাব জ্োঃ জ্িজাউল কষিে 31-12-1983 30-12-42 এেএর্ষর্ জ্শিপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্শিপুি শাখা, জ্শিপুি 

1646 5394 G-7682 জনাব অষর্ত কুোি র্িকাি 05-08-1984 04-08-43 এেএর্ষর্ র্দশাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়, নড়াইল 

1647 5395 Gm-4223 জনাব র্াইফুল ইর্লাে 03-01-1985 02-01-44 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্ষখপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1648 5396 Gm-4350 জনাব জ্োঃ শষিদুল ইর্লাে 16-01-1985 15-01-44 ষবকে বষিশাল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাজীিিার্ শাখা, বষিশাল 

1649 5397 AvB-401 জনাব জ্োঃ ইকবাল জ্িার্াইন 04-06-1985 03-06-44 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা গদয়শপুি শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

1650 5398 Gg-3936 জনাব োঈনুল ইর্লাে 31-12-1985 30-12-44 এেষবএর্ জ্ফনী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্ফনী শাখা, জ্ফনী 

1651 5399 ‡R-824 জনাব জ্োিাম্মে জাোল উষিন 03-04-1986 02-04-45 এেষবএর্ নািায়ণগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষর্ষিিগঞ্জ শাখা, নািায়ণগঞ্জ 
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1652 5400 Gm-4279 জনাব জ্োঃ শিীফ উল্যাি ভূইয়া 01-01-1987 31-12-45 এেএ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বড়শালঘি শাখা,কুষেল্লা 

1653 5401 ‡K-1015 জনাব জ্োঃ কষবরুল ইর্লাে 01-01-1987 31-12-45 এেএর্ষর্ র্দশাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িবখালী  শাখা,নড়াইল 

1654 5402 Gb-1567 জনাব জ্োঃ নাজমুল আলে 01-01-1987 31-12-45 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কৃষি ষবশ্বঃ শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1655 5403 Gd-795 জনাব ফািিানা খাতুন 20-03-1987 19-03-46 এেষবএর্ র্দশাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্দশাি শাখা, র্দশাি 

1656 5404 ‡R-845 জনাব জ্োঃ জষর্ে উষিন 30-11-1981 29-11-40 এেএর্ষর্ কুষিয়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা েধুপুি বাজাি শাখা, কুষিয়া 

1657 5405 Gm-4199 জনাব র্ঞ্জয় চক্রবতী 12-12-1981 11-12-40 এেষবএ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ইছাপুিা শাখা, মুষেগঞ্জ 

1658 5406 Gg-3949 জনাব েদনািঞ্জন কুোি েিল 14-01-1982 13-01-41 এেকে খুলনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কয়িা শাখা, খুলনা 

1659 5407 GBP-980 জনাব িাষেে িার্ান 15-02-1982 14-02-41 ষবএর্ষর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ফাষজলখািিার্ শাখা,পটিয়া 

1660 5408 ‡RW-485 জনাব জ্োঃ ষজয়াউি িিোন 26-06-1982 25-06-41 এেকে বষিশাল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িািতা বন্দি শাখা, বষিশাল 

1661 5409 wR-588 জনাব জ্োঃ ষগয়ার্ উষিন ষেয়া 10-12-1982 09-12-41 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাষলিাতী শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

1662 5410 Gm-4345 জনাব জ্োঃ র্ােসুষিন 11-06-1983 10-06-42 এেএর্ষর্ জ্িালা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চিফোশন শাখা, জ্িালা 

1663 5411 Gm-4250 জনাব র্াষেয়া পািিীন পষল 21-10-1983 20-10-42 এেএ ফষিেপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা েধুখালী শাখা, ফষিেপুি 

1664 5412 Gm-4355 জনাব জ্োঃ জ্র্ািাগ জ্িাদর্ন 01-11-1983 31-10-42 এেএর্ষর্ পটুয়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িােচন্দ্রপুি শাখা, িালকাঠি 

1665 5413 G-7632 জনাব আির্ান ইবদন সুলতান 20-12-1983 19-12-42 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ধষলয়া শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

1666 5414 wU-547 জনাব তুিাি কাষন্ত জ্েবনাথ 12-01-1984 11-01-43 এেষবএর্ বাদগিিার্ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চাকশ্রী বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

1667 5415 GBP-997 জনাব জ্োঃ আব্দুল িান্নান 17-05-1984 16-05-43 এেএর্ষর্ চুয়ািাঙ্গা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জীবননগি শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

1668 5416 ‡K-1012 জনাব ষকশলয় পাল 30-06-1984 29-06-43 এেষবএ িষবগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্গাপলাি বাজাি শাখা,িষবগঞ্জ 

1669 5417 G-7698 জনাব জ্োঃ আবু আবদুল্লাি 12-08-1984 11-08-43 এেষবএর্ ষপদিাজপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বড়োছুয়া শাখা, ষপদিাজপুি 

1670 5418 G-7688 জনাব জ্োঃ আষর্বুল িার্ান 19-08-1984 18-08-43 এেএ কুষিয়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কুষচয়াদোড়া শাখা,কুষিয়া 

1671 5419 AvB-411 জনাব জ্োঃ ইেোদুল িক 25-08-1984 24-08-43 এেএ র্দশাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নািািন শাখা, র্দশাি 

1672 5420 Avi-1471 জনাব িাধা িাণী ষবশ্বার্ 01-12-1984 30-11-43 এেষবএ ষিনাইেি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাির্াগিা শাখা, ষিনাইেি 

1673 5421 Gb-1599 জনাব জ্োঃ নান্টু ষেয়া 10-12-1984 09-12-43 এেষবএ বিগুনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চান্দখালী শাখা, বিগুনা 

1674 5422 G-7681 জনাব জ্োঃ আর্াদুজ্জাোন 14-12-1984 13-12-43 এেএ র্দশাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্কশবপুি শাখা, র্দশাি 

1675 5423 GBP-973 জনাব জ্োিাম্মে িার্ান কষবি টুটুল 16-12-1984 15-12-43 এেষবএ নািায়ণগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষর্ষিিগঞ্জ শাখা, নািায়ণগঞ্জ 

1676 5424 Gg-3965 জনাব জ্োঃ আল োমুন 06-05-1986 05-05-45 এেকে পটুয়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্কশবপুি শাখা,পটুয়াখালী 

1677 5425 Gm-4245 জনাব জ্োছাঃ র্াষবনা ইয়ার্ষেন 25-11-1986 24-11-45 এেএর্এর্ ষকদশািগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আশুষলয়া বাজাি  শাখা, ঢাকা 

1678 5426 Gm-4297 জনাব র্দন্তাি চন্দ্র নাথ 01-01-1982 31-12-40 এেএর্ষর্ জ্ফনী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কুিাইশমুেী বাজাি শাখা, জ্ফনী 

1679 5427 Gg-3901 জনাব োমুদুল ইর্লাে 11-05-1982 10-05-41 এেষবএর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ঈশ্বিগঞ্জ শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

1680 5428 Gm-4336 জনাব জ্োঃ শািাবুল ইর্লাে 12-06-1982 11-06-41 এেষবএ কুষিয়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জুষনয়ােি  শাখা, কুষিয়া 

1681 5429 ‡R-825 জনাব জয়ন্তী জ্ঘাি 27-02-1983 26-02-42 এেএর্ষর্ নিষর্াংেী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চিনগিেী বাজাি  শাখা, নিষর্াংেী 

1682 5430 we-747 জনাব জ্োঃ বেরুল হুো 28-10-1983 27-10-42 ষবএ(পার্) চুয়ািাঙ্গা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্ঘালোড়ী বাজাি শাখা, চুয়ািাঙ্গা 
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1683 5431 Gj-266 জনাব জ্োঃ লুৎফি িিোন 10-01-1983 09-01-42 এেএ বাদগিিার্ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা দেবজ্ঞিার্ী শাখা,বাদগিিার্ 

1684 5432 Gm-4327 জনাব ষশউলী তিফোি 25-11-1987 24-11-46 এেষবএর্ র্াতক্ষীিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্াতক্ষীিা শাখা, র্াতক্ষীিা 

1685 5433 Gg-3962 জনাব োিফুজুি িিোন 12-12-1983 11-12-42 এেএ জ্িালা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা, জ্িালা 

1686 5434 Gg-3897 জনাব েেন চন্দ্র র্িকাি 17-01-1984 16-01-43 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চিপাড়া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1687 5435 ‡R-846 জনাব জ্োঃ জািাঙ্গীি আলে 26-01-1984 25-01-43 এেএর্ষর্ চুয়ািাঙ্গা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষিজলগাড়ী শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

1688 5436 Gm-4356 জনাব জ্োঃ শষিদুল ইর্লাে 01-08-1984 31-07-43 এেএর্ষর্ পটুয়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা পানপষি শাখা,পটুয়াখালী 

1689 5437 Gg-3919 জনাব োিামুদুল ইর্লাে 05-10-1984 04-10-43 এেষবএর্ োোিীপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা খাদর্িিার্ শাখা, োোিীপুি 

1690 5438 GBP-969 জনাব হুোয়ন কষবি 07-05-1985 06-05-44 এেষবএর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নবাবগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

1691 5439 Gd-787 জনাব ফারুক জ্িাদর্ন 01-07-1985 30-06-44 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িায়দ্রাবাে শাখা, কুষেল্লা 

1692 5440 Gg-3880 জনাব েঞ্জুরুল আলে 12-07-1985 11-07-44 এেএর্ষর্ োষনকগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, ঢাকা 

1693 5441 Gm-4303 জনাব শািনাজ পািিীন 25-10-1985 24-10-44 এেএ সুনােগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আম্বিখানা শাখা, ষর্দলর্ 

1694 5442 Gm-4351 জনাব জ্োঃ র্াইফুল ইর্লাে 11-03-1986 10-03-45 এেএর্এর্ বষিশাল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা উষজিপুি শাখা, বষিশাল 

1695 5443 Avi-1453 জনাব রুদবল কি 14-06-1986 13-06-45 এেএর্এর্ িাঙ্গাোটি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়, িাঙ্গাোটি 

1696 5444 Gb-1581 জনাব নুর্িাত শািষেন মুন্নী 16-06-1986 15-06-45 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নািায়নগঞ্জ কদপ সাঃ শাখা, নািায়নগঞ্জ 

1697 5445 Gm-4229 জনাব শষিফা খাতুন 02-01-1987 01-01-46 এেএ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা শুশুষত বাজাি শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

1698 5446 Gm-4328 জনাব শ্যােলী িানী পাল 15-11-1987 14-11-46 এেএর্ র্াতক্ষীিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা খুলনা কদপ সাদির্ শাখা, খুলনা 

1699 5447 G-7660 জনাব জ্োিাম্মে আেজাে জ্িাদর্ন 07-05-1982 06-05-41 এেকে ব্রাহ্মণবাষড়য়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আশুগঞ্জ শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

1700 5448 Gm-4321 জনাব শাংকি ষবশ্বার্ 15-08-1982 14-08-41 এেএর্এর্ খুলনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা োদকাপ শাখা, খুলনা 

1701 5449 Gm-4251 জনাব র্ঞ্জয় র্িকাি 26-11-1982 25-11-41 এেকে ফষিেপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা েধুখালী শাখা, ফষিেপুি 

1702 5450 Gg-3902 জনাব জ্োঃ োিবুবুি িিোন 01-12-1982 30-11-41 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আষম্বকাগঞ্জ  বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1703 5451 Avi-1458 জনাব জ্োঃ আবদুি িষশে 25-01-1983 24-01-42 এেএর্এর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্িাইল শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

1704 5452 Gg-3966 জনাব মুক্তা খানে 06-02-1983 05-02-42 এেএর্এর্ ষপদিাজপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্কৌষিখাড়া শাখা, ষপদিাজপুি 

1705 5453 Gm-4286 জনাব জ্োঃ ছষবি উষিন 25-05-1983 24-05-42 এেএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা োউেকাষন্দ শাখা,কুষেল্লা 

1706 5454 wR-586 জনাব ষগয়ার্ উষিন খান 08-11-1983 07-11-42 এেষবএর্ োষনকগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষর্ঙ্গাইি শাখা, োষনকগঞ্জ 

1707 5455 G-7661 জনাব জ্োঃ আলী আজ্জে খান 09-12-1983 08-12-42 এেএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নুিপুি বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

1708 5456 G-7628 জনাব আবুল কালাে আজাে 01-08-1984 31-07-43 এেএর্ষর্ মুষেগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্বতকা শাখা, মুষেগঞ্জ 

1709 5457 GBP-999 জনাব জ্োঃ আবুল িার্নাইন 26-10-1984 25-10-43 এেএর্এর্ জ্িালা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্েৌলতখান শাখা, জ্িালা 

1710 5458 Gg-3913 জনাব েষনকা ষবশ্বার্ 15-12-1984 14-12-43 এেএর্এর্ িাজবাড়ী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আন্তজসাষতক বাষণজে ষবিাগ, প্রকা 

1711 5459 G-7701 জনাব জ্োঃ এনামুল কবীি 15-10-1985 14-10-44 এেষবএর্ চুয়ািাঙ্গা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চুয়ািাঙ্গা শাখা,চুয়ািাঙ্গা  

1712 5460 wW-547 জনাব েীপঙ্কি চন্দ্র জ্ঘাি 06-09-1986 05-09-45 এেষবএর্ িষবগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা লাখাই শাখা, িষবগঞ্জ 

1713 5461 ‡K-996 জনাব  জ্খািদশে আলে 01-07-1987 30-06-46 এেএর্এর্ নািায়ণগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আড়াইিাজাি শাখা,নািায়নগঞ্জ 
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1714 5462 Gg-3920 জনাব জ্োশািফ জ্িাদর্ন 03-01-1988 02-01-47 এেষবএর্ োোিীপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাষলি বাজাি শাখা, োোিীপুি 

1715 5463 Gg-3926 জনাব েঞ্জুি আলে 10-02-1988 09-02-47 এেএ কক্সবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা উষখয়া শাখা, কক্সবাজাি 

1716 5464 we-718 জনাব বাবুল ষেয়া 26-06-1982 25-06-41 এেকে ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িার্াড়া শাখা, মুষেগঞ্জ 

1717 5465 GBP-986 জনাব িান্নান শাি 03-10-1982 02-10-41 এেএ িাঙ্গাোটি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাঙ্গাোটি শাখা, িাঙ্গাোটি 

1718 5466 ‡RW-486 জনাব জ্োঃ জষিরুল ইর্লাে 05-03-1983 04-03-42 এেএর্এর্ বষিশাল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাইশািী শাখা, বষিশাল 

1719 5467 G-7627 জনাব আলোছ ষেয়া 27-05-1983 26-05-42 ষবএ োষনকগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চাষিগ্রাে শাখা, োষনকগঞ্জ 

1720 5468 GBP-979 জনাব িদিন চন্দ্র র্িকাি 24-03-1984 23-03-43 এেএর্ষর্ োোিীপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা োোিীপুি শাখা, োোিীপুি 

1721 5469 Gm-4315 জনাব  জ্োঃ জ্র্াদিল ষেয়া 16-06-1984 15-06-43 ষবষবএর্ িষবগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা, িষবগঞ্জ 

1722 5470 Gm-4346 জনাব জ্োঃ জ্র্াদিল 01-10-1984 30-09-43 এেএর্এর্ জ্িালা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা তজুেষিন শাখা, জ্িালা 

1723 5471 Gm-4239 জনাব জ্োঃ সুজাদয়ত আলী 30-10-1984 29-10-43 এেষবএর্ জাোলপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নুরুষন্দ বাজাি শাখা,জাোলপুি 

1724 5472 Gg-3874 জনাব  োর্রুফা আক্তাি লাবনী 20-12-1984 19-12-43 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নবাবগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

1725 5473 Gm-4292 জনাব র্ালাউষিন োিমুে েজুেোি 05-01-1985 04-01-44 এেএর্ষর্ জ্নায়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্র্নবাগ শাখা, জ্নায়াখালী 

1726 5474 Gm-4200 জনাব জ্োঃ র্ালোন খাঁন 01-03-1985 28-02-44 এেষবএ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ফিাশগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

1727 5475 Gb-1582 জনাব জ্োঃ নাষছি আিাম্মে 01-09-1985 31-08-44 এেষবএর্ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্জায়াগ বাজাি শাখা, কুষেল্লা 

1728 5476 Gm-4305 জনাব জ্োঃ শােীে আিেে 30-08-1985 29-08-44 ষবএ সুনােগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা সুনােগঞ্জ শাখা,সুনােগঞ্জ 

1729 5477 Gm-4280 জনাব জ্োঃ শষফকুল ইর্লাে 25-09-1985 24-09-44 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষনের্াি বাজাি শাখা, কুষেল্লা 

1730 5478 Gm-4258 জনাব সুেন ষেয়া 05-04-1986 04-04-45 এেএর্এর্ শিীয়তপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্ষখপুি বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

1731 5479 G-7631 জনাব আষেনা খাতুন 13-06-1986 12-06-45 এেএ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্গাপালপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

1732 5480 G-7640 জনাব আষিফা সুলতানা 31-12-1987 30-12-46 এেএর্এর্ জাোলপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্েওয়ানগঞ্জ শাখা, জাোলপুি 

1733 5481 GBP-1000 জনাব জ্োঃ িার্নাইন 12-07-1987 11-07-46 ষবএ জ্িালা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্িালা শাখা, জ্িালা 

1734 5482 Gg-3907 জনাব জ্োঃ েতুসজ আলী 01-07-1983 30-06-42 এেএর্ষর্ জ্শিপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নকলা শাখা, জ্শিপুি 

1735 5483 we-719 জনাব ষবশ্বনাথ র্িকাি 30-11-1983 29-11-42 এেষবএর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িিগজ শাখা, োষনকগঞ্জ 

1736 5484 Avi-1461 জনাব িাজীব জ্ে 16-12-1983 15-12-42 এেএর্এর্ চাঁেপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চাঁেপুি শাখা,চাঁেপুি 

1737 5485 Gg-3881 জনাব জ্োখদলছুি িিোন 21-08-1984 20-08-43 এেষবএর্ োষনকগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্াটুষিয়া শাখা, োষনকগঞ্জ 

1738 5486 wR-591 জনাব জ্গৌতে কুোি ঢালী 01-02-1985 31-01-44 এেষবএর্ খুলনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা পাইকগাছা শাখা, খুলনা 

1739 5487 Gm-4357 জনাব শািনাজ পািিীন 05-02-1985 04-02-44 এেএর্ষর্ পটুয়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা, পটুয়াখালী 

1740 5488 Gb-1569 জনাব জ্োঃ নাজমুল ইর্লাে 01-12-1985 30-11-44 এেএ জ্শিপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাষজতষখলা শাখা, জ্শিপুি 

1741 5489 Gm-4246 জনাব শািনাজ আক্তাি 17-12-1985 16-12-44 এেএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষকদশািগঞ্জ শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1742 5490 GBP-974 জনাব িাষববুি িিোন তালুকোি 15-06-1982 14-06-41 এেএ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ভূঞাপুি শাখা,র্াঙ্গাইল (উঃ) 

1743 5491 wc-395 জনাব পাথ স স্বািতী েিল 15-07-1982 14-07-41 এেএ ষপদিাজপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্কৌষিখাড়া শাখা, ষপদিাজপুি 

1744 5492 ‡R-834 জনাব জ্োঃ জালাল উষিন 31-12-1982 30-12-41 এেএর্এর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বড়শালঘি শাখা,কুষেল্লা 
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1745 5493 Avi-1440 জনাব জ্িাকন উজ জাোন 27-01-1984 26-01-43 এেকে জ্শিপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাকিকাষন্দ বাজাি শাখা,জ্শিপুি 

1746 5494 Avi-1426 জনাব রুষিোর্ োদলা 25-04-1984 24-04-43 এেএর্ষর্ োষনকগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জাগীি শাখা, োষনকগঞ্জ 

1747 5495 G-7629 জনাব আদনায়াি জ্িার্াইন 04-07-1984 03-07-43 এেএ মুষেগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষর্িাজষেখান শাখা, মুষেগঞ্জ 

1748 5496 Gm-4343 জনাব সুেন আচার্য্স 01-01-1985 31-12-43 এেএ বিগুনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্গৌষিচন্না শাখা, বিগুনা  

1749 5497 AvB-410 জনাব জ্োঃ ইর্োইল জ্িাদর্ন 01-01-1985 31-12-43 এেএর্ষর্ জ্নায়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জািাজোিা শাখা, জ্নায়াখালী 

1750 5498 Gm-4224 জনাব সুব সনা িায় 02-01-1985 01-01-44 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ধনবাড়ী শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

1751 5499 Gm-4281 জনাব জ্োঃ র্ষিদুজ্জাোন 06-01-1985 05-01-44 এেষবএর্ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চাষন্দনা শাখা,কুষেল্লা 

1752 5500 G-7662 
জনাব জ্োিাম্মে আষতকুি িিোন 

র্িকাি 
01-03-1985 28-02-44 এেষবএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জুিাইন শাখা, ঢাকা 

1753 5501 Avi-1429 জনাব িষকবুল ইর্লাে 02-04-1985 01-04-44 এেএর্ষর্ নিষর্াংেী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িায়পুিা  শাখা, নিষর্াংেী 

1754 5502 wU-540 জনাব জ্োঃ আবু তাদিি সুেন 09-06-1985 08-06-44 এেএর্ষর্ শিীয়তপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্ষখপুি বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

1755 5503 we-720 জনাব বেরুন নািাি জাষেলা 15-10-1985 14-10-44 এেএর্এর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা শ্যােলী শাখা, ঢাকা 

1756 5504 wU-551 জনাব জ্োঃ টিপু 21-08-1986 20-08-45 ষবএ জ্িালা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্েৌলতখান শাখা, জ্িালা 

1757 5505 wU-553 জনাব জ্তৌষিো জািান র্ীো 01-12-1986 30-11-45 এেএর্এর্ পটুয়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষবষনকা,ঢাকা 

1758 5506 Gg-3938 জনাব েেতাজ জ্বগে 01-01-1987 31-12-45 এেষবএর্ লক্ষ্মীপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ঋণ আোয় ষবিাগ, প্রকা,ঢাকা 

1759 5507 Gb-1575 জনাব ষনলয় জ্ঘাি 06-06-1982 05-06-41 এেএর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা পটিয়া শাখা,পটিয়া 

1760 5508 wW-553 জনাব দ্বীন ইর্লাে 01-01-1983 31-12-41 ষবএ জ্িালা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জনতা বাজাি শাখা, জ্িালা 

1761 5509 G-7646 জনাব জ্োিাম্মে আলী আর্গি আকন্দ 18-01-1983 17-01-42 এেকে ষকদশািগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কষিেগঞ্জ শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1762 5510 Gm-3889 জনাব জ্োঃ োসুে র্িকাি 12-06-1983 11-06-42 এেষবএর্ নিষর্াংেী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাড়িচা বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

1763 5511 G-7663 জনাব জ্োঃ আক্কাছ ষেয়া 06-09-1983 05-09-42 এেএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষবশ্বদিাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

1764 5512 Gm-4287 জনাব র্ঞ্জয় আচার্ স 01-01-1984 31-12-42 এেএর্ষর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা গষলয়ািা শাখা, কুষেল্লা 

1765 5513 wU-529 জনাব তৃষপ্ত জ্িৌষেক 10-04-1984 09-04-43 এেএ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্োিাম্মেপুি শাখা, ঢাকা 

1766 5514 Gg-3922 জনাব জ্োঃ ষেজানুি িিোন 04-07-1984 03-07-43 এেএর্এর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আলেশাি পাড়া োদ্রার্া শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

1767 5515 Gm-4211 জনাব র্ালো আক্তাি 03-08-1984 02-08-43 এেএর্এর্ গাজীপুি  18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাষলয়াড়কি শাখা, গাজীপুি 

1768 5516 Gd-789 জনাব জ্োঃ ফষিে উষিন 12-08-1984 11-08-43 এেএর্ষর্ জ্নায়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আগ্রাবাে কদপ সাদির্ শাখা, চিগ্রাে 

1769 5517 Avi-1463 জনাব জ্োঃ ষিদজায়ানুল কষবি 20-10-1984 19-10-43 এেএ জ্ফনী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নাষজিিার্ শাখা, চিগ্রাে (পূব স) 

1770 5518 G-7652 জনাব জ্োঃ একিাে উল্লাি 31-12-1984 30-12-43 এেএর্এর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নানুপুি বাজাি শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

1771 5519 Gg-3912 জনাব জ্োঃ ষেজানুি িিোন 01-11-1985 31-10-44 এেষবএর্ ফষিেপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষবলদগাষবন্দপুি শাখা, ফষিেপুি 

1772 5520 ‡R-836 জনাব জাষকি জ্িাদর্ন পাদর্ায়ািী 01-01-1986 31-12-44 এেষবএর্ চাঁেপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মুেীিিার্ শাখা,চাঁেপুি 

1773 5521 Avi-1459 জনাব জ্োঃ রুদবল খান 15-04-1986 14-04-45 ষবষবএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চািগাছ বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

1774 5522 Gm-4225 জনাব সুশান্ত কুোি  পাঠক 25-08-1983 24-08-42 এেষবএর্ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্েলদুয়াি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 
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বতসোন পে বতসোন কে সস্থল 

১ 2 ৩ 4 ৫ 6 ৭ 8 ৯ 10 11 ১২ 13 

1775 5523 wc-385 জনাব পষিেল কাষন্ত সুশীল 11-10-1983 10-10-42 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নাদপাড়া বাজাি শাখা, পটিয়া 

1776 5524 ‡K-1009 জনাব র্ীশু কৃষ্ণ জ্েব 21-08-1984 20-08-43 এেএর্ষর্ জ্েৌলিীবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষেঘীিপাড়বাজাি শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

1777 5525 wR-590 জনাব গদনশ চন্দ্র োর্ 01-07-1985 30-06-44 এেএর্এর্ িষবগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা পািাড়পুি বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

1778 5526 G-7678 জনাব আলপনা িায় 15-10-1985 14-10-44 এেএর্ষর্ খুলনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চােখালী শাখা,খুলনা 

1779 5527 G-7648 জনাব জ্োঃ আষনসুজ্জোন জুদয়ল 25-11-1985 24-11-44 এেএর্ষর্ জ্নত্রদকাণা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা খষলশাউড় শাখা,জ্নত্রদকাণা 

1780 5528 wU-538 জনাব এফএে তাষিকুল ইর্লাে 01-12-1985 30-11-44 ষবএ ফষিেপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্ালথা বাজাি শাখা, ফষিেপুি 

1781 5529 G-7622 জনাব অষেত র্ািা 04-06-1986 03-06-45 এেএ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কােিাঙ্গীিচি শাখা, ঢাকা 

1782 5530 G-7623 জনাব অঞ্জন কুোি র্ািা 01-07-1986 30-06-45 এেষবএ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্কিানীগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

1783 5531 Avi-1419 জনাব িাদবয়া ষর্ষিকা 09-10-1986 08-10-45 এেষবএর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, ঢাকা 

1784 5532 Gd-783 জনাব ফাষিো আক্তাি 01-03-1982 28-02-41 এেষবএর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, েয়েনষর্াংি 

1785 5533 ‡R-831 জনাব জীবন বড়ুয়া 20-11-1982 19-11-41 এেএর্এর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাটিিিার্ শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

1786 5534 Gm-4220 জনাব সুেন চন্দ্র র্িকাি 14-11-1983 13-11-42 এেকে মুষেগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা শ্রীনগি শাখা, মুষেগঞ্জ 

1787 5535 we-734 জনাব ষবনয় ভূিন চক্রবতী 01-01-1984 31-12-42 এেষবএ চাঁেপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্াচাি বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

1788 5536 wW-537 জনাব েীপক চন্দ্র োর্ 03-01-1984 02-01-43 এেএর্এর্ গাজীপুি  18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা দিিব বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1789 5537 Gd-781 জনাব ফািজানা আক্তাি 03-03-1985 02-03-44 এেকে মুষেগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা গাজীপুি শাখা, গাজীপুি 

1790 5538 Gm-4320 জনাব র্াষবনা ইয়ার্ষেন 22-09-1985 21-09-44 এেএর্এর্ খুলনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষবষনকা, খুলনা 

1791 5539 GBP-975 জনাব িারুন-অি-িষশে 20-11-1985 19-11-44 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নলুয়া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1792 5540 Avi-1449 জনাব জ্োঃ িষফকুল ইর্লাে 07-10-1986 06-10-45 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নািায়নিার্ শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

1793 5541 Gb-1596 জনাব জ্োছাঃ নাষিো আক্তাি 15-11-1986 14-11-45 এেএর্ষর্ ষিনাইেি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষর্াংগী বাজাি শাখা, ষিনাইেি 

1794 5542 Gg-3933 জনাব জ্োছাঃ মুজিী আক্তাি জ্শফা 28-11-1986 27-11-45 এেষবএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চকবাজাি শাখা, ঢাকা 

1795 5543 Gb-1555 জনাব নূি নািাি আক্তাি 24-02-1987 23-02-46 এেএর্এর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কােিাঙ্গীিচি শাখা, ঢাকা 

1796 5544 Avi-1464 জনাব আবদুি িষিে 01-03-1987 28-02-46 এেষবএর্ লক্ষ্মীপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জকষর্ন বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

1797 5545 G-7694 জনাব জ্োঃ আলী িাদর্ল 12-11-1982 11-11-41 এেষবএর্ জ্িালা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্বািিানগঞ্জ বাজাি শাখা, জ্িালা 

1798 5546 Gm-4261 জনাব র্ঞ্জীব কুোি নাথ 01-01-1983 31-12-41 এেষবএর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আবুদতািাব বাজাি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

1799 5547 ‡R-840 জনাব ঝুম্পা িাণী িায় 22-02-1983 21-02-42 এেএর্এর্ বাদগিিার্ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মুিাষেয়া শাখা,পটুয়াখালী 

1800 5548 BD-87 জনাব উিে কুোি োর্ 03-06-1983 02-06-42 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) গাজীপুি  18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্াওিাইে বাজাি শাখা, গাজীপুি 

1801 5549 Gb-1589 জনাব ননী জ্গাপাল তালুকোি 05-01-1984 04-01-43 এেষবএর্ সুনােগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্গাষবন্দগঞ্জ শাখা,সুনােগঞ্জ 

1802 5550 wW-545 জনাব জ্েবব্রত িায় 20-01-1984 19-01-43 এেএর্ষর্ লক্ষ্মীপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্পািাি বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

1803 5551 Gb-1600 জনাব নার্ষিন জািান 20-03-1984 19-03-43 এেএ িালকাঠি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা,বষিশাল 

1804 5552 ‡K-994 জনাব কুলসুে আক্তাি 06-07-1984 05-07-43 এেষবএর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জুিাইন শাখা, ঢাকা 

1805 5553 we-367 জনাব জ্োঃ এনামুল িক ষর্কোি 10-10-1984 09-10-43 এেএ শিীয়তপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িষগ্র বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 
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1806 5554 Gb-1585 জনাব জ্োঃ নাষছি উষিন 01-05-1985 30-04-44 এেএর্এর্ জ্নায়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চার্ষখল শাখা, জ্নায়াখালী 

1807 5555 Gj-267 জনাব ষলষপকা িানী োর্ 15-05-1985 14-05-44 এেষবএর্ বাদগিিার্ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা েিগাি শাখা,বাদগিিার্ 

1808 5556 Gm-4319 জনাব শবনে মুস্তািী 12-10-1986 11-10-45 ষবএ(র্ম্মান) খুলনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাজষেয়া শাখা, খুলনা 

1809 5557 Gb-1565 জনাব নার্ষিন নািাি 24-10-1986 23-10-45 এেএ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ধনবাড়ী শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

1810 5558 Gm-4202 জনাব জ্োঃ শষফকুল ইর্লাে জ্োল্লা 01-01-1987 31-12-45 এেএর্ষর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা শষনি আখড়া শাখা, ঢাকা 

1811 5559 wU-535 জনাব তািষেনা নার্ষিন 20-11-1982 19-11-41 এেএ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষর্ঙ্গুষিয়া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

1812 5560 G-7657 জনাব মুিাম্মে আদনায়াি জ্িাদর্ন 01-01-1984 31-12-42 ষবষবএর্ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ছাষলয়াকাষন্দ শাখা, কুষেল্লা 

1813 5561 Gd-785 জনাব জ্োঃ ফারুক ষেয়া 01-08-1984 31-07-43 এেএর্এর্ ষকদশািগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষনয়ােতপুি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1814 5562 Gj-261 জনাব ষলর্ন ষেয়া 26-09-1985 25-09-44 এেএ গাজীপুি  18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাণীগঞ্জ বাজাি শাখা, গাজীপুি 

1815 5563 Gm-4282 জনাব ষর্িাজুল ইর্লাে 15-02-1986 14-02-45 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আর্োষনয়া বাজাি শাখা, কুষেল্লা 

1816 5564 Gm-1572 জনাব নাজমুন নািাি 01-01-1987 31-12-45 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কােিাঙ্গীিচি শাখা, ঢাকা 

1817 5565 Gj-268 জনাব জ্োছাঃ ষলজা নার্ষিন 01-04-1987 31-03-46 এেএর্এর্ জ্েদিিপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা গাাংনী শাখা, জ্েদিিপুি 

1818 5566 Gd-782 জনাব জ্োঃ ষফদিাজ শািীন 01-09-1982 31-08-41 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা েধুপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

1819 5567 G-7658 জনাব জ্োঃ আষজজুল িক 30-12-1982 29-12-41 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষেয়াবাজাি শাখা, লাকর্াে 

1820 5568 Gb-1587 জনাব নুরুল আষেন 01-01-1983 31-12-41 এেএর্এর্ জ্ফনী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কুহুো শাষন্তি বাজাি শাখা, জ্ফনী 

1821 5569 Gj-263 জনাব লুৎফা খানে 31-08-1983 30-08-42 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা েয়েনষর্াংি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1822 5570 Gm-4228 জনাব র্ােছুন নািাি 31-12-1983 30-12-42 এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মুক্তাগাছা শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

1823 5571 Gm-4241 জনাব উদম্ম ছালো 31-12-1984 30-12-43 এেএর্ষর্ জ্শিপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বনানী কদপ সাদির্ শাখা,ঢাকা 

1824 5572 G-7667 জনাব জ্োঃ আষতকুি িিোন 15-02-1985 14-02-44 এেএর্ষর্ চাঁেপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কালীি বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

1825 5573 Gg-3934 জনাব জ্োশািফ জ্িাদর্ন 02-05-1985 01-05-44 এেষবএর্ চাঁেপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা শািিাষস্ত শাখা,চাঁেপুি 

1826 5574 Gg-3923 জনাব ষেল্টন বড়ুয়া 23-08-1985 22-08-44 এেএর্এর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাউজান শাখা,চিগ্রাে(পূব স) 

1827 5575 Gd-788 জনাব ফািিানা জািান 23-11-1985 22-11-44 এেএ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা, ঢাকা 

1828 5576 Gb-1583 জনাব জ্োঃ নাষছি উষিন 02-01-1986 01-01-45 এেষবএ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্িােনা শাখা,কুষেল্লা 

1829 5577 Avi-1447 জনাব িীতা দবদ্য 02-01-1986 01-01-45 এেএ জ্গাপালগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্চৌধুিীিিার্ শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

1830 5578 Gm-4306 জনাব জ্োঃ শাি আলে 10-02-1986 09-02-45 এেএর্ষর্ সুনােগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জাোলগঞ্জ শাখা,সুনােগঞ্জ 

1831 5579 Gg-3890 জনাব জ্োঃ জ্োস্তফা কাোল 08-03-1986 07-03-45 ষবএ নিষর্াংেী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্পাড়াষেয়া বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

1832 5580 Gm-4283 জনাব শাংকি চন্দ্র োর্ 10-04-1986 09-04-45 ষবষবএ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মুআ কা,কুষেল্লা 

1833 5581 ‡RW-479 জনাব জ্োিাম্মে জষিরুল ইর্লাে 01-08-1986 31-07-45 এেএর্ নিষর্াংেী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চিনগিেী বাজাি  শাখা, নিষর্াংেী 

1834 5582 Gd-779 জনাব ফাদতো জ্বগে 31-12-1986 30-12-45 এেএর্এর্ নিষর্াংেী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা,নিষর্াংেী 

1835 5583 wU-539 জনাব তাষনয়া সুলতানা 01-01-1987 31-12-45 এেএর্ষর্ োোিীপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা 
প্রষকউিদেন্ট এবাং কেী কল্যাণ ও পষিবিন 

ষবিাগ, প্রকা 
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1836 5584 Gg-3903 জনাব ষেে োিষজন ষেতু 12-02-1984 11-02-43 এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা শ্যােলী শাখা, ঢাকা 

1837 5585 Gb-1556 জনাব নূি জ্োিাম্মে ষেয়াজী 15-08-1984 14-08-43 এেএ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা টাফ কদলজ, ঢাকা 

1838 5586 Gb-1563 জনাব নূরুল ইর্লাে 09-01-1985 08-01-44 এেষবএর্ নিষর্াংেী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা োধবেী শাখা, নিষর্াংেী 

1839 5587 wU-554 জনাব ষত্রনাথ চন্দ্র সুত্রধি 08-02-1986 07-02-45 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) িালকাঠি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা গালুয়া বাজাি শাখা, িালকাঠি 

1840 5588 Gm-4344 জনাব শাের্াে আফষিন 07-12-1987 06-12-46 এেএর্ষর্ বিগুনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাড্ডা শাখা, ঢাকা 

1841 5589 Gm-4203 জনাব র্ঞ্জয় কুোি পাল 23-06-1982 22-06-41 এেষবএর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চকবাজাি শাখা, ঢাকা 

1842 5590 Avi-1467 জনাব জ্িাষজনা ইর্লাে 06-11-1982 05-11-41 এেএর্এর্ খুলনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষনউ োদকসর্ শাখা, খুলনা 

1843 5591 G-7641 জনাব আদয়শা খাতুন 15-11-1982 14-11-41 এেএর্ষর্ জাোলপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

1844 5592 Gj-264 জনাব লুৎফুন নািাি 01-01-1983 31-12-41 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা,েয়েনষর্াংি(উঃ) 

1845 5593 Gg-3929 জনাব েঞ্জুরুল ইর্লাে 02-01-1983 01-01-42 এেষবএর্ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নাঙ্গলদকার্ শাখা,লাকর্াে 

1846 5594 Gg-3939 জনাব জ্োঃ েবষশ্বি আলী 03-01-1983 02-01-42 ষবএর্ষর্ জ্েৌলিীবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাজনগি শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

1847 5595 ‡K-1003 জনাব জ্োঃ কােরুজ্জাোন 25-05-1983 24-05-42 এেষবএ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা দনয়াি বাজাি  শাখা,কুষেল্লা 

1848 5596 Gb-1597 জনাব জ্োঃ নাজমুল জ্িাদর্ন 22-06-1983 21-06-42 এেএি কুষিয়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাাংেড়কা বাজাি শাখা, কুষিয়া 

1849 5597 Gm-4361 জনাব খন্দকাি জ্োঃ আবু র্াঈে 15-11-1983 14-11-42 এেএর্ষর্ িালকাঠি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িােচন্দ্রপুি শাখা, িালকাঠি 

1850 5598 Gd-780 জনাব ফয়জুন্নািাি 01-01-1984 31-12-42 এেএর্ নিষর্াংেী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চিনগিেী বাজাি  শাখা, নিষর্াংেী 

1851 5599 we-721 জনাব জ্োিাম্মে বাষর্ি উষিন 17-05-1984 16-05-43 এেএর্এর্ নিষর্াংেী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্শদখিবাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

1852 5600 Gm-4284 জনাব জ্োঃ র্াইমুন ইর্লাে 01-07-1984 30-06-43 এেএ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ধােতী োদ্রার্া শাখা, কুষেল্লা 

1853 5601 GBP-991 জনাব  জ্োঃ আব্দুল িাষকে 10-12-1984 09-12-43 এেষবএর্ িষবগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা পাষনউেো শাখা, িষবগঞ্জ 

1854 5602 ‡K-1010 জনাব কাষন্ত লাল োর্ 10-03-1985 09-03-44 এেএর্ষর্ জ্েৌলিীবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাজনগি শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

1855 5603 G-7647 জনাব জ্োঃ আবদুল আউয়াল 28-10-1985 27-10-44 এেষবএর্ ষকদশািগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্িািচি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

1856 5604 ‡RW-483 জনাব জ্োঃ জহুরুল ইর্লাে 20-07-1986 19-07-45 ষবষবএর্ র্দশাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জগেীশপুি শাখা, র্দশাি 

1857 5605 Avi-1430 জনাব েীি আব্দুি িাষকব 13-10-1986 12-10-45 ষবষবএর্ নিষর্াংেী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা,নিষর্াংেী 

1858 5606 Gg-3930 জনাব ষেথুন িানী জ্িৌষেক 12-12-1986 11-12-45 এেষবএর্ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্খাশবার্ শাখা, লাকর্াে 

1859 5607 ‡R-822 জনাব জ্োঃ জষিরুল িক 25-12-1986 24-12-45 এেএ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাদকিগঞ্জ শাখা,বষিশাল 

1860 5608 wU-532 জনাব জ্োঃ জ্তাফাদয়ল জ্িাদর্ন 31-12-1986 30-12-45 এেষবএর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বায়তুল আোন শাখা, ফষিেপুি 

1861 5609 Avi-1443 জনাব জ্িাকর্ানা 01-01-1987 31-12-45 এেএর্ষর্ জ্নত্রদকাণা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা উিিা শাখা, ঢাকা 

1862 5610 G-7669 জনাব জ্োিাম্মে আলতাফ জ্িাদর্ন 30-12-1981 29-12-40 এেএর্ষর্ জ্নায়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা এয়াষছন িাজীিিার্ শাখা,জ্নায়াখালী 

1863 5611 Gm-3978 জনাব শাম্মী আক্তাি 01-09-1982 31-08-41 এেএ নিষর্াংেী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাড়িচা বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

1864 5612 Avi-1445 জনাব রুপা নন্দী 04-01-1983 03-01-42 এেকে িাজবাড়ী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কালষকষন শাখা, োোিীপুি 

1865 5613 Gm-4219 জনাব জ্োিাম্মে জ্র্ালায়োন কাদেি 01-07-1983 30-06-42 এেএর্ষর্ নিষর্াংেী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা েিজাল বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

1866 5614 wc-394 জনাব ষপ্রয়াাংকা শািষেন 15-07-1983 14-07-42 এেএর্ষর্ বিগুনা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ঋণ জ্েণীষবণ্যার্ ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 
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1867 5615 B-366 জনাব জ্োঃ এনামুল িক জ্চৌধুিী 31-08-1983 30-08-42 এেএর্এর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কালীপুি শাখা,পটিয়া 

1868 5616 Gm-4204 জনাব সুশান্ত ধি 05-10-1983 04-10-42 এেএর্ষর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ধােিাই শাখা, ঢাকা 

1869 5617 Gg-3931 জনাব জ্োঃ েষনি জ্িার্াইন 10-11-1983 09-11-42 ষবএর্ষর্ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা োষছেপুি শাখা, কুষেল্লা 

1870 5618 I-138 জনাব জ্োঃ ওেি ফারুক 01-12-1983 30-11-42 ষবএর্ষর্ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্োল্লাই নবাবপুি(েঃ) বাজাি শাখা, কুষেল্লা 

1871 5619 wR-589 জনাব জ্গৌতে কৃষ্ণ জ্েব নাথ 15-12-1982 14-12-41 এেএর্এর্ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়, লাকর্াে 

1872 5620 Gm-4212 জনাব জ্োঃ জ্র্ালায়োন 01-01-1984 31-12-42 এেষবএর্ গাজীপুি  18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা,গাজীপুি 

1873 5621 GBP-976 জনাব জ্িার্দন আিা খাতুন 12-06-1984 11-06-43 এেএ জাোলপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জাোলপুি শাখা, জাোলপুি 

1874 5622 Gm-4213 জনাব জ্র্াদিল িানা 20-09-1984 19-09-43 এেএ গাজীপুি  18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ফুলবাড়ীয়া শাখা, গাজীপুি 

1875 5623 Gd-796 জনাব জ্োঃ ফষিে জ্িাদর্ন 10-10-1984 09-10-43 ষবএর্ষর্ োগুিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাধানগি শাখা, োগুিা 

1876 5624 AvB-403 জনাব ইন্দ্রনাথ রুদ্র 05-11-1984 04-11-43 এেএর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্াতকাষনয়া শাখা,পটিয়া 

1877 5625 G-7624 জনাব আর্ো জ্বগে 22-03-1985 21-03-44 এেএর্ষর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা টাফ কদলজ শাখা, ঢাকা 

1878 5626 we-741 জনাব ষবকাশ চন্দ্র িালোি 29-07-1985 28-07-44 ষবষবএর্ বাদগিিার্ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাদয়ন্দা বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

1879 5627 we-732 জনাব ষবলব পাল 16-10-1985 15-10-44 এেষবএর্ কক্সবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা, কক্সবাজাি 

1880 5628 Gd-790 জনাব ফষিে আিদেে 01-01-1986 31-12-44 এেএর্ষর্ জ্নায়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্র্ানাপুি শাখা,জ্নায়াখালী 

1881 5629 we-726 জনাব বেরুদন্নছা ষবথী 04-09-1986 03-09-45 এেএর্ষর্ জ্শিপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

1882 5630 wW-540 জনাব জ্োিাম্মে জ্েদলায়াি জ্িাদর্ন 01-02-1987 31-01-46 এেএর্এর্ জাোলপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাউর্ী বাঙ্গালী  শাখা,জাোলপুি 

1883 5631 Avi-1420 জনাব িাদশদুল ইর্লাে র্বুজ 31-12-1988 30-12-47 ষবষবএর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা  জ্বলীশ্বি শাখা, ঢাকা 

1884 5632 G-7697 জনাব আফদিাজা ষশিীন 06-01-1989 05-01-48 এেএর্এর্ বষিশাল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা তালতলী শাখা, বষিশাল 

1885 5633 ‡R-827 জনাব জাষিো আফষিন 10-08-1983 09-08-42 এেষবএর্ জাোলপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা শিীফপুি বাজাি শাখা, জাোলপুি 

1886 5634 Gm-4214 জনাব জ্োঃ র্াইফুি িিোন 04-08-1983 03-08-42 এেএর্ষর্ গাজীপুি  18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা শ্রীপুি শাখা, গাজীপুি 

1887 5635 Avi-1428 জনাব জ্োঃ িষন িায়োি 01-03-1984 01-03-43 এেষবএর্ নািায়ণগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ফতুল্লা শাখা,নািায়নগঞ্জ 

1888 5636 Gm-4205 জনাব শষিদুল ইর্লাে 10-04-1984 09-04-43 এেএর্ষর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বান্দুিািার্  শাখা, ঢাকা 

1889 5637 Gg-3884 জনাব োিবুব আলে 10-08-1984 09-08-43 এেষবএর্ নািায়ণগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বন্দি শাখা,নািায়নগঞ্জ 

1890 5638 Gm-4262 জনাব সুেী চক্রবতী 21-08-1984 20-08-43 এেএর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা গাজীপুি শাখা, গাজীপুি 

1891 5639 wU-530 জনাব তািষেনা শিীে 12-12-1984 11-12-43 এেএ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা 
প্রষকউিদেন্ট এবাং কেী কল্যাণ ও পষিবিন 

ষবিাগ, প্রকা 

1892 5640 wU-545 জনাব তাষনয়া সুলতানা 30-12-1984 29-12-43 এেএর্এর্ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

1893 5641 ‡K-1005 জনাব কােরুন নািাি 31-12-1985 30-12-44 এেষবএর্ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা পুষলশ লাইন শাখা,কুষেল্লা 

1894 5642 wU-536 জনাব তাষিকুল ইর্লাে 05-01-1986 04-01-45 এেষবএর্ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্গাপালপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

1895 5643 Gm-4307 জনাব জ্োঃ জ্র্াদিল খাঁ 30-06-1986 29-06-45 এেএর্এর্ সুনােগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কলকষলয়া শাখা,সুনােগঞ্জ 

1896 5644 Gm-4317 জনাব জ্োঃ র্াদয়দুি িিোন 10-03-1987 09-03-46 এেএর্এর্ ষর্দলর্ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষবশ্বনাথ শাখা, ষর্দলর্ 
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1897 5645 Gg-3877 জনাব োসুো জ্িার্াইন 01-11-1981 31-10-40 এেএর্এর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ধােিাই শাখা, ঢাকা 

1898 5646 AvB-406 জনাব জ্োিাম্মে ইর্োইল 14-06-1982 13-06-41 এেএর্ষর্ কক্সবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বড় েদিশখালীা শাখা,কক্সবাজাি 

1899 5647 ‡R-843 জনাব জ্জার্না আিা খাতুন 20-06-1983 19-06-42 এেএর্ষর্ র্দশাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা, র্দশাি 

1900 5648 Gm-4314 জনাব  জ্োঃ জ্র্জু ষেয়া 01-12-1983 30-11-42 এেএর্ষর্ িষবগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ইোেবাড়ী বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

1901 5649 ‡R-832 জনাব যুগল কুোি বষণক 05-01-1984 04-01-43 এেষবএর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষবএর্ষি িার্ শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

1902 5650 Gm-4313 জনাব  দর্কত পাল 10-02-1984 09-02-43 এেষবএ িষবগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নন্দনপুি বাজাি শাখা,িষবগঞ্জ 

1903 5651 AvB-404 জনাব ইন্দ্রষজৎ চক্রবতী 01-07-1984 30-06-43 এেএর্এর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্বায়ালখালী শাখা,পটিয়া 

1904 5652 G-7672 জনাব আদেনা জ্বগে 08-10-1984 07-10-43 এেষবএর্ জ্ফনী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্িালশিি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

1905 5653 B-363 জনাব জ্োিাম্মে এেিান 01-01-1985 31-12-43 এেষবএর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নািায়নগঞ্জ কদপ সাঃ শাখা, নািায়নগঞ্জ 

1906 5654 Gm-4206 জনাব সুবার্ চন্দ্র র্ািা 05-01-1985 04-01-44 এেষবএ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জুিাইন শাখা, ঢাকা 

1907 5655 Gm-4264 জনাব শমু্ভ িিাচার্ স 28-07-1985 27-07-44 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা পাচুষিয়া েীষঘিপাড় শাখা,পটিয়া 

1908 5656 ‡RW-482 জনাব ষজষনয়া আফদিাজ 04-08-1985 03-08-44 এেষবএর্ ফষিেপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা খষললপুি বাজাি শাখা, ফষিেপুি 

1909 5657 we-746 জনাব ষবষ্ণুপে িায় 20-09-1985 19-09-44 ষবষবএর্ োগুিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আড়পাড়া শাখা, োগুিা 

1910 5658 G-7675 জনাব অমৃত লাল জ্গাপ 10-10-1985 09-10-44 এেষবএর্ িষবগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা সুন্দিপুি বাজাি শাখা,িষবগঞ্জ 

1911 5659 wc-390 জনাব পষিদতাি সূত্রধি 01-01-1986 31-12-44 ষবষবএর্ িষবগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ইোেবাড়ী বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

1912 5660 Gg-3943 জনাব  জ্োঃ ষেজানুি িিোন 11-07-1986 10-07-45 এেএর্ িষবগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা সুন্দিপুি বাজাি শাখা,িষবগঞ্জ 

1913 5661 Avi-1421 জনাব জ্োঃ িাদশদুল ইর্লাে 07-05-1987 06-05-46 এেষবএর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্কােিগঞ্জ  শাখা, ঢাকা 

1914 5662 IqvB-206 জনাব জ্োঃ ইয়াষর্ি আিাফাত 01-10-1988 30-09-47 এেএ কক্সবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আলীকেে শাখা, বান্দিবান 

1915 5663 Gm-4308 জনাব আব্দুর্ র্ালাে 11-01-1982 10-01-41 এেএর্এর্ সুনােগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাোঘার্ শাখা, সুনােগঞ্জ 

1916 5664 Gm-4208 জনাব জ্োঃ র্াকীব 01-02-1982 31-01-41 এেএ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্িালঘি শাখা, মুষেগঞ্জ 

1917 5665 Gm-4312 জনাব  র্াদজো খাতুন 04-12-1983 03-12-42 এেএ িষবগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা, িষবগঞ্জ 

1918 5666 Gm-4299 জনাব র্েীি কুোি নাথ 31-12-1983 30-12-42 এেএর্ষর্ লক্ষ্মীপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্তািাবগঞ্জ বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

1919 5667 wR-585 জনাব এদকএে ষগয়ার্ উিীন 03-03-1984 02-03-43 এেএর্ষর্ গাজীপুি  18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাষলগঞ্জ শাখা,গাজীপুি 

1920 5668 Avi-1450 জনাব রূপা িাণী োশ 11-05-1984 10-05-43 ষবএ(র্ম্মান) চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চাতিী শাখা,পটিয়া 

1921 5669 Avi-1468 জনাব জ্িাকর্ানা খাতুন 05-08-1984 04-08-43 এেএর্এর্ ষিনাইেি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা শ্যােলী শাখা, ঢাকা 

1922 5670 G-7689 জনাব জ্োছাঃ আশিাফ ই বুলবুল 21-09-1984 20-09-43 এেএর্ষর্ কুষিয়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, খুলনা 

1923 5671 we-728 জনাব ষবজন ষর্কোি 25-12-1984 24-12-43 এেএর্এর্ জ্গাপালগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাজপার্ শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

1924 5672 wc-383 জনাব পষিেল চন্দ্র জ্ঘাি 12-08-1985 11-08-44 এেষবএর্ জ্নত্রদকাণা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা শ্যােগঞ্জ শাখা,জ্নত্রদকাণা 

1925 5673 we-730 জনাব ষবলব  কুোি দেত্র 11-11-1985 10-11-44 এেএর্ষর্ জ্গাপালগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্বৌলতলী শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

1926 5674 Gj-269 জনাব জ্োছাঃ লাবনী খাতুন 26-11-1985 25-11-44 এেএ চুয়ািাঙ্গা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চুয়ািাঙ্গা শাখা,চুয়ািাঙ্গা  

1927 5675 Gb-1576 জনাব জ্োঃ নজিল ইর্লাে 28-11-1985 27-11-44 এেষবএ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চন্দনাইশ শাখা, পটিয়া 
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1928 5676 Gb-1586 জনাব জ্োঃ নজরুল ইর্লাে 01-03-1986 28-02-45 এেএ জ্নায়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বর্তলী বাজাি শাখা,জ্নায়াখালী 

1929 5677 AvB-412 জনাব শ্রী ইন্দ্রষজৎ কুোি 15-05-1986 14-05-45 ষবএ ষিনাইেি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা েদিশপুি শাখা, ষিনাইেি 

1930 5678 Gd-794 জনাব ফাষিো খাতুন 20-10-1986 19-10-45 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ফুলতলা শাখা, খুলনা 

1931 5679 ‡R-833 জনাব জর্ীে উষিন 28-02-1983 27-02-42 এেএ কক্সবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ঈেগাও শাখা, কক্সবাজাি 

1932 5680 Gd-792 জনাব ফদয়জ আিম্মে 02-10-1983 01-10-42 এেএ লক্ষ্মীপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাখাষলয়া বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

1933 5681 Gb-1559 জনাব নূি-ষব-আলে ষছষিকী 01-01-1984 31-12-42 এেএর্ষর্ গাজীপুি  18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্াওিাইে বাজাি শাখা, গাজীপুি 

1934 5682 Avi-1451 জনাব মুঃ িাদশদুল ইর্লাে 01-03-1984 01-03-43 এেষবএর্ কক্সবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িামু শাখা, কক্সবাজাি 

1935 5683 Avi-1465 জনাব িাখী িানী জ্েবনাথ 25-06-1984 24-06-43 এেএর্এর্ জ্েৌলিীবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা শ্রীেঙ্গল শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

1936 5684 wc-388 জনাব ষপকলু তালুকোি 12-01-1985 11-01-44 ষবএর্এর্ সুনােগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা শ্যাোিচি শাখা,সুনােগঞ্জ 

1937 5685 Gm-4266 জনাব সুপন তালুকোি 03-05-1985 02-05-44 এেএর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আশিাফ আলী জ্চৌধুিী িার্ শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

1938 5686 wc-389 জনাব ষপন্টু পাল 31-07-1985 30-07-44 ষবএর্এর্(র্ম্মান) সুনােগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা পাথাষিয়া বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

1939 5687 G-7625 জনাব জ্োঃ আল আষেন 21-06-1986 20-06-45 এেএ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্িেিা বাজাি শাখা, ঢাকা 

1940 5688 wW-541 জনাব জ্োঃ জ্েদলায়াি জ্িাদর্ন 15-07-1986 14-07-45 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আজােী বাজাি শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

1941 5689 wU-546 জনাব জ্োর্াঃ তাষনয়া আক্তাি 15-12-1986 14-12-45 ষবএর্এর্ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জুিানপুি শাখা, কুষেল্লা 

1942 5690 Avi-1460 জনাব িাষিো আক্তাি আষখ 18-06-1987 17-06-46 এেষবএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা,ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

1943 5691 we-724 জনাব বীনা জ্িৌষেক 03-01-1988 02-01-47 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্াঙ্গাইল শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

1944 5692 Avi-1425 জনাব জ্িজাউল কষিে 29-11-1982 28-11-41 এেএ গাজীপুি  18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা শ্রীপুি শাখা, গাজীপুি 

1945 5693 Gg-3925 জনাব ষেঠুন জ্েবনাথ 01-01-1984 31-12-42 এেষবএ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়,চিগ্রাে 

1946 5694 Avi-1423 জনাব আব্দুি িাজ্জাক 15-06-1984 14-06-43 ষবএর্ষর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্াটুষিয়া শাখা, োষনকগঞ্জ 

1947 5695 Avi-1422 জনাব জ্িজাউল কষিে 01-05-1984 30-04-43 এেষবএর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাষলয়া শাখা, ঢাকা 

1948 5696 Gm-4209 জনাব জ্োঃ শিীফুল ইর্লাে 01-05-1984 30-04-43 এেএর্ষর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্কিানীগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

1949 5697 ‡K-1011 জনাব কৃষ্ণ েষন ষর্াংি 01-09-1984 31-08-43 এেএর্ষর্ ষর্দলর্ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্ফঞ্চুগঞ্জ শাখা, ষর্দলর্ 

1950 5698 GBP-981 জনাব মুিাম্মে হুোয়ুন জ্োদশ সে জ্চৌধুিী 23-11-1984 22-11-43 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা,চিগ্রাে (পূব স) 

1951 5699 Gg-3935 জনাব জ্েদিেী িার্ান 04-06-1985 03-06-44 এেএ জ্নায়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আষবিপাড়া শাখা,জ্নায়াখালী 

1952 5700 G-7691 জনাব জ্োছাঃ আফর্ানা ষবলষকর্ ষেষল 05-06-1985 04-06-44 এেএর্এর্ োগুিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা শ্রীপুি শাখা, োগুিা 

1953 5701 GBP-977 জনাব জ্োঃ হুোয়ুন কবীি জুদয়ল 01-08-1985 31-07-44 এেএর্এর্ জ্শিপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িায়ািাঙ্গা শাখা, জ্শিপুি 

1954 5702 GBP-971 জনাব িার্ান িষফকুল িক 01-09-1985 31-08-44 এেএর্এর্, এলএলষব ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা এেষি েদিােদয়ি র্ষচবলায়,প্রকা 

1955 5703 wU-542 জনাব জ্োঃ আবু তাদিি আজাে 09-04-1986 08-04-45 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা পািাড়তলী জ্চৌমুিনী শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

1956 5704 Gm-4267 জনাব র্ািাব উষিন 01-06-1986 31-05-45 এেএ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাশখালী শাখা,পটিয়া 

1957 5705 Gg-3878 জনাব েষশউি িিোন 19-07-1986 18-07-45 এেএর্এর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চকবাজাি শাখা, ঢাকা 

1958 5706 Gm-4293 জনাব শিীদুল ইর্লাে 31-12-1987 30-12-46 এেএর্এর্ জ্নায়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা দুধমুখা বাজাি শাখা, জ্ফনী 
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পদোন্নষতি 

তাষিখ 
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1959 5707 Avi-1424 জনাব িষিো খাতুন 01-01-1982 31-12-40 এেএর্ষর্ ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা গদবিণা ও পষির্াংখ্যান ষবিাগ, প্রকা 

1960 5708 Gm-4311 জনাব  সুষপ্রয়া িায় 15-01-1982 14-01-41 ষবএ িষবগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নন্দনপুি বাজাি শাখা,িষবগঞ্জ 

1961 5709 ‡RW-478 জনাব জ্োিাম্মে ষজয়াউি িিোন 30-11-1982 29-11-41 ষবকে ঢাকা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্শাল্লা বাজাি শাখা, ঢাকা 

1962 5710 Gm-4358 জনাব জ্োঃ জ্র্াদিল 31-12-1983 30-12-42 এেএর্এর্ পটুয়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মুিাষেয়া শাখা,পটুয়াখালী 

1963 5711 G-7670 জনাব জ্োঃ আদনায়াি জ্িাদর্ন 25-02-1984 24-02-43 ষবএর্এর্ জ্নায়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জািাজোিা শাখা, জ্নায়াখালী 

1964 5712 we-737 জনাব ষবকাশ চন্দ্র ধি 04-04-1984 03-04-43 এেএর্ষর্ ষর্দলর্ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্ফঞ্চুগঞ্জ শাখা, ষর্দলর্ 

1965 5713 we-731 জনাব বাপ্পুন েজুেোি 05-01-1987 04-01-46 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ফটিকছষড় শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

1966 5714 G-7653 জনাব জ্োঃ আির্ান উল্লাি জ্চৌধুিী 09-02-1987 08-02-46 এেএর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চাতিী শাখা,পটিয়া 

1967 5715 Gm-4352 জনাব ষশল্পী খানে 16-02-1987 15-02-46 ষবকে(র্ম্মান) বষিশাল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাইশািী শাখা, বষিশাল 

1968 5716 GBP-982 জনাব জ্োঃ িারুন অি িষশে 24-12-1981 23-12-40 এেকে চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কদলজ বাজাি শাখা, পটিয়া 

1969 5717 Gd-791 জনাব জ্োঃ ফারুক আিদেে 05-01-1982 04-01-41 এেএ জ্নায়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাষেিপুি শাখা, জ্নায়াখালী 

1970 5718 Gm-4295 জনাব স্বপন চন্দ্র জ্েবনাথ 01-06-1982 31-05-41 এেকে জ্নায়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষেয়ািিার্ শাখা,জ্নায়াখালী 

1971 5719 Gm-4316 জনাব র্াগি বে সন 17-01-1983 16-01-42 এেএর্ষর্ ষর্দলর্ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চাখাই শাখা, ষর্দলর্ 

1972 5720 Gm-4309 জনাব এএনএে র্াইফুল ইর্লাে জ্চৌধুিী 25-08-1983 24-08-42 এেএর্ষর্ সুনােগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষর্দলর্ কদপ সাদির্ শাখা, ষর্দলর্ 

1973 5721 BD-88 জনাব উজ্জ্বল কাষন্ত োশ 14-11-1983 13-11-42 এেষবএর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্বাোাংিার্ শাখা,পটিয়া 

1974 5722 Gm-4268 জনাব র্াদজো আক্তাি 01-07-1985 30-06-44 এেএর্এর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা, চিগ্রাে (পঃ) 

1975 5723 G-7650 জনাব অঞ্জনা িাণী োশ 20-10-1984 19-10-43 এেএর্ষর্ জ্গাপালগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

1976 5724 Gg-3885 জনাব জ্োঃ েিষর্ন 05-02-1985 04-02-44 এেষবএর্ নািায়ণগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্বতকা শাখা, মুষেগঞ্জ 

1977 5725 Gg-3942 জনাব জ্োয়াদজ্জে জ্িাদর্ন 22-04-1985 21-04-44 এেএর্এর্ সুনােগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা তাষিিপুি শাখা,সুনােগঞ্জ 

1978 5726 GBP-983 জনাব জ্োঃ হুোয়ুন কবীি 18-08-1985 17-08-44 এেএর্এর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাপ্তাই শাখা, িাঙ্গাোটি 

1979 5727 wW-542 জনাব জ্োঃ জ্েৌলত জ্িাদর্ন 07-10-1985 06-10-44 এেএর্এর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্খাোিিার্ শাখা,পটিয়া 

1980 5728 GBP-985 জনাব জ্োিাম্মে িাছান 20-11-1985 19-11-44 এেএর্ষর্ কক্সবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কক্সবাজাি শাখা, কক্সবাজাি 

1981 5729 wW-543 জনাব জ্েবাশীি চক্রবতী 26-11-1985 25-11-44 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাঙ্গুষনয়া কদলজ শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

1982 5730 Gg-3891 জনাব জ্োঃ েিে আলী 31-12-1985 30-12-44 এেএর্ষর্ নিষর্াংেী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাড়িচা বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

1983 5731 Gm-4296 জনাব র্াইফুল ইর্লাে 15-03-1986 14-03-45 এেষবএর্ জ্নায়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কষবিিার্ শাখা,জ্নায়াখালী 

1984 5732 I-137 জনাব ওর্োন গষণ 10-05-1986 09-05-45 এেএ কক্সবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা পদথিিার্ শাখা,চিগ্রাে(পূব স) 

1985 5733 ‡R-837 জনাব জ্োঃ জষর্ে উষিন 12-12-1986 11-12-45 এেষবএর্ চাঁেপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাইেচি শাখা,চাঁেপুি 

1986 5734 Gb-1588 জনাব জ্োঃ নাষর্ি উষিন খাঁন 10-01-1982 09-01-41 এেএর্এর্ জ্েৌলিীবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কুলাউড়া শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

1987 5735 wU-544 জনাব জ্তৌষিদুল ইর্লাে 19-01-1982 18-01-41 এেএর্ষর্ খাগড়াছষড় 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িােগড় শাখা, খাগড়াছষড় 

1988 5736 Gg-3927 জনাব োিমুদুল কষিে 01-01-1983 31-12-41 ষবএর্এর্ কক্সবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ধুরুাংবাজাি শাখা,কক্সবাজাি 

1989 5737 Gm-1574 জনাব নাষগ সর্ সুলতানা 01-02-1983 31-01-42 এেএর্ষর্ িাজবাড়ী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আষনকা, িাজবাড়ী 
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1990 5738 Gm-4337 জনাব ষর্নষথয়া খান 04-04-1983 03-04-42 এেএর্ষর্ কুষিয়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বড়বাজাি শাখা, কুষিয়া 

1991 5739 Gb-1577 জনাব জ্শখ নুদি কাজী িিোন 01-10-1985 30-09-44 এেষবএর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জুিাইন শাখা, ঢাকা 

1992 5740 G-7674 জনাব জ্োছাঃ আদয়শা সুলতানা 21-10-1985 20-10-44 এেএর্এর্ িষবগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্ক্রষির্ ষবিাগ, প্রকা, ঢাকা 

1993 5741 Gm-4274 জনাব জ্োঃ শিীদুল্লাি 31-12-1985 30-12-44 এেএর্এর্ কক্সবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা গজসষনয়া বাজাি শাখা, কক্সবাজাি 

1994 5742 BD-90 জনাব উদম্ম জহুিা 12-12-1986 11-12-45 এেএর্এর্ চুয়ািাঙ্গা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, খুলনা 

1995 5743 Gb-1592 জনাব জ্নিাল িার্নাইন 15-12-1986 14-12-45 ষবএর্ষর্ ষর্দলর্ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাোিপাড় বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

1996 5744 Gm-4340 জনাব র্াধন কুোি ষর্কোি 16-10-1983 15-10-42 এেএর্ষর্ োগুিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আড়পাড়া শাখা, োগুিা 

1997 5745 Gm-4289 জনাব শািজালাল 28-11-1984 27-11-43 এেএর্এর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জীবনগঞ্জ বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

1998 5746 G-7626 জনাব আর্ো সুলতানা 06-02-1985 05-02-44 এেএর্ষর্ গাজীপুি  18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা দজনাবাজাি শাখা, গাজীপুি 

1999 5747 wc-387 জনাব ষপ্রয়দতাি জ্ে 08-06-1985 07-06-44 এেষবএ িাঙ্গাোটি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাউখালী শাখা, িাঙ্গাোটি 

2000 5748 G-7673 জনাব অষেত কুোি ষর্াংি 31-12-1985 30-12-44 এেএর্ষর্ জ্েৌলিীবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বিেচাল শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

2001 5749 Gm-4256 জনাব জ্োর্াঃ র্াষেয়া আফষিন 16-06-1987 15-06-46 এেএর্এর্ োোিীপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা োোিীপুি শাখা, োোিীপুি 

2002 5750 GBP-990 জনাব  জ্োঃ আব্দুল িান্নান 11-06-1982 10-06-41 এেএর্ষর্ িষবগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আমুদিাি বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

2003 5751 wW-538 জনাব জ্োলনচাঁপা িালোি 06-12-1982 05-12-41 এেএর্ষর্ নািায়ণগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নািায়নগঞ্জ কদপ সাঃ শাখা, নািায়নগঞ্জ 

2004 5752 G-7677 জনাব জ্োঃ আকবি জ্িাদর্ন খাঁন 12-02-1983 11-02-42 এেএর্এর্ ষর্দলর্ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্গায়াইনঘার্ শাখা, ষর্দলর্ 

2005 5753 Gb-1578 জনাব জ্োিাম্মে নূি জ্োস্তফা 01-10-1984 30-09-43 এেএর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা,নািায়নগঞ্জ 

2006 5754 BD-89 জনাব ঊষে সলা জ্ে 31-10-1984 30-10-43 এেএ জ্ফনী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্ীতাকুি শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

2007 5755 Gd-793 জনাব ফািিানা জ্োষিত ষবষথ 31-10-1985 30-10-44 এেএর্এর্ জ্েৌলিীবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আশুষলয়া বাজাি  শাখা, ঢাকা 

2008 5756 AvB-407 জনাব জ্োঃ ইষদ্রর্ 01-02-1986 31-01-45 এেএ কক্সবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা োতািবাড়ী শাখা,কক্সবাজাি 

2009 5757 Gb-1584 জনাব নজরুল র্িকাি 23-10-1986 22-10-45 ষবএর্এর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আশুগঞ্জ শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2010 5758 G-7676 জনাব জ্োঃ আশিাফুল আলে 15-11-1987 14-11-46 কাষেল(এেএ) ষর্দলর্ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা দুবাগ বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

2011 5759 Gm-4269 জনাব জ্র্ৌিি বড়ুয়া 10-05-1983 09-05-42 এেষবএর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা পািাড়তলী জ্চৌমুিনী শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

2012 5760 Gd-786 জনাব এর্ এে ফজল জ্িাদর্ন 01-11-1983 31-10-42 এেএ কক্সবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাাংলাবাজাি শাখা, কক্সবাজাি 

2013 5761 wU-543 জনাব তরুন কুোি জ্ে 01-12-1983 30-11-42 ষবএর্এর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাঙ্গাোটি শাখা, িাঙ্গাোটি 

2014 5762 Avi-1454 জনাব রূপাংকি খীর্া 14-02-1984 13-02-43 ষবএর্ষর্ ষর্দলর্ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়, খাগড়াছষড় 

2015 5763 Gg-3945 জনাব োসুে আিেে 05-03-1984 04-03-43 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্গালাপগঞ্জ শাখা, ষর্দলর্ 

2016 5764 wW-546 জনাব ষেলরুবা আক্তাি 05-12-1984 04-12-43 এেএর্এর্ লক্ষ্মীপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়,কুষেল্লা 

2017 5765 Gm-4326 জনাব সুকুোি ঢালী 07-01-1985 06-01-44 এেএর্এর্ র্াতক্ষীিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আশাশুষন শাখা, র্াতক্ষীিা 

2018 5766 Gd-777 জনাব ফারুক আিেে 25-02-1985 24-02-44 এেএ োষনকগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষশবালয় শাখা, োষনকগঞ্জ 

2019 5767 Gg-3940 জনাব ষেঠুন জ্েব 10-05-1985 09-05-44 এেষবএর্ জ্েৌলিীবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্েৌলিীবাজাি শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

2020 5768 Gm-4270 জনাব জ্োিাম্মে শওকত জ্িাদর্ন 30-06-1985 29-06-44 এেকে চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়,পটিয়া 
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ব্াাংদক জ্র্াগোনকালীন পেবী  
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2021 5769 we-745 জনাব ষবপ্রদর্ন ষবশ্বার্ 15-10-1985 14-10-44 এেএর্ষর্ োগুিা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আড়পাড়া শাখা, োগুিা 

2022 5770 G-7642 জনাব আজদেষিন নািাি 03-01-1987 02-01-46 ষবএর্ষর্(দর্ক্সঃ ইষঞ্জ) জ্শিপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা উিিা শাখা, ঢাকা 

2023 5771 Gg-3886 জনাব োনসুিা আক্তাি 23-12-1988 22-12-47 এেএর্এর্ নািায়ণগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্কন্দ্রীয় ষির্াব ষবিাগ, প্রকা,ঢাকা 

2024 5772 ‡R-839 জনাব ঝুমুি িানী জ্েব 17-09-1983 16-09-42 এেএ িষবগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িষবগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 

2025 5773 Gm-4275 জনাব র্াঈে ষেয়া 06-01-1984 05-01-43 এেএর্এর্ কক্সবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নাইক্ষোংছষড় শাখা, বান্দিবান 

2026 5774 Gb-1562 জনাব নাষগ সর্ আক্তাি 21-02-1984 20-02-43 এেএর্এর্ নািায়ণগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাষলয়াড়কি শাখা, গাজীপুি 

2027 5775 G-7695 জনাব আষিফুন নািাি 02-03-1985 01-03-44 ষবএ জ্িালা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িায়চাে শাখা, জ্িালা 

2028 5776 Gm-4331 জনাব জ্োঃ জ্র্ািিাব জ্িাদর্ন 03-07-1985 02-07-44 এেএর্এর্ র্দশাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষিকিগাছা শাখা, র্দশাি 

2029 5777 Gd-784 জনাব ফয়র্াল উষিন 01-11-1985 31-10-44 এেষবএর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্জলদিাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

2030 5778 Gm-4276 জনাব দর্কত চাকো 17-05-1987 16-05-46 এেএর্এর্ িাঙ্গাোটি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নষনয়ািচি শাখা, িাঙ্গাোটি 

2031 5779 Gg-3882 জনাব জ্োঃ মুজাফফি জ্িাদর্ন খান 05-01-1986 04-01-45 এেএ োষনকগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িষিিােপুি শাখা, োষনকগঞ্জ 

2032 5780 wR-587 জনাব ষগয়ার্ উষিন 27-06-1982 26-06-41 এেকে মুষেগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মুষেগঞ্জ শাখা, মুষেগঞ্জ 

2033 5781 wU-541 জনাব তনুজা ইয়ার্ষেন 15-08-1984 14-08-43 এেএর্এর্ শিীয়তপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, ঢাকা 

2034 5782 GBP-988 জনাব জ্োঃ িাষিসুল ইর্লাে 04-06-1985 03-06-44 এেষবএর্ জ্েৌলিীবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্োিাম্মেপুি শাখা, ঢাকা 

2035 5783 Avi-1462 জনাব ষবষব িষিো 01-02-1986 31-01-45 এেএর্ জ্নায়াখালী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা টাফ কদলজ শাখা, ঢাকা 

2036 5784 G-7693 জনাব জ্োঃ আল-আষেন 15-07-1983 14-07-42 ষবষবএ চুয়ািাঙ্গা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জুড়ানপুি শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

2037 5785 GBP-989 জনাব  িাষনর্া আক্তাি 03-08-1986 02-08-45 এেএর্এর্ জ্েৌলিীবাজাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা টাফ কদলজ শাখা, ঢাকা 

2038 5786 Gm-4255 জনাব সুষজত তালুকোি 15-06-1984 14-06-43 এেষবএ োোিীপুি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্াদিবিােপুি শাখা, োোিীপুি 

2039 5787 Gg-3954 জনাব জ্োঃ েষনরুল ইর্লাে 01-05-1986 30-04-45 এেএর্এর্ র্দশাি 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নািায়ণপুি বাজাি শাখা, র্দশাি 

2040 5788 Gm-4272 জনাব সুজাতা িিাচার্য্স 08-10-1987 07-10-46 এলএলএে চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মু আ কা,চিগ্রাে (পূব স) 

2041 5789 Avi-1448 জনাব ষিপন দবদ্য 02-05-1985 01-05-44 এেএর্এর্ জ্গাপালগঞ্জ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্চৌধুিীিিার্ শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2042 5790 Avi-1466 জনাব ষিপন োে 05-01-1983 04-01-42 ষবএর্ষর্ ষর্দলর্ 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্েওয়ান বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

2043 5791 Gm-4273 জনাব শাশ্বতী নাগ 21-01-1984 20-01-43 এেষবএর্ চিগ্রাে 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্িালশিি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

2044 5792 wW-539 জনাব জ্েবাশীি কুোি েি 01-01-1984 31-12-42 এেএর্এর্ নিষর্াংেী 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্ঘাড়াশাল শাখা, নিষর্াংেী 

2045 5793 wR-592 জনাব জ্গাষবন্দ ষর্াংি 27-09-1983 26-09-42 এেএর্ষর্ নড়াইল 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাষলয়া শাখা,নড়াইল 

2046 5794 Gm-4285 জনাব জ্োঃ র্াইফুি িিোন 01-02-1987 31-01-46 এেএর্এর্ কুষেল্লা 18-03-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নাদথিদপটুয়া শাখা, লাকর্াে 

2047 5795 Gb-1611 জনাব জ্োিাম্মে নজরুল ইর্লাে 08-04-1985 07-04-44 এেষবএর্ োোিীপুি 02-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) িাড়জি শাখা, োোিীপুি 

2048 5796 Gd-809 জনাব জ্োঃ ফয়জুল্লাি বাবু 09-09-1986 08-09-45 এেষবএর্ বষিশাল 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) বাদকিগঞ্জ শাখা,বষিশাল 

2049 5797 wW-556 জনাব জ্োঃ জ্েদলায়াি জ্িাদর্ন 24-12-1984 23-12-43 ষবএর্এর্ জাোলপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) িারুয়াখালী বাজাি শাখা, জাোলপুি 

2050 5798 wU-571 জনাব জ্োঃ তষিকুল ইর্লাে 01-04-1986 31-03-45 এেষবএর্ ষিনাইেি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) দশলকুপা শাখা,ষিনাইেি 

2051 5799 Gm-4438 জনাব জ্র্ৌষেত্র কুোি 27-08-1983 26-08-42 এেষবএর্ র্দশাি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) বাঘািপাড়া শাখা, র্দশাি 
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2052 5800 ‡K-1029 জনাব খাষেজা খাতুন 10-11-1983 09-11-42 এেকে ঢাকা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) খাোিবাষড় শাখা, ঢাকা 

2053 5801 Gg-4011 জনাব জ্োঃ েষশউি িিোন 18-10-1982 17-10-41 এেএ খুলনা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) ফুলতলা শাখা, খুলনা 

2054 5802 Gj-273 জনাব জ্লষলন দেত্র 20-11-1982 19-11-41 এেএর্ষর্ ষপদিাজপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) দূগ সাপুি শাখা, ষপদিাজপুি 

2055 5803 Gg-4013 জনাব জ্োছাঃ োকসুো খাতুন 27-12-1982 26-12-41 এেএর্এর্ ষিনাইেি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) কালীগঞ্জ শাখা, ষিনাইেি 

2056 5804 Gm-4420 জনাব সুেন কুোি তিফোি 27-11-1984 26-11-43 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্র্ািাগী বাজাি শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

2057 5805 Gm-4435 জনাব র্ঞ্জয় কুোি ষবশ্বার্ 05-01-1987 04-01-46 এেএ খুলনা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) কয়িা শাখা, খুলনা 

2058 5806 GBP-1018 জনাব জ্োঃ আল জ্িলাল 04-03-1982 03-03-41 ষবএ খুলনা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) কলাগাষছ শাখা, র্দশাি 

2059 5807 Gb-1616 জনাব নয়ন কুোি জ্ঘাি 04-01-1983 03-01-42 এেএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) বাষজতপুি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

2060 5808 we-759 জনাব বীদিন্দ্রনাথ ষশকোি 02-12-1983 01-12-42 এেষবএর্ র্দশাি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) খাজুিা বাজাি শাখা, র্দশাি 

2061 5809 G-7746 জনাব জ্োঃ আইয়ুব জ্িাদর্ন 04-08-1986 03-08-45 এেএর্ষর্ খুলনা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) কলাগাষছ শাখা, র্দশাি 

2062 5810 wW-555 জনাব জ্োঃ জ্েদলায়াি জ্িাদর্ন 01-09-1986 31-08-45 ষবষবএর্ ষকদশািগঞ্জ 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) ষকদশািগঞ্জ শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

2063 5811 Gb-1618 জনাব নুরুল আষেন জ্শখ 30-11-1981 29-11-40 এেকে বাদগিিার্ 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) শষনি আখড়া শাখা, ঢাকা 

2064 5812 BD-96 জনাব উৎপল কুোি পাল 04-05-1982 03-05-41 এেএর্এর্ চাঁেপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্ছার্সুন্দি বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

2065 5813 WweøD-199 জনাব ওয়াষলউি িিোন জ্োল্লা 24-08-1982 23-08-41 এেষবএর্ কুষেল্লা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) লক্ষণপুি বাজাি শাখা,লাকর্াে 

2066 5814 G-7738 জনাব জ্োঃ আশিাফুজ্জাোন 01-07-1983 30-06-42 এেএর্এর্ ফষিেপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্গাপালপুি বাজাি শাখা,ফষিেপুি 

2067 5815 Gd-807 জনাব জ্োিাম্মে ফজলুি িিোন 01-12-1984 30-11-43 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) পূব সাচল শাখা,নািায়নগঞ্জ 

2068 5816 Gg-4000 জনাব জ্োঃ োিমুদুল িার্ান 03-04-1985 02-04-44 এেষবএর্ নািায়ণগঞ্জ 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্গালাকান্দাইল শাখা,নািায়নগঞ্জ 

2069 5817 AvB-420 জনাব জ্োঃ ইব্রাষিে 13-05-1985 12-05-44 এেএর্ষর্ জ্িালা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) েনপুিা শাখা, জ্িালা 

2070 5818 ‡R-869 জনাব জ্োঃ জষিরুল ইর্লাে 03-12-1981 02-12-40 এেএ বষিশাল 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) বষিশাল শাখা, বষিশাল 

2071 5819 wc-399 জনাব প্রবীি ষবশ্বার্ 05-02-1983 04-02-42 এেএর্ষর্ চাঁেপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) চান্দ্রা বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

2072 5820 GBP-1012 জনাব হুোয়ুন কবীি 02-09-1983 01-09-42 এেএর্ষর্ জ্নত্রদকাণা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) চষল্লশা বাজাি শাখা,জ্নত্রদকাণা 

2073 5821 Avi-1511 জনাব ষিপন পাল জ্চৌধুিী 01-10-1985 30-09-44 এেষবএর্ জ্েৌলিীবাজাি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) শিীেনগি বাজাি শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

2074 5822 Gg-4006 জনাব জ্োঃ োমুনুি িিোন 01-01-1986 31-12-44 এেএর্ষর্ জাোলপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) েলেগঞ্জ বাজাি শাখা, জাোলপুি 

2075 5823 G-7740 জনাব আষজজুি িিোন 03-05-1986 02-05-45 এেএর্এর্ কক্সবাজাি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) ষচষিাংগা  শাখা, কক্সবাজাি 

2076 5824 Gm-4422 জনাব র্াষবনা ইয়ার্ষেন 01-09-1983 31-08-42 এেএর্এর্ চিগ্রাে 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) খাতুনগঞ্জ শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

2077 5825 wU-569 জনাব তাপর্ মৃধা 30-09-1984 29-09-43 এেএর্ষর্ োোিীপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) কাজীিিার্ শাখা, বষিশাল 

2078 5826 we-760 জনাব ষবকাশ কুোি জ্ঘাি 28-12-1984 27-12-43 এেষবএর্ র্দশাি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ)  র্দশাি শাখা, র্দশাি 

2079 5827 ‡K-1031 জনাব জ্োঃ কােরুজ্জাোন 16-01-1986 15-01-45 এেএর্এর্ শিীয়তপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) কাষতসকপুি বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

2080 5828 G-7733 জনাব জ্োঃ আব্দুল আষজজ 12-09-1986 11-09-45 এেএর্ র্াঙ্গাইল 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) তক্তািচলা বাজাি শাখা, র্াঙ্গাইল(েঃ) 

2081 5829 G-7743 জনাব জ্োঃ আবু িাষনফ 02-01-1984 01-01-43 এেএর্এর্ কুষেল্লা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) ছাষলয়াকাষন্দ শাখা, কুষেল্লা 

2082 5830 G-7748 জনাব জ্োঃ আকুল উষিন 10-05-1984 09-05-43 এেষবএ কুষিয়া 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) িাউষেয়া শাখা, কুষিয়া 
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2083 5831 Avi-1505 জনাব ষিপন চন্দ্র তালুকোি 15-07-1984 14-07-43 এেষবএর্ জ্গাপালগঞ্জ 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) িাধাগঞ্জ বাজাি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2084 5832 G-7736 জনাব জ্োঃ আল োমুন 02-02-1986 01-02-45 এেএর্এর্ জ্নত্রদকাণা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) খষলশাউড় শাখা,জ্নত্রদকাণা 

2085 5833 Gm-4425 জনাব জ্োঃ সুেন ষেয়া 18-06-1986 17-06-45 এেষবএর্ কুষেল্লা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) চান্দলা শাখা, কুষেল্লা 

2086 5834 Avi-1500 জনাব জ্োঃ িাদশদুল ইর্লাে তিফোি 16-08-1986 15-08-45 এেএর্ষর্ জাোলপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) র্ষিিাবাড়ী  শাখা,জাোলপুি 

2087 5835 G-7749 জনাব জ্োঃ আষেরুল ইর্লাে 04-06-1987 03-06-46 এেএর্এর্ চুয়ািাঙ্গা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জােজাষে বাজাি শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

2088 5836 Avi-1513 জনাব জ্ক.এে. িাদশে কষিে োসুে 23-11-1981 22-11-40 এেএ বষিশাল 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) সুখীনীলগঞ্জ শাখা, বষিশাল 

2089 5837 Gb-1617 জনাব নাইো জ্ফিদেৌর্ী 09-07-1982 08-07-41 এেএর্ষর্ জাোলপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) োোিগঞ্জ  শাখা, জাোলপুি 

2090 5838 Gm-4443 জনাব সূবণ সা জাোন টুম্পা 08-09-1983 07-09-42 এেষবএর্ কুষিয়া 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) কুষিয়া শাখা, কুষিয়া 

2091 5839 Gm-4416 জনাব র্ঞ্জীব কুোি র্ািা 15-11-1983 14-11-42 এেএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্ধাবাউড়া শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

2092 5840 G-7744 জনাব জ্োঃ আলী নূি 03-02-1984 02-02-43 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) োউেকাষন্দ শাখা,কুষেল্লা 

2093 5841 Gm-4421 জনাব সুেন চন্দ্র িািা 15-12-1984 14-12-43 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) অিধাি বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

2094 5842 GBP-1014 জনাব ষিদেল োশ গুপ্ত 01-01-1985 31-12-43 এেএর্ চিগ্রাে 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) পটিয়া শাখা,পটিয়া 

2095 5843 Gm-4417 জনাব সুেন চন্দ্র কে সকাি 20-05-1985 19-05-44 এেএর্ষর্ জ্শিপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) গাজীি খাোি বাজাি শাখা, জ্শিপুি 

2096 5844 Gm-4412 জনাব এর্ এে শষফকুল ইর্লাে 29-09-1986 28-09-45 এেএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) ষশেলা বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

2097 5845 Avi-1497 জনাব জ্িজাউল কষিে 15-01-1983 14-01-42 এেএ র্াঙ্গাইল 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্গাপালপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

2098 5846 Gd-806 জনাব জ্োঃ  জ্গালাে ফিিাে 07-03-1983 06-03-42 এেষবএর্ েয়েনষর্াংি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) বাকতা বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

2099 5847 Avi-1501 জনাব রুপন জ্তওয়ািী 01-01-1985 31-12-43 এেষবএর্ েয়েনষর্াংি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) েধুপুি বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি (উঃ) 

2100 5848 ‡R-862 জনাব জ্োঃ জাোল 01-03-1986 28-02-45 এেকে লক্ষ্মীপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্তািাবগঞ্জ বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

2101 5849 ‡R-864 জনাব জাষেল আিদেে 01-03-1985 28-02-44 এেএর্এর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) আখাউড়া শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2102 5850 Avi-1496 জনাব জ্োঃ জ্িজাউল কষিে 03-03-1985 02-03-44 এেষবএর্ র্াঙ্গাইল 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) গয়িার্া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

2103 5851 ‡R-865 জনাব জয়নাল আদবেীন 20-10-1985 19-10-44 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) নাদথিদপটুয়া শাখা, লাকর্াে 

2104 5852 G-7742 জনাব জ্োঃ আবুল িার্ান 21-05-1986 20-05-45 ষবষবএ জ্নায়াখালী 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) চিঈশ্বি শাখা,জ্নায়াখালী 

2105 5853 Gm-4446 জনাব র্ানজানা ষবনদত খাদলক 05-07-1986 04-07-45 ষবএর্এর্ বিগুনা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) তালতলা বাজাি শাখা, িালকাঠি 

2106 5854 Gj-272 জনাব জ্োছাঃ ষলষপকা আফদিাজ 25-01-1983 24-01-42 এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্জলদিাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

2107 5855 wU-570 জনাব  জ্তাফাদয়ল আিেে 10-06-1983 09-06-42 এেএর্এর্ িষবগঞ্জ 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) িষবগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 

2108 5856 I-143 জনাব ওেি ফারুক 11-01-1984 10-01-43 এেএর্ষর্ মুষেগঞ্জ 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) ইছাপুিা শাখা, মুষেগঞ্জ 

2109 5857 Gm-4411 জনাব র্াইফুন্নািাি 03-01-1984 02-01-43 ষবএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) কাকিাইে শাখা,র্াঙ্গাইল (উঃ) 

2110 5858 Gm-4423 জনাব সুজন চক্রবতী 04-01-1984 03-01-43 এেএর্ষর্, এেষবএ চিগ্রাে 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) চিগ্রাে কদপ সাদির্ শাখা,চিগ্রাে 

2111 5859 Gj-275 জনাব লুবনা ইয়ার্ষেন 30-08-1984 29-08-43 এেএর্এর্ বাদগিিার্ 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) বাদগিিার্ শাখা বাদগিিার্ 

2112 5860 Avi-1498 জনাব রুদবল োিমুে 09-06-1984 08-06-43 এেএর্ষর্ জ্নত্রদকাণা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) ছাতক শাখা,সুনােগঞ্জ 

2113 5861 IqvB-208 জনাব এর্,এে,ইউসুফ িার্ান র্াগি 03-02-1985 02-02-44 এেএর্এর্ নড়াইল 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) কাষলয়া শাখা,নড়াইল 
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2114 5862 ‡R-861 জনাব জ্োঃ জষিরুল ইর্লাে 25-12-1986 24-12-45 এেএর্ষর্ জ্নায়াখালী 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) খাদর্িিার্ শাখা, জ্নায়াখালী 

2115 5863 Gg-4001 জনাব োিমুো সুলতানা জ্র্াষনয়া 01-02-1982 31-01-41 এেকে ঢাকা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) নন্দীপাড়া বাজাি শাখা, ঢাকা 

2116 5864 Gm-4426 জনাব জ্োঃ র্ােসুষিন 09-05-1985 08-05-44 এেকে জ্নায়াখালী 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) চি আদলকজািাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

2117 5865 GBP-1013 জনাব জ্োঃ হুোয়ুন কবীি 15-10-1985 14-10-44 এেষবএর্ ষকদশািগঞ্জ 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্োিনগঞ্জ শাখা,জ্নত্রদকাণা 

2118 5866 Gm-4437 জনাব সুবণ সা েিল 10-11-1984 09-11-43 এেষবএর্ র্দশাি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ)  র্দশাি শাখা, র্দশাি 

2119 5867 ‡R-858 জনাব জ্োঃ জাষিে জ্িাদর্ন 30-04-1985 29-04-44 এেষবএর্ ঢাকা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) বাষলয়া শাখা, ঢাকা 

2120 5868 ‡R-867 জনাব জ্োঃ আব্দুল জব্বাি 31-12-1982 30-12-41 এেএর্এর্ সুনােগঞ্জ 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্োয়ািাবাজাি শাখা, সুনােগঞ্জ 

2121 5869 Gm-4419 জনাব র্ােছুন নািাি 21-05-1983 20-05-42 এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) েয়েনষর্াংি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

2122 5870 Avi-1502 জনাব জ্িাবানা আফদিাজ 24-07-1983 23-07-42 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) েয়েনষর্াংি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

2123 5871 we-755 জনাব জ্ো: ষবল্লাল জ্িার্াইন 31-01-1984 30-01-43 এেএর্ষর্ ঢাকা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) খাোিবাষড় শাখা, ঢাকা 

2124 5872 Gm-4434 জনাব সুষিতা োর্ 15-11-1986 14-11-45 এেএর্এর্ র্াতক্ষীিা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) বনানী কদপ সাদির্ শাখা,ঢাকা 

2125 5873 Gm-4436 জনাব শান্তনু েিল 17-09-1982 16-09-41 এেষবএর্ খুলনা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) ফুলিাতা বাজাি শাখা, বাদগিিার্ 

2126 5874 G-7734 জনাব অেল চন্দ্র দবিাগী 15-10-1983 14-10-42 এেষবএর্ ঢাকা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ)  জ্বলীশ্বি শাখা, ঢাকা 

2127 5875 Gg-4014 জনাব জ্োঃ েষনরুল ইর্লাে 31-12-1984 30-12-43 এেএর্ষর্ বিগুনা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্কিানীগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

2128 5876 Gm-4418 জনাব সুলতানা িাষজয়া 31-01-1986 30-01-45 এেএ জ্শিপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জাোলপুি শাখা, জাোলপুি 

2129 5877 G-7747 জনাব জ্োঃ আবু র্াঈে 08-07-1987 07-07-46 এেষবএর্ র্দশাি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) ষিকিগাছা শাখা, র্দশাি 

2130 5878 GBP-1017 জনাব জ্োর্াম্মৎ িাষলো আক্তাি 31-12-1981 30-12-40 এেএর্ষর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) চকবাজাি শাখা, ঢাকা 

2131 5879 Gm-4430 জনাব জ্োঃ র্ষফক ষেয়া 22-04-1982 21-04-41 ষবকে সুনােগঞ্জ 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) িাষফনগি ইউষনয়ন শাখা, সুনােগঞ্জ 

2132 5880 Avi-1507 জনাব ষিপন কাষন্ত শীল 15-10-1982 14-10-41 এেএর্ষর্ জ্ফনী 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্ফনী শাখা, জ্ফনী 

2133 5881 Gm-4406 জনাব ষশউলী আক্তাি 10-11-1982 09-11-41 এেএর্ষর্ নািায়ণগঞ্জ 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) বন্দি শাখা,নািায়নগঞ্জ 

2134 5882 ‡R-859 জনাব জ্োিাম্মে জাদবদুি িিোন 01-10-1985 30-09-44 এেএর্এর্ চিগ্রাে 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) আগ্রাবাে কদপ সাদির্ শাখা, চিগ্রাে 

2135 5883 G-7732 জনাব আব্দুল আউয়াল 11-03-1986 10-03-45 ষবষবএর্ োষনকগঞ্জ 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) ষির্কা শাখা, োষনকগঞ্জ 

2136 5884 AvB-417 জনাব ইর্িাত জািান 20-10-1986 19-10-45 এেষবএর্(ম্যাদনজদেন্ট) নািায়ণগঞ্জ 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্পৌি োদকসর্ শাখা,নািায়নগঞ্জ 

2137 5885 Gg-4008 জনাব েঞ্জুরুল িক 20-10-1986 19-10-45 এেএর্এর্ বান্দিবান 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) লাো শাখা, বান্দিবান 

2138 5886 wU-567 জনাব জ্োিাম্মে তানিীন িার্ান 30-08-1984 29-08-43 এেষবএর্ ঢাকা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) কােিাঙ্গীিচি শাখা, ঢাকা 

2139 5887 wW-557 জনাব ধনঞ্জয় িদ্র 04-02-1986 03-02-45 এেএর্এর্ চিগ্রাে 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) িাঙ্গুষনয়া শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

2140 5888 Gm-4432 জনাব র্াংগীতা িানী জ্েব 05-05-1986 04-05-45 এেএর্এর্ ষর্দলর্ 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) র্ালুটিকি শাখা, ষর্দলর্ 

2141 5889 ‡R-863 জনাব জুদয়ল আিাম্মে 24-04-1986 23-04-45 ষবএর্ষর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) কর্বা শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2142 5890 Gm-4424 জনাব র্ালো ইয়ার্ষেন 15-10-1987 14-10-46 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) টি জ্বাি স শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

2143 5891 Gm-4409 জনাব জ্োঃ র্াইদুি িিোন কবীি 10-11-1982 09-11-41 এেএর্ষর্ গাজীপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) আেিাইে বাজাি শাখা, গাজীপুি 

2144 5892 Gm-4447 জনাব সুষজত জ্চৌধুিী 15-12-1982 14-12-41 এেএর্ষর্ িালকাঠি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) ষবনয়কাঠি শাখা, িালকাঠি 
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2145 5893 Gm-4427 জনাব শািীন সুলতানা জান্নাত আঁষখ 03-05-1983 02-05-42 এেএর্এর্ লক্ষ্মীপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) র্ঙ্গী শাখা, গাজীপুি 

2146 5894 Avi-1504 জনাব িত্না পািিীন 14-08-1985 13-08-44 স্নাতদকািি (অথ সনীষত) ফষিেপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) ফষিেপুি শাখা, ফষিেপুি 

2147 5895 Avi-1510 জনাব িতন পাল 23-08-1985 22-08-44 এেএর্এর্ ষর্দলর্ 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) তাজপুি বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

2148 5896 Gj-271 জনাব ষলো আক্তাি 08-10-1986 07-10-45 এেএর্এর্ গাজীপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্কানাবাড়ী শাখা, গাজীপুি 

2149 5897 we-756 জনাব জ্োিাম্মে ষবলব জ্শখ 01-01-1983 31-12-41 এেষবএর্ জাোলপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) গুঠাইল বাজাি শাকা, জাোলপুি 

2150 5898 GBP-1015 জনাব জ্োিাম্মে জ্িলাল 01-03-1983 28-02-42 এেএ চিগ্রাে 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্িালশিি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

2151 5899 Avi-1506 জনাব িাখাল কাষন্ত রুদ্র 20-12-1986 19-12-45 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) বাশখালী শাখা,পটিয়া 

2152 5900 Gm-4410 জনাব জ্োঃ শাি আলে 01-01-1987 31-12-45 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) িাওয়াইল শাখা,র্াঙ্গাইল (উঃ) 

2153 5901 Gm-4407 জনাব ছানাউল্লাি 03-01-1988 02-01-47 ষবএ(র্ম্মান) গাজীপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) ষখিাটি বাজাি শাখা,গাজীপুি 

2154 5902 Avi-1495 জনাব জ্োিাম্মে রুদবল ষেয়া 01-07-1985 30-06-44 এেষবএর্ গাজীপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) র্াওিাইে বাজাি শাখা, গাজীপুি 

2155 5903 wU-572 জনাব জ্োঃ তানিীি আিদম্মে 10-07-1985 09-07-44 ষবএর্ষর্ জ্িালা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) লালদোিন শাখা, জ্িালা 

2156 5904 Gm-4431 জনাব জ্োঃ র্াদেকুি িিোন 04-08-1982 03-08-41 এেএর্এর্ ষর্দলর্ 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) িাোিপাড় বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

2157 5905 BD-97 জনাব উজ্জল কাষন্ত পাল 01-07-1983 30-06-42 এেএ জ্েৌলিীবাজাি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্েৌলিীবাজাি শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

2158 5906 Gm-4408 জনাব র্াষেয়া আফষিন 13-07-1984 12-07-43 এেএর্ষর্ গাজীপুি 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) গাজীপুি শাখা, গাজীপুি 

2159 5907 ‡R-868 জনাব জ্জনী িানী পাল 08-03-1985 07-03-44 এেএর্এর্ ষর্দলর্ 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্ফঞ্চুগঞ্জ শাখা, ষর্দলর্ 

2160 5908 ‡K-1028 জনাব জ্খাকন জ্পািাি 22-07-1987 21-07-46 এেষবএ মুষেগঞ্জ 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) চিদকওয়াি শাখা, মুষেগঞ্জ 

2161 5909 wW-558 জনাব জ্োঃ িাষলে ষেয়া 01-07-1982 30-06-41 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 07-04-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্িােনা শাখা,কুষেল্লা 

2162 5910 AvB-416 জনাব জ্োঃ ইষদ্রর্ আলে 21-06-1986 20-06-45 এেএর্ষর্ িালকাঠি 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বােনা শাখা, বিগুনা 

2163 5911 G-7728 জনাব অষেত কুোি চক্রবতী 29-11-1982 28-11-41 এেএর্এর্ ষিনাইেি 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কালীগঞ্জ শাখা, ষিনাইেি 

2164 5912 Avi-1485 জনাব িষবন কুোি জ্ঘাি 12-10-1985 11-10-44 এেএ জ্নত্রদকাণা 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আেশ সনগি শাখা,জ্নত্রদকাণা 

2165 5913 G-7724 জনাব জ্শখ আিাফাত ওবায়দুল 03-08-1984 02-08-43 এেএ বাদগিিার্ 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কলাতলা শাখা,বাদগিিার্ 

2166 5914 G-7725 জনাব এর্,এে,আষিফ ইকবাল 02-04-1985 01-04-44 এেএর্এর্ র্দশাি 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নওয়াপাড়া শাখা, র্দশাি 

2167 5915 Gm-4383 জনাব জ্োঃ জ্র্াদিল ওয়াষর্ে 15-11-1986 14-11-45 এেএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কচুয়া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

2168 5916 wR-594 জনাব জ্গাপাল োর্ 25-05-1983 24-05-42 এেএর্ষর্ বাদগিিার্ 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ফলষততা শাখা,বাদগিিার্ 

2169 5917 Gg-3982 জনাব  জ্োঃ েষনরুজ্জাোন 10-07-1983 09-07-42 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাকিাইে শাখা,র্াঙ্গাইল (উঃ) 

2170 5918 G-7708 জনাব জ্োঃ আষেনুল ইর্লাে 10-01-1984 09-01-43 এেএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাাংড়া শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

2171 5919 G-7759 জনাব আশিাফুল আলে 17-12-1984 16-12-43 এেএর্ েয়েনষর্াংি 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা অিধাি বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

2172 5920 IqvB-207 জনাব আবু ইউসুফ ষর্ষিক 31-12-1982 30-12-41 এেএর্ষর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জীবনগঞ্জ বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2173 5921 BD-95 জনাব উিে কুোি েিল 15-11-1983 14-11-42 এেকে ষপদিাজপুি 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আড়গলিাড়া শাখা, বষিশাল 

2174 5922 ‡R-852 জনাব জয়নাল আদবেীন 04-02-1983 03-02-42 এেষবএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাইশদেৌজা বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2175 5923 ‡R-854 জনাব জ্োঃ জষর্ে উষিন 05-05-1984 04-05-43 এেএর্এর্ জ্িালা 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িায়চাে শাখা, জ্িালা 
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2176 5924 Avi-1481 জনাব আব্দুি িউফ 25-10-1984 24-10-43 এেষবএর্ োষনকগঞ্জ 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জয়েন্টপ শাখা, োষনকগঞ্জ 

2177 5925 Gm-4389 জনাব জ্োঃ শাষেনুি িিোন 09-04-1985 08-04-44 ষবএ ফষিেপুি 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাঙ্গা শাখা, ফষিেপুি 

2178 5926 Avi-1493 জনাব জ্োঃ ষিয়াজুল ইর্লাে 28-10-1984 27-10-43 এেএর্ষর্ বিগুনা 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আয়লা বাজাি শাখা, বিগুনা  

2179 5927 G-7715 জনাব আল আষেন জ্োল্লা 25-05-1987 24-05-46 ষবষবএর্ শিীয়তপুি 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্িেিগঞ্জ শাখা, শিীয়তপুি 

2180 5928 Gg-3996 জনাব েঞ্জুি আিদেে 31-10-1983 30-10-42 এেএর্ষর্ ষপদিাজপুি 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চষিপুি শাখা, ষপদিাজপুি 

2181 5929 BD-92 জনাব উজ্জল চন্দ্র চাকী 13-11-1985 12-11-44 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্র্ািাগী বাজাি শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

2182 5930 ‡R-855 জনাব জ্োঃ জুদয়ল 20-05-1986 19-05-45 এেষবএর্ ষপদিাজপুি 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্াপদলজা বাজাি শাখা, ষপদিাজপুি 

2183 5931 Gm-4404 জনাব সুদেব িাওলাোি 24-07-1983 23-07-42 এেএর্এর্ ষপদিাজপুি 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্িৌয়াতলা শাখা, বিগুনা 

2184 5932 Gg-3995 জনাব মুন্নী আক্তাি 15-06-1985 14-06-44 এেএর্এর্ ষপদিাজপুি 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বষিশাল শাখা, বষিশাল 

2185 5933 Gg-3986 জনাব জ্োিাম্মে জ্োখদলছুি িিোন 13-12-1981 12-12-40 এেকে েয়েনষর্াংি 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ফুলপুি শাখা,েয়েনষর্াংি(উঃ) 

2186 5934 ‡RW-488 জনাব জ্োঃ জাষকি জ্িাদর্ন বকাউল 03-01-1982 02-01-41 এেএর্ষর্ চাঁেপুি 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা োটাি বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

2187 5935 Gm-4395 জনাব র্াইফ উষিন 31-12-1982 30-12-41 এেএর্এর্ জ্ফনী 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা শুিপুি শাখা, জ্ফনী 

2188 5936 G-7719 জনাব জ্োঃ আলাউষিন কাইয়ুে 30-06-1983 29-06-42 এেষবএ চাঁেপুি 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কুিাইশমুেী বাজাি শাখা, জ্ফনী 

2189 5937 Gm-4394 জনাব জ্োঃ র্াইফুল ইর্লাে 20-07-1986 19-07-45 এেষবএ কুষেল্লা 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা দনয়াি বাজাি  শাখা,কুষেল্লা 

2190 5938 Gm-4393 জনাব জ্োঃ র্াখাওয়াত জ্িাদর্ন 12-12-1982 11-12-41 এেএর্এর্ কুষেল্লা 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নন্দীপাড়া বাজাি শাখা, ঢাকা 

2191 5939 Gm-4384 জনাব জ্োঃ শািাোত জ্িাদর্ন 11-04-1983 10-04-42 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্িবতপুি বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

2192 5940 Gd-805 জনাব জ্ফিদেৌষর্ জািান 01-01-1987 31-12-45 এেএর্ পটুয়াখালী 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা গদবিণা ও পষির্াংখ্যান ষবিাগ, প্রকা 

2193 5941 Avi-1484 জনাব জ্িাোনা জ্চৌধুিী 29-07-1987 28-07-46 এেষবএ ষকদশািগঞ্জ 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষকদশািগঞ্জ শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

2194 5942 G-7706 জনাব জ্োঃ আল আষেন 05-11-1982 04-11-41 এেএর্ষর্ নািায়ণগঞ্জ 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্পৌি োদকসর্ শাখা,নািায়নগঞ্জ 

2195 5943 wc-396 জনাব প্রশান্ত কুোি তালুকোি 27-02-1982 26-02-41 এেএর্ষর্ িষবগঞ্জ 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ইোেবাড়ী বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

2196 5944 Gm-4396 জনাব জ্োিাম্মে র্াইফুল ইর্লাে 04-01-1982 03-01-41 এেএ লক্ষ্মীপুি 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িায়পুি শাখা, জ্নায়াখালী 

2197 5945 G-7704 জনাব জ্োিাম্মে আক্কার্ আলী 08-07-1984 07-07-43 এেষবএ ঢাকা 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্িেিা বাজাি শাখা, ঢাকা 

2198 5946 G-7705 জনাব অেল র্িকাি 16-10-1984 15-10-43 এেষবএর্ ঢাকা 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাষলয়া শাখা, ঢাকা 

2199 5947 Gb-1607 জনাব জ্োঃ নাজমুল িক 05-05-1987 04-05-46 এেএর্ষর্ ঢাকা 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আষনকা, ঢাকা 

2200 5948 Gb-1606 জনাব জ্নপাল চন্দ্র জ্ঘাি 14-05-1985 13-05-44 ষবষবএর্ ঢাকা 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্োিাি শাখা, ঢাকা 

2201 5949 Gg-3980 জনাব ষেজানুি িিোন 25-10-1986 24-10-45 এেএ ঢাকা 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নবাবগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

2202 5950 Gg-3993 জনাব োষনক আচার্য্স 02-01-1984 01-01-43 ষবষবএ সুনােগঞ্জ 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িষবগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 

2203 5951 Gm-4403 জনাব জ্র্াষনয়া আফষিন 02-11-1985 01-11-44 এেএর্এর্ বষিশাল 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্গৌিনেী শাখা, বষিশাল 

2204 5952 Gm-4381 জনাব সুধা িাওলাোি 28-06-1982 27-06-41 এেষবএর্ ঢাকা 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কােিাঙ্গীিচি শাখা, ঢাকা 

2205 5953 Gb-1614 জনাব জ্োঃ নজরুল ইর্লাে 01-09-1982 31-08-41 এেএর্এর্ সুনােগঞ্জ 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জগন্নাথপুি শাখা, সুনােগঞ্জ 

2206 5954 G-7718 জনাব জ্োঃ আলী আক্কাছ 05-12-1982 04-12-41 এেএ জ্নায়াখালী 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা খাদর্িিার্ শাখা, জ্নায়াখালী 
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2207 5955 G-7723 জনাব আষেরুল ইর্লাে 01-01-1989 31-12-47 এেষবএ সুনােগঞ্জ 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্গালকপুি বাজাি শাখা, সুনােগঞ্জ 

2208 5956 we-751 জনাব ষবজয় িতন জ্চৌধুিী 17-07-1985 16-07-44 এেকে চিগ্রাে 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িার্িাজািী শাখা, চিগ্রাে (পূব স) 

2209 5957 ‡K-1022 জনাব কাষতসক কুোি ধি 15-09-1985 14-09-44 ষবষবএর্(পার্) চিগ্রাে 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়, বান্দিবান 

2210 5958 Avi-1487 জনাব িাজু োশ 20-08-1986 19-08-45 এেষবএর্ চিগ্রাে 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চাতিী শাখা,পটিয়া 

2211 5959 ‡K-1024 জনাব কাষনজ োিওয়াষিে আখতাি 08-08-1982 07-08-41 এেএ কুষিয়া 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, কুষিয়া 

2212 5960 Gg-4065 জনাব েষিো আক্তাি 01-01-1983 31-12-41 এেকে গাজীপুি 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা গাজীপুি শাখা, গাজীপুি 

2213 5961 Gb-1612 জনাব নজরুল ইর্লাে 01-01-1987 31-12-45 এেএর্এর্ কক্সবাজাি 12-05-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষচষিাংগা  শাখা, কক্সবাজাি 

2214 5962 we-772 জনাব বরুণ িায় 05-01-1985 04-01-44 এেএর্এর্ ষপদিাজপুি 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) দবঠাকার্া শাখা, ষপদিাজপুি 

2215 5963 Gg-4012 জনাব ষেঠুন কুোি চোর্াজী 07-02-1985 06-02-44 এেষবএর্ র্দশাি 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) েষনিােপুি শাখা, র্দশাি 

2216 5964 Gm-4441 জনাব জ্শখ জ্োঃ শষিফুল ইর্লাে 27-07-1982 26-07-41 ষবএর্ষর্ র্াতক্ষীিা 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্র্ানাবাড়ীয়া বাজাি শাখা, র্াতক্ষীিা 

2217 5965 AvB-419 জনাব ইন্দ্রষজত ষবশ্বার্ 10-11-1983 09-11-42 এেএ কুষিয়া 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) িাাংেড়কা বাজাি শাখা, কুষিয়া 

2218 5966 Avi-1503 জনাব জ্োঃ ষিয়াজুল িার্ান 21-02-1986 20-02-45 ষবএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) শুশুষত বাজাি শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

2219 5967 ‡K-1030 জনাব খষললুি িিোন 03-05-1987 02-05-46 এেএর্এর্ নিষর্াংেী 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) েদনািিেী শাখা, নিষর্াংেী 

2220 5968 G-7750 জনাব জ্োঃ আষনসুি িিোন 20-08-1982 19-08-41 এেষবএর্ োগুিা 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

2221 5969 Gm-4440 জনাব সুশান্ত কুোি েিল 07-02-1986 06-02-45 এেএর্এর্ র্াতক্ষীিা 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) বাষলয়ািাঙ্গা বাজাি শাখা, র্াতক্ষীিা 

2222 5970 Gm-4439 জনাব ষশমুল কুোি জ্র্ন 01-09-1982 31-08-41 এেএ র্াতক্ষীিা 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) কাষলগঞ্জ শাখা, র্াতক্ষীিা 

2223 5971 Gd-808 জনাব মুিাম্মে ফখরুল ইর্লাে 02-02-1983 01-02-42 এেএর্এর্ জ্নায়াখালী 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) মুক্তবাজাি শাখা, জ্ফনী 

2224 5972 Gm-4433 জনাব  সুদিণ চন্দ্র োর্ 22-08-1983 21-08-42 এেএ িষবগঞ্জ 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) লাখাই শাখা, িষবগঞ্জ 

2225 5973 G-7745 জনাব আক্তাি জ্িাদর্ন 26-04-1983 25-04-42 এেষবএর্ জ্নায়াখালী 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্নয়াজপুি শাখা, জ্নায়াখালী 

2226 5974 Gg-4007 জনাব জ্োঃ জ্োখদলছুি িিোন 12-07-1984 11-07-43 এেষবএর্ েয়েনষর্াংি 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) মুক্তাগাছা শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

2227 5975 wm-128 জনাব  চন্দন চন্দ্র সূত্রধি 03-02-1985 02-02-44 এেষবএর্ িষবগঞ্জ 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) িষবগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 

2228 5976 AvB-418 জনাব আইষিন সুলতানা 03-05-1982 02-05-41 এেএর্ষর্ খুলনা 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্েৌলতপুি শাখা, খুলনা 

2229 5977 Gg-4002 জনাব জ্োঃ ষেজানুি িিোন 01-04-1986 31-03-45 এেষবএর্ ঢাকা 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) জ্িেিা বাজাি শাখা, ঢাকা 

2230 5978 wc-398 জনাব প্রীষত িাজলক্ষী 05-08-1984 04-08-43 এেএর্এর্ ঢাকা 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) বান্দুিািার্  শাখা, ঢাকা 

2231 5979 Gm-4414 
জনাব জ্োিাম্মে র্াখাওয়াত  

জ্িাদর্ন ভুইয়া 
01-06-1983 31-05-42 এেএর্এর্ ঢাকা 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) িদবিচি শাখা, মুষেগঞ্জ 

2232 5980 Gg-4009 জনাব জ্োঃ োষছহুজ্জাোন 10-12-1985 09-12-44 এেএ লক্ষ্মীপুি 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) িােগঞ্জ শাখা, লক্ষ্মীপুি 

2233 5981 Gm-4415 জনাব র্াষেনা ইয়ার্ষেন 15-11-1987 14-11-46 এেএর্এর্ নািায়ণগঞ্জ 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) রুপগঞ্জ শাখা,নািায়নগঞ্জ 

2234 5982 Gg-4003 জনাব জ্েৌসুেী জ্িাদর্ন 01-07-1988 30-06-47 এেএর্এর্ নিষর্াংেী 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) বন্যাি বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

2235 5983 G-7741 জনাব জ্োঃ আষতকুল ইর্লাে 20-12-1983 19-12-42 এেষবএর্ চিগ্রাে 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) বাোেতলী শাখা,পটিয়া 

2236 5984 G-7737 জনাব আবদুল্লাি আল জ্োদেন 28-06-1984 27-06-43 এেএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) লষতফাবাে শাখা, ষকদশািগঞ্জ 
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ক্রঃনাং 
জ্জষ্ঠেতা 

 নাং 
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2237 5985 ‡RW-489 জনাব ষজনাত আিদেে 01-10-1987 30-09-46 এেকে ঢাকা 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) বনানী কদপ সাদির্ শাখা,ঢাকা 

2238 5986 wU-568 জনাব তাইজুল ইর্লাে 02-01-1984 01-01-43 এেষবএর্ নািায়ণগঞ্জ 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) র্াতগাওঁ শাখা, নািায়নগঞ্জ 

2239 5987 Avi-1508 জনাব জ্োঃ রুহুল আষেন ভূইয়া 11-12-1983 10-12-42 এেএর্ষর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) আউষলয়া বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2240 5988 Gg-4010 জনাব জ্োঃ েষনরুজ্জাোন 03-04-1986 02-04-45 এেকে ব্রাহ্মণবাষড়য়া 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) দচয়ািকুষড় বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2241 5989 G-7735 জনাব আদয়শা আক্তাি 02-01-1983 01-01-42 এেএর্ষর্ ঢাকা 02-06-13 জ্কািাধ্যক্ষ 31-10-18 কে সকতসা(কোশ) শষনি আখড়া শাখা, ঢাকা 

2242 5990 G-7716 জনাব জ্োঃ আব্বার্ আলী মৃধা 01-11-1986 31-10-45 ষবএর্এর্ জ্গাপালগঞ্জ 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কাষশয়ানী শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2243 5991 we-754 জনাব জ্োঃ বেরুল ইর্লাে 31-12-1982 30-12-41 এেএ ষপদিাজপুি 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িািাষিয়া শাখা, ষপদিাজপুি 

2244 5992 G-7721 জনাব জ্োঃ আষিফুি িিোন িাদর্ল 31-12-1987 30-12-46 এেষবএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কর্বা শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2245 5993 wR-593 জনাব জ্গালজাি জ্িাদর্ন 31-12-1984 30-12-43 এেএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষশেলা বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

2246 5994 Gm-4398 জনাব ষশষশি েিল 10-10-1987 09-10-46 এেষবএর্ র্াতক্ষীিা 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাষলয়ািাঙ্গা বাজাি শাখা, র্াতক্ষীিা 

2247 5995 G-7709 জনাব জ্োঃ আদতায়াি িিোন 14-03-1983 13-03-42 এেকে র্াঙ্গাইল 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ঘার্াইল শাখা,র্াঙ্গাইল (উঃ) 

2248 5996 Gm-4400 জনাব জ্োঃ শষিদুল ইর্লাে 01-01-1986 31-12-44 এেএর্এর্ োগুিা 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষবদনােপুি শাখা, োগুিা 

2249 5997 G-7710 জনাব খন্দকাি আষিফ জ্িার্াইন 26-10-1983 25-10-42 এেষবএর্ গাজীপুি 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কােিাঙ্গীিচি শাখা, ঢাকা 

2250 5998 wU-563 জনাব তাজমুন নািাি 20-11-1986 19-11-45 এেএ নড়াইল 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা  র্দশাি শাখা, র্দশাি 

2251 5999 Gg-3985 জনাব েষনরুজ্জাোন 05-02-1987 04-02-46 এেএ র্াঙ্গাইল 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বল্লাবাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

2252 6000 wm-126 জনাব চম্পা িাণী র্িকাি 18-02-1985 17-02-44 এেএর্এর্ জ্নত্রদকাণা 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কুিপাড় শাখা,জ্নত্রদকাণা 

2253 6001 ‡R-853 জনাব জ্জর্ষেন সুলতানা 10-02-1985 09-02-44 এেএর্এর্ ষিনাইেি 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ষিনাইেি শাখা,ষিনাইেি 

2254 6002 Avi-1483 জনাব জ্োঃ িষফকুল ইর্লাে 11-10-1983 10-10-42 এেকে র্াঙ্গাইল 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাদ্রা বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

2255 6003 Gg-3999 জনাব জ্গালাে োওলা েষনি 01-03-1984 01-03-43 এেএর্ষর্ বিগুনা 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্িৌয়াতলা শাখা, বিগুনা 

2256 6004 Gm-4405 জনাব র্ালোন ষবন জ্োশািিফ 12-01-1986 11-01-45 এেএর্এর্ পটুয়াখালী 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কলাপাড়া শাখা,পটুয়াখালী 

2257 6005 Gg-3984 জনাব জ্োঃ মুষেনুল িার্ান 10-01-1981 09-01-40 এেকে নিষর্াংেী 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চিসুবুষি বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

2258 6006 Avi-1494 জনাব জ্োঃ জ্িজাউল িার্ান 06-12-1983 05-12-42 এেষবএ বষিশাল 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্শালক শাখা, বষিশাল 

2259 6007 ‡R-856 জনাব  জ্োঃ জাষিদুল ইর্লাে 10-12-1986 09-12-45 এেএর্এর্ বিগুনা 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চিদকওয়াি শাখা, মুষেগঞ্জ 

2260 6008 G-7712 জনাব জ্োঃ আিোনুল ইর্লাে 13-04-1985 12-04-44 ষবষবএর্ জাোলপুি 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা শিীফপুি বাজাি শাখা, জাোলপুি 

2261 6009 Gg-3987 জনাব জ্োঃ জ্োশািফ জ্িাদর্ন 10-09-1984 09-09-43 এেষবএর্ েয়েনষর্াংি 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িালুকা শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

2262 6010 wc-397 জনাব প্রদবাধ কুোি নন্দী 14-04-1986 13-04-45 এেএ র্দশাি 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা নবাবগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

2263 6011 Gg-3991 জনাব জ্োঃ জ্োকাষির্ 01-08-1984 31-07-43 ষবষবএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চাতালপাড় শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2264 6012 Gm-4401 জনাব জ্োঃ র্াদজদুল ইর্লাে 08-05-1980 07-05-39 এেএর্এর্ জ্েদিিপুি 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা োষিয়াপুি শাখা, জ্েদিিপুি 

2265 6013 wU-564 জনাব এফ,এে,জ্তৌষফকুি িিোন 09-05-1987 08-05-46 এেষবএর্ বাদগিিার্ 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ফষকিিার্ শাখা,বাদগিিার্ 

2266 6014 wU-560 জনাব জ্োঃ দতয়বুি িিোন 01-01-1986 31-12-44 এেষবএর্ র্াঙ্গাইল 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চিপাড়া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

2267 6015 Gm-4392 জনাব জ্োঃ শিীফুজ্জাোন 02-01-1983 01-01-42 এেএর্এর্ ফষিেপুি 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা তামু্বলখানা বাজাি শাখা,ফষিেপুি 
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2268 6016 G-7720 জনাব জ্োঃ আষতকুি িিোন 07-01-1984 06-01-43 এেষবএর্ লক্ষ্মীপুি 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চি আদলকজািাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

2269 6017 Gg-3997 জনাব জ্োঃ োসুে িাওলাোি 15-01-1984 14-01-43 এেএর্ষর্ বষিশাল 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা কুষড়য়ানা শাখা, ষপদিাজপুি 

2270 6018 AvB-415 জনাব জ্োঃ ইষদ্রর্ আলী 20-10-1985 19-10-44 এেএর্এর্ বাদগিিার্ 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাদয়ন্দা বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

2271 6019 Avi-1486 জনাব িওশন জািান 15-06-1986 14-06-45 এেষবএর্ শিীয়তপুি 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

2272 6020 ‡K-1025 জনাব খাদলো আক্তাি 30-12-1984 29-12-43 এেষবএর্ পটুয়াখালী 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা ঋণ আোয় ষবিাগ, প্রকা,ঢাকা 

2273 6021 we-752 জনাব এ জ্জি এে বেরুদিাজা 11-02-1985 10-02-44 এেএর্এর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা র্াতবগ স বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2274 6022 Gg-3998 জনাব মুিাম্মে মুনাওয়াি ষবল্লাি 01-02-1990 31-01-49 ফাষজল ষপদিাজপুি 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাধাল বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

2275 6023 wU-565 জনাব জ্োঃ জ্তৌষফকুল ইর্লাে 10-07-1984 09-07-43 এেষবএর্ োগুিা 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা শ্রীপুি শাখা, োগুিা 

2276 6024 Avi-1489 জনাব জ্োঃ জ্িাোন র্িকাি 01-01-1987 31-12-45 ষবষবএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা মুিােনগি শাখা,কুষেল্লা 

2277 6025 G-7730 জনাব জ্োঃ আল আেীন 10-07-1984 09-07-43 এেএ বষিশাল 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা জ্লঙ্গুটিয়া বাজাি শাখা, বষিশাল 

2278 6026 G-7711 জনাব জ্োঃ আষিফ জ্িাদর্ন 01-01-1986 31-12-44 এেষবএর্ নিষর্াংেী 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চিনগিেী বাজাি  শাখা, নিষর্াংেী 

2279 6027 Avi-1490 জনাব জ্োঃ িাদশে খান 01-03-1983 28-02-42 এেএর্এর্ চাঁেপুি 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চাষন্দনা শাখা,কুষেল্লা 

2280 6028 G-7731 জনাব জ্োঃ আফজাল জ্িাদর্ন 30-12-1987 29-12-46 ষবএ জ্িালা 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা লালদোিন শাখা, জ্িালা 

2281 6029 G-7717 জনাব জ্োঃ আয়ুব আলী 17-08-1985 16-08-44 এেএর্ষর্ িাজবাড়ী 10-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা িাজবাড়ী শাখা, িাজবাড়ী 

2282 6030 G-7722 জনাব অঞ্জন েজুেোি 15-01-1983 14-01-42 এেষবএর্ জ্নায়াখালী 23-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা চিফষকিা শাখা,জ্নায়াখালী 

2283 6031 AvB-373 জনাব জ্োঃ ইষলয়াছ 01-01-1988 31-12-46 কাষেল চাঁেপুি 23-06-13 পষিেশ সক 31-10-18 কে সকতসা বাগড়া বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

2284 6032 G-7967 জনাব আষিফ ষেয়া 10-01-1988 09-01-47 এেএ নিষর্াংেী 22-02-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আষনকা, জ্েৌলিীবাজাি 

2285 6033 Gm-4753 জনাব জ্োঃ র্াষজজুি িিোন 07-05-1991 06-05-50 এেএর্এর্ চুয়ািাঙ্গা 25-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা শিীয়তপুি শাখা, শিীয়তপুি 

2286 6034 Gg-4250 জনাব জ্োঃ আব্দুল মুষেন 10-12-1992 09-12-51 এেএর্এর্ কুষেল্লা 25-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জুড়ী শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

2287 6035 Gb-1706 জনাব ষনতেনন্দ র্িকাি 30-10-1985 29-10-44 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 25-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মুিােনগি শাখা,কুষেল্লা 

2288 6036 Gd-862 জনাব জ্োঃ ফখরুল ইর্লাে 20-01-1986 19-01-45 এেএর্ েয়েনষর্াংি 25-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা শুশুষত বাজাি শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

2289 6037 G-7971 জনাব অষনদেি চন্দ্র িিাচার্য্স 15-12-1986 14-12-45 এেএর্ষর্ জ্গাপালগঞ্জ 25-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কার্ালীপাড়া শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2290 6038 G-7972 জনাব জ্োঃ আজিাি উষিন 16-05-1987 15-05-46 এেএ জ্নায়াখালী 25-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িবানীগঞ্জ শাখা, ষর্দলর্ 

2291 6039 G-7973 জনাব জ্োঃ আষিফুল ইর্লাে 11-07-1987 10-07-46 এেএর্ষর্ নাদর্াি 25-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা োষিগাছা বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

2292 6040 G-7974 জনাব জ্োঃ আব্দুল আলীে 26-11-1987 25-11-46 এেএর্ষর্ র্াতক্ষীিা 25-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা শাংকিপাশা শাখা, ষপদিাজপুি 

2293 6041 Avi-1646 জনাব রুদবল জ্র্ন 01-02-1988 31-01-47 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 25-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাোেতলী শাখা,পটিয়া 

2294 6042 Avi-1647 জনাব িাজীব কে সকাি 17-06-1988 16-06-47 এেএর্ষর্ ষপদিাজপুি 25-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাঠাষলয়া শাখা,িালকাঠি 

2295 6043 Gd-863 জনাব জ্োঃ ষেয়া ফয়র্াল ভূইয়া 30-12-1988 29-12-47 এেএর্এর্ নিষর্াংেী 25-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা েদনািিেী শাখা, নিষর্াংেী 

2296 6044 we-800 জনাব বাবুল বালা 07-05-1989 06-05-48 এেএর্ জ্গাপালগঞ্জ 25-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বনগ্রাে শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2297 6045 IqvB-218 জনাব জ্োঃ ইয়াে আলী খান 10-01-1987 09-01-46 এেএর্ষর্ িাজশািী 25-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জয়লস্কি শাখা, জ্ফনী 

2298 6046 wU-645 জনাব জ্োর্াঃ তনুজ্জা খাতুন 08-09-1991 07-09-50 ষবএর্এর্ পাবনা 25-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িলুেবাষড়য়া শাখা, কুষিয়া 
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2299 6047 I-154 জনাব জ্োঃ ওেি ফারুক 10-09-1986 09-09-45 এেএর্ষর্ ষিনাইেি 25-07-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাদুিতলা বাজাি শাখা, িালকাঠি 

2300 6048 Gm-4754 জনাব সুফল কুোি জ্ঘাি 01-12-1986 30-11-45 এেষবএ োগুিা 25-07-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাষলয়ািাঙ্গা শাখা, ষিনাইেি 

2301 6049 ‡K-1095 জনাব জ্োঃ কােরুজ্জাোন 23-07-1987 22-07-46 এেএর্ষর্ পাবনা 25-07-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েনু শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

2302 6050 Avi-1648 জনাব জ্োঃ িষবউল আলে ষবশ্বার্ 20-11-1987 19-11-46 এেএর্এর্ োষনকগঞ্জ 25-07-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) লক্ষ্মীপুি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

2303 6051 Gm-4755 জনাব র্বুজ কুোি ষবশ্বার্ 11-06-1988 10-06-47 এেএর্ষর্ বাদগিিার্ 25-07-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কািখানা শাখা,পটুয়াখালী 

2304 6052 G-7975 জনাব অদশাক বাইন 13-10-1990 12-10-49 এেএর্এর্ জ্গাপালগঞ্জ 25-07-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িােষেয়া শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2305 6053 G-7976 জনাব জ্োঃ আব্দুি িিোন িষন 30-10-1988 29-10-47 এেএর্ েয়েনষর্াংি 25-07-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েয়াি বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

2306 6054 G-7977 জনাব জ্োছাঃ আষম্বয়া খাতুন 25-12-1986 24-12-45 এেএ ষপদিাজপুি 25-07-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েঠবাষড়য়া শাখা, ষপদিাজপুি 

2307 6055 Avi-1649 জনাব িদনন্দ্র চন্দ্র পাল 31-12-1986 30-12-45 এেএর্ষর্ ঢাকা 25-07-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাজীগঞ্জ বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

2308 6056 G-7978 জনাব আদয়শা িাষববা 23-03-1987 22-03-46 এেএর্ োোিীপুি 25-07-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্গাপালপুি িার্ শাখা, োোিীপুি 

2309 6057 G-7979 জনাব জ্শখ আষতকুি িিোন 22-03-1989 21-03-48 এেএর্এর্ খুলনা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িািানচি শাখা, বষিশাল 

2310 6058 Gd-864 জনাব ফাদতো আখতাি 01-02-1991 31-01-50 ষবষবএ মুষেগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েদেনীেিল শাখা, মুষেগঞ্জ 

2311 6059 Gg-4253 জনাব জ্োঃ েষশউি িিোন 29-01-1991 28-01-50 এেষবএ ষেনাজপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

2312 6060 we-802 জনাব ষবপুল কুোি জ্ঘাি 25-12-1987 24-12-46 এেএর্ষর্ োষনকগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, োষনকগঞ্জ 

2313 6061 G-7981 জনাব জ্োঃ আব্দুল কুদ্দুছ 23-11-1988 22-11-47 ষবএর্ষর্ চুয়ািাঙ্গা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আইষর্টি অপাদিশন ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

2314 6062 Gg-4254 জনাব োসুো আক্তাি 14-12-1987 13-12-46 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়,চিগ্রাে 

2315 6063 Gb-1707 জনাব  জ্োঃ নুি ইর্লাে 25-03-1988 24-03-47 এেএর্এর্ কুষড়গ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িয়াদকা শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

2316 6064 G-7983 জনাব জ্োঃ আষিফুল ইর্লাে 01-06-1987 31-05-46 এেএর্এর্ জাোলপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ইর্লােপুি শাখা, জাোলপুি 

2317 6065 Gm-4757 জনাব এ জ্ক এে শিীদুল ইর্লাে 01-12-1987 30-11-46 এেএর্ষর্ জ্ফনী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আবুিিার্ শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

2318 6066 Gm-4758 জনাব জ্োঃ শুকুি আলী 15-10-1986 14-10-45 এেএর্এর্ ষিনাইেি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা েদিশপুি শাখা, ষিনাইেি 

2319 6067 Avi-1650 জনাব জ্োঃ িায়িান িাজীব 26-11-1989 25-11-48 এেএর্এর্ িাজশািী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বক্সোিমুে বাজাি শাখা, জ্ফনী 

2320 6068 ‡RW-510 জনাব জ্োর্াঃ জাষকয়া জ্ফিদেৌর্ী 07-02-1990 06-02-49 এেএর্এর্ বগুড়া 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

2321 6069 Gm-4759 জনাব ষশমুল েজুেোি 27-12-1991 26-12-50 ষবষবএ িাজবাড়ী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাজবাড়ী শাখা, িাজবাড়ী 

2322 6070 Gg-4255 জনাব মুিাম্মে েষনরুজ্জাোন 01-02-1987 31-01-46 এেএ নািায়ণগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা নাউিী বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

2323 6071 Gm-4760 জনাব শষিদুল কষিে 03-07-1989 02-07-48 ষবষবএ কক্সবাজাি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাাংলাবাজাি শাখা, কক্সবাজাি 

2324 6072 we-803 জনাব ষবজন জ্ে র্েীি 18-10-1990 17-10-49 এেএ জ্নত্রদকাণা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েওদখালা শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

2325 6073 ‡K-1097 জনাব এ,ষব,এে খাইরুল ইর্লাে 23-11-1986 22-11-45 এেএ চুয়ািাঙ্গা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্ঘালোড়ী বাজাি শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

2326 6074 G-7986 জনাব জ্োঃ আষেনুল ইর্লাে 08-11-1992 07-11-51 ষবএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, েয়েনষর্াংি(েঃ) 

2327 6075 B-387 জনাব এেোদুল িক 08-11-1992 07-11-51 এেএ ঢাকা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গাষবন্দগঞ্জ শাখা,সুনােগঞ্জ 

2328 6076 AvB-452 জনাব ইর্িাত জািান এনদজলা 01-06-1987 31-05-46 এেএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফদিন জ্িষেট্যাে ম্যাদনজদেন্ট ষবিাগ,প্রকা 

2329 6077 Gg-4257 জনাব জ্োঃ জ্োশািিফ জ্িাদর্ন 01-01-1991 31-12-49 এেএ িাংপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা চািগাছ বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 
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2330 6078 Gg-4256 জনাব েঈন উিীন আিদেে 12-11-1988 11-11-47 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, চিগ্রাে 

2331 6079 wR-608 জনাব জ্োঃ জ্গালাে িব্বানী 30-11-1988 29-11-47 এেএর্এর্ ঠাকুিগাঁও 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আেজাে িার্ শাখা, জ্ফনী 

2332 6080 Gm-4761 জনাব জ্োছাম্মৎ সুোইয়া ষিফাত 05-07-1992 04-07-51 ষবএর্ষর্ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা চন্দনাইশ শাখা, পটিয়া 

2333 6081 Gm-4762 জনাব জ্োঃ র্াইরুল ইর্লাে 27-09-1987 26-09-46 এেএর্ষর্ নীলফাোিী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, জাোলপুি 

2334 6082 ‡K-1098 জনাব কাষনজ ফাদতো 20-08-1989 19-08-48 এেএ লক্ষ্মীপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ঝুষক ব্বস্থাপনা ষবিাগ, প্রকা 

2335 6083 ‡K-1099 জনাব খাদলে আল োসুে 27-12-1990 26-12-49 এেএর্ষর্ জ্িালা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, জ্িালা 

2336 6084 Gg-4258 জনাব মুনতাষর্ি ইফষতখাি শাইখ 03-06-1988 02-06-47 এেএর্ষর্ ঠাকুিগাঁও 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা চুনারুঘার্ শাখা, িষবগঞ্জ 

2337 6085 Gm-4763 জনাব শাষেো আক্তাি 17-01-1991 16-01-50 ষবষবএর্ ঢাকা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বনানী কদপ সাদির্ শাখা,ঢাকা 

2338 6086 G-7989 জনাব জ্োঃ আব্বার্ আলী 03-12-1991 02-12-50 এেএর্এর্ ষপদিাজপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষচলতলা বাজাি শাখা, ষপদিাজপুি 

2339 6087 Gd-865 জনাব জ্ফিদেৌর্ আিা জ্বগে 05-03-1989 04-03-48 ষবষবএর্ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িার্িাজািী শাখা, চিগ্রাে (পূব স) 

2340  6088 wU-647 জনাব জ্োঃ তাষিকুল ইর্লাে 09-03-1993 08-03-52 ষবষবএ র্াতক্ষীিা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা পুিাপাড়া বাজাি শাখা,ফষিেপুি 

2341 6089 G-7988 জনাব অষিষজৎ জ্েবনাথ 04-11-1990 03-11-49 ষবষবএর্ খুলনা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়, নড়াইল 

2342 6090 AvB-453 জনাব জ্োঃ ইর্োইল জ্িাদর্ন 25-11-1992 24-11-51 ষবএর্ষর্ চাঁেপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, জ্ফনী 

2343 6091 Gd-867 জনাব কাজী ফািিানা ইয়ার্ষেন 01-03-1992 01-03-51 ষবএর্এর্ খাগড়াছষড় 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা খাগড়াছষড় শাখা, খাগড়াছষড় 

2344 6092 G-7990 জনাব অষজত কুোি জ্ঘাি 01-04-1992 31-03-51 ষবষবএ র্াঙ্গাইল 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, িষবগঞ্জ 

2345 6093 Gd-869 জনাব ফািজানা সুলতানা 21-12-1987 20-12-46 এেএর্ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা নাষজিিার্ শাখা, চিগ্রাে (পূব স) 

2346 6094 Gg-4260 জনাব জ্োস্তাষফজুি িিোন 08-01-1989 07-01-48 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, েয়েনষর্াংি 

2347 6095 ‡R-924 জনাব জ্োঃ জাদবদুল িক 01-01-1988 31-12-46 এেএর্এর্ জ্নায়াখালী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাষেিপুি শাখা, জ্নায়াখালী 

2348 6096 wc-434 জনাব পষিদতাি কুোি প্রাোষনক 10-07-1986 09-07-45 এেষবএর্ িাজশািী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েৌলিীবাজাি শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

2349 6097 Avi-1652 জনাব জ্োঃ িষফকুল ইর্লাে 20-10-1989 19-10-48 ষবএর্ষর্ ষিনাইেি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িষলধানী শাখা,ষিনাইেি 

2350 6098 WweøD-213 জনাব জ্োঃ ওয়াদুে ফারুক 25-07-1990 24-07-49 ষবএর্ষর্ ষেনাজপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা অিগ্রাে শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2351 6099 ‡K-1100 জনাব জ্োঃ কােরুজ্জাোন 25-02-1993 24-02-52 ষবএর্ষর্ পাবনা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা োষনকগঞ্জ শাখা, োষনকগঞ্জ 

2352 6100 Gm-4767 জনাব জ্োঃ শািজালাল 15-01-1988 14-01-47 এেএ চাঁেপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাজীগঞ্জ শাখা,চাঁেপুি 

2353 6101 G-7992 জনাব জ্োঃ আবদুল্লাি 20-11-1988 19-11-47 এেষবএ কুষিয়া 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেিপুি শাখা, কুষিয়া 

2354 6102 GBP-1068 জনাব জ্োঃ হুোয়ূন আিদেে 03-03-1988 02-03-47 এেষবএর্ ঢাকা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জাউয়া বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

2355 6103 Gm-4768 জনাব জ্োঃ শষিফুল ইর্লাে 05-10-1988 04-10-47 ষবএর্ষর্ ঢাকা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাোঘার্ শাখা, সুনােগঞ্জ 

2356 6104 Gm-4769 জনাব জ্োঃ শিীদুল আলে 15-08-1990 14-08-49 ষবএর্ষর্ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়, িাঙ্গাোটি 

2357 6105 GBP-1069 জনাব জ্িলাল উষিন 11-08-1988 10-08-47 এেষবএ কক্সবাজাি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা হ্নীলা শাখা, কক্সবাজাি 

2358 6106 Gg-4264 জনাব মুিাঃ আব্দুল জ্োিাষলব 10-09-1988 09-09-47 এেএ কুষড়গ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাোিপাড় বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

2359 6107 G-7994 জনাব জ্োঃ আবদুল্লাি আল মুষকত 01-01-1989 31-12-47 এেএর্ষর্ বষিশাল 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা স্বরুপকাঠী শাখা, ষপদিাজপুি 

2360 6108 Gg-4263 জনাব ষেশি বাড়ড় 15-04-1988 14-04-47 এেএ োোিীপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাচ্চি বাজাি শাখা, োোিীপুি 
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2361 6109 Avi-1655 জনাব িিেত উল্লাি 01-06-1991 31-05-50 ষবএর্এর্ জ্নত্রদকাণা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা েধ্যনগি শাখা,সুনােগঞ্জ 

2362 6110 Gm-4773 জনাব র্ানষজো আলী 30-12-1992 29-12-51 ষবএর্ষর্ িাজশািী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্র্নবাগ শাখা, জ্নায়াখালী 

2363 6111 AvB-454 জনাব ইিফাত ইোেী জ্েৌিী 01-01-1990 31-12-48 ষবএর্ষর্ গাইবান্ধ্া 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কােিাঙ্গীিচি শাখা, ঢাকা 

2364 6112 Gm-4771 জনাব জ্োঃ শািাোত জ্িাদর্ন 08-08-1991 07-08-50 ষবষবএ ঢাকা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা 
আইষর্টি ষর্দটের্,কাি স ও জ্োবাইল ব্াাংষকাং 

ষবিাগ প্রকা 

2365 6113 Gm-4774 জনাব জ্োঃ শিীফুল ইর্লাে 15-07-1987 14-07-46 এেষবএ র্দশাি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা েকসুেপুি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2366 6114 Gb-1712 জনাব জ্োঃ নাজমুল িার্ান 08-10-1987 07-10-46 এেষবএ র্াতক্ষীিা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফষিেপুি শাখা, ফষিেপুি 

2367 6115 Avi-1657 জনাব ষিদতশ িায় 30-09-1988 29-09-47 এেএর্ষর্ খুলনা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িেিগঞ্জ শাখা, শিীয়তপুি 

2368 6116 Gg-4266 জনাব জ্োঃ জ্োদেন উষিন 20-01-1993 19-01-52 এেএর্এর্ চাঁেপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্ছঙ্গািচি শাখা,চাঁেপুি 

2369 6117 Gm-4775 জনাব র্ম্পে লাল জ্েব 23-09-1989 22-09-48 ষবকে(পার্) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গার্াইপুি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2370 6118 ‡RW-512 জনাব জ্োঃ জাষিদুল ইর্লাে 10-12-1987 09-12-46 এেএ ষর্িাজগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা এদলঙ্গা শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

2371 6119 G-7997 জনাব আব্দুল্লাি আল োমুন ভূইয়া 15-12-1988 14-12-47 এেএর্ কুষেল্লা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, লক্ষ্মীপুি 

2372 6120 wc-435 জনাব পল্লব  ষবশ্বার্ 11-10-1990 10-10-49 এেএর্ষর্ বাদগিিার্ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, বষিশাল 

2373 6121 we-806 জনাব ষবনয় র্িকাি 22-03-1990 21-03-49 ষবষবএ ঢাকা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা োধবপুি শাখা, িষবগঞ্জ 

2374 6122 Gm-4780 জনাব জ্োঃ র্াইমুন সুলতান 28-11-1990 27-11-49 ষবষবএ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, চিগ্রাে (পঃ) 

2375 6123 ‡K-1102 জনাব জ্কৌষশক র্িকাি 19-11-1991 18-11-50 ষবষবএ পাবনা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ছাগলনাইয়া শাখা, জ্ফনী 

2376 6124 Gg-4267 জনাব জ্োঃ জ্োতাদলব জ্িাদর্ন 18-10-1989 17-10-48 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ষর্িাজগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা এদলঙ্গা শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

2377 6125 Gm-4779 জনাব জ্োঃ র্াইফ উষিন আল োমুন 30-10-1989 29-10-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জ্নায়াখালী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুতুদবি িার্ শাখা,জ্নায়াখালী 

2378 6126 Gg-4270 জনাব জ্োফাদচ্ছি উষিন 01-09-1986 31-08-45 এেএ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা নাদপাড়া বাজাি শাখা, পটিয়া 

2379 6127 Gm-4784 জনাব এে.এে. জ্র্ষলে আক্তাি 04-05-1988 03-05-47 এেএর্ষর্ িাজশািী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুিাইশমুেী বাজাি শাখা, জ্ফনী 

2380 6128 G-7998 জনাব জ্োঃ আষজজুল ইর্লাে 15-11-1988 14-11-47 এেষবএ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাোেতলী শাখা,পটিয়া 

2381 6129 B-388 জনাব ইব্রািীে 24-11-1987 23-11-46 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাহুবল শাখা, িষবগঞ্জ 

2382 6130 Gd-872 জনাব জ্োঃ ফিিাে জ্িাদর্ন 20-03-1988 19-03-47 এেএর্ষর্ বাদগিিার্ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, বাদগিিার্ 

2383 6131 Gg-4271 জনাব জ্োঃ জ্োস্তাষফজুি িিোন 05-03-1989 04-03-48 এেএ জ্িালা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্র্ানািগাঁও  শাখা,নািায়নগঞ্জ 

2384 6132 G-8000 জনাব জ্োঃ আতাউি িিোন 01-03-1989 28-02-48 ষবএর্ষর্ কুষেল্লা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়, লাকর্াে 

2385 6133 Gg-4272 জনাব োিফুজুি িিোন 01-12-1989 30-11-48 ষবষবএ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কদলজ বাজাি শাখা, পটিয়া 

2386 6134 Gd-874 জনাব জ্োঃ জ্শখ ফষিে 14-08-1992 13-08-51 ষবষবএ ঢাকা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা চিঈশ্বি শাখা,জ্নায়াখালী 

2387 6135 Gm-4785 জনাব শাপলু জ্ে 10-11-1990 09-11-49 ষবএর্ষর্ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িায়াাংছষড় শাখা, বান্দিবান 

2388 6136 Gm-4786 জনাব সুেন কুোি োর্ 30-12-1987 29-12-46 এেএর্ষর্ ষর্িাজগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেনা বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

2389 6137 Gg-4275 জনাব জ্োঃ োসুে িানা 28-12-1989 27-12-48 এেএর্ষর্ শিীয়তপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, শিীয়তপুি 

2390 6138 Avi-1658 জনাব জ্োঃ জ্িজাউল কষিে 14-05-1986 13-05-45 এেএর্এর্ ঢাকা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্র্ানািগাঁও  শাখা,নািায়নগঞ্জ 
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2391 6139 Gb-1716 জনাব এ,টি,এে নূরুজ্জাোন ষশষশি 14-01-1989 13-01-48 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ঢাকা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা লাখাই শাখা, িষবগঞ্জ 

2392 6140 Gm-4788 জনাব জ্শািন লাল জ্িাড় 31-03-1989 30-03-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) খুলনা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, োোিীপুি 

2393 6141 wc-436 জনাব প্রবীি েিল 01-01-1990 31-12-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কৃষ্ণনগি শাখা, র্াতক্ষীিা 

2394 6142 ‡K-1103 জনাব কাওর্াি আিদেে 15-03-1991 14-03-50 ষবষবএ গাজীপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফাষজলপুি বাজাি শাখা, জ্ফনী 

2395 6143 AvB-456 জনাব জ্োঃ ইব্রািীে গাজী 06-12-1991 05-12-50 ষবষবএ চাঁেপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা গুলবািাি শাখা,চাঁেপুি 

2396 6144 Gg-4276 জনাব জ্োঃ জ্েিিাব জ্িাদর্ন 03-09-1993 02-09-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জ্েদিিপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বামুন্দী শাখা, জ্েদিিপুি 

2397 6145 Avi-1659 জনাব রুদবল জ্োল্লা 10-12-1989 09-12-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জ্গাপালগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, জ্গাপালগঞ্জ 

2398 6146 Gm-4787 জনাব ষশমুল র্ািা 12-01-1988 11-01-47 ষবএর্ষর্ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা শুিপুি শাখা, জ্ফনী 

2399 6147 wU-648 জনাব র্োর্ ষবশ্বার্ 25-11-1989 24-11-48 এেএর্ষর্ বাদগিিার্ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, র্াতক্ষীিা 

2400 6148 G-8002 জনাব জ্োঃ আব্দুল্লাি 10-10-1989 09-10-48 এেষবএর্ র্দশাি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা পুিাপাড়া বাজাি শাখা,ফষিেপুি 

2401 6149 Gg-4278 জনাব জ্ক,এে, েষশউি িিোন ষবলব 20-11-1989 19-11-48 এেষবএর্ পাবনা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কানাবাড়ী শাখা, গাজীপুি 

2402 6150 WweøD-214 জনাব জ্োঃ আবদুল ওয়াষকল জ্িাদর্ন 20-12-1988 19-12-47 এেএর্এর্ িাজশািী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা শ্রীেঙ্গল শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

2403 6151 ‡RW-513 জনাব জ্োঃ আবু যুবাদয়ি 05-03-1987 04-03-46 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ষর্িাজগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা এয়াষছন িাজীিিার্ শাখা,জ্নায়াখালী 

2404 6152 Gm-4792 জনাব র্ানষজো আক্তাি 08-09-1990 07-09-49 ষবষবএ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আগ্রাবাে কদপ সাদির্ শাখা, চিগ্রাে 

2405 6153 GBP-1071 জনাব জ্োঃ আির্ান িাবীব 01-01-1987 31-12-45 এেষবএর্ িালকাঠি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, বিগুনা  

2406 6154 Gm-4795 জনাব জ্োঃ র্াষিদুি িিোন 26-08-1990 25-08-49 এেএর্এর্ র্দশাি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, োষনকগঞ্জ 

2407 6155 G-8004 জনাব জ্োঃ আষতকুি িিোন 12-12-1990 11-12-49 এেষবএ বিগুনা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফুলঝুষড় শাখা, বিগুনা 

2408 6156 Gm-4796 জনাব জ্োঃ র্ালাউিীন বাপ্পী 31-12-1991 30-12-50 এেএর্ষর্ বিগুনা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বিগুনা শাখা, বিগুনা 

2409 6157 Gg-4280 জনাব জ্োঃ ষেজানুি িিোন 15-01-1987 14-01-46 এেএর্ষর্ লালেষনিিার্ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, র্াঙ্গাইল (উঃ) 

2410 6158 ‡K-1105 জনাব কাজল কুোি কুন্ডু 08-10-1989 07-10-48 এেষবএর্ খুলনা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গািালা শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2411 6159 Gm-4794 জনাব জ্োঃ শািদনওয়াজ র্িকাি 01-11-1989 31-10-48 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) নীলফাোিী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা 
আইষর্টি ষর্দটের্,কাি স ও জ্োবাইল ব্াাংষকাং 

ষবিাগ প্রকা 

2412 6160 wc-437 জনাব পূজা জ্চৌধুিী 11-11-1990 10-11-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা চাক্তাই শাখা, চিগ্রাে (পঃ) 

2413 6161 wW-581 জনাব ষদ্বজদোিন সুত্রধি 01-01-1991 31-12-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) িষবগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা দুবাই িাজীগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 

2414 6162 ‡RW-515 জনাব মুিাম্মে জােদশে আলে 01-01-1992 31-12-50 ষবষবএ জ্ফনী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্র্ানাগাজী শাখা, জ্ফনী 

2415 6163 Gm-4797 জনাব আবু র্াঈে জ্োঃ জ্নাোন 01-10-1992 30-09-51 ষবএর্এর্ কুষেল্লা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আমুদিাি বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

2416 6164 I-155 জনাব জ্োঃ ওেি ফারুক 01-01-1988 31-12-46 এেষবএ ঢাকা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা গষলয়ািা শাখা, কুষেল্লা 

2417 6165 Gm-4799 জনাব শুি জ্েবনাথ 28-12-1991 27-12-50 এেএর্ষর্ চাঁেপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,চাঁেপুি 

2418 6166 we-810 জনাব ষবপুল আচার্য্স 25-10-1987 24-10-46 এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষশমুলকাষন্দ বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

2419 6167 Gm-4798 জনাব জ্োঃ সুেন 05-08-1987 04-08-46 এেএ লক্ষ্মীপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাখাষলয়া বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

2420 6168 Gb-1719 জনাব জ্োঃ নাজমুল িিোন 15-05-1988 14-05-47 ষবষবএ োষনকগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা েনু শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 
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2421 6169 G-8006 জনাব অরুপ ষবশ্বার্ 15-04-1991 14-04-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষপদিাজপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,ষপদিাজপুি 

2422 6170 Gm-4800 জনাব োবনী িায় 18-07-1992 17-07-51 ষবএর্এর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িালশিি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

2423 6171 G-8007 জনাব আল আষেন জ্িাদর্ন 27-03-1993 26-03-52 ষবষবএ োোিীপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা চাদন্দিচি শাখা, োোিীপুি 

2424 6172 Gg-4284 জনাব জ্োঃ মুিাে জ্িাদর্ন 10-07-1987 09-07-46 এেষবএ োষনকগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষঘওি শাখা, োষনকগঞ্জ 

2425 6173 Gm-4801 জনাব এ,জ্ক,এে র্াইফুল্লাি 20-12-1986 19-12-45 এেএর্ষর্ ফষিেপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা চিিদ্রার্ন শাখা, ফষিেপুি 

2426 6174 Gm-4802 জনাব জ্োঃ র্াষববুি িিোন 25-05-1987 24-05-46 এেএ িাজশািী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাগড়া বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

2427 6175 Gg-4285 জনাব আল োমুন 15-12-1987 14-12-46 এেএর্ষর্ শিীয়তপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, শিীয়তপুি 

2428 6176 Avi-1663 জনাব িঞ্জন জ্ে 10-06-1988 09-06-47 এেএর্ষর্ কক্সবাজাি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, কক্সবাজাি 

2429 6177 Gm-4804 জনাব র্জীব কুোি র্িকাি 07-11-1987 06-11-46 এেএর্ষর্ পাবনা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, গাজীপুি 

2430 6178 G-8008 জনাব আিােে জ্িাদর্ন 07-04-1988 06-04-47 এেএ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্বাোাংিার্ শাখা,পটিয়া 

2431 6179 wR-609 জনাব ষগষিশ চন্দ্র জ্ে 30-12-1988 29-12-47 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) োগুিা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মূলগ্রােিার্ শাখা, ষপদিাজপুি 

2432 6180 Avi-1666 জনাব িাজীব কাষন্ত পাল 01-01-1990 31-12-48 ষবষবএর্(র্ম্মান) ঢাকা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা নালমুখ বাজাি শাখা,িষবগঞ্জ 

2433 6181 wc-539 জনাব প্রণব পাল 05-04-1991 04-04-50 ষবষবএ মুষেগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িালঘি শাখা, মুষেগঞ্জ 

2434 6182 we-812 জনাব ষবদবক কাষন্ত পাল 02-02-1992 01-02-51 ষবষবএ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োিাজািী শাখা,পটিয়া 

2435 6183 Gm-4808 জনাব ষশমুল প্রধান 15-03-1993 14-03-52 ষবষবএ নািায়ণগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা দুবাই িাজীগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 

2436 6184 Gm-4809 জনাব শ্যােল কুোি োর্ 12-01-1987 11-01-46 এেষবএর্ র্দশাি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, ফষিেপুি 

2437 6185 Gm-4810 জনাব র্াধন কুোি েিল 13-06-1987 12-06-46 এেএর্ষর্ খুলনা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, খুলনা 

2438 6186 G-8013 জনাব আষবি আলে 29-11-1987 28-11-46 এেএর্এর্ ষিনাইেি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাগার্ শাখা, ফষিেপুি 

2439 6187 wc-440 জনাব প্রতাপ কুোি েজুেোি 20-05-1989 19-05-48 এেএর্ষর্ কুষিয়া 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, োগুিা 

2440 6188 Gb-1721 জনাব নাজো খাতুন 29-12-1989 28-12-48 এেএর্ষর্ চাপাইনবাবগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা শ্রীেঙ্গল শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

2441 6189 Gm-4814 জনাব র্াঈে আল র্ািাফ 07-10-1990 06-10-49 এেষবএ জাোলপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেলন বাজাি শাখা, জাোলপুি 

2442 6190 Gm-4811 জনাব জ্শখি চন্দ্র তালুকোি 10-07-1988 09-07-47 এেএর্ষর্ পটুয়াখালী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, বিগুনা  

2443 6191 G-8014 জনাব জ্োঃ একিামুল িক 31-12-1988 30-12-47 এেএর্ষর্ কুষিয়া 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেিপুি শাখা, কুষিয়া 

2444 6192 wU-650 জনাব জ্োঃ আবু তাদিি 01-12-1991 30-11-50 ষবএর্এর্(র্ম্মান) জাোলপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িার্ািা বাজাি শাখা, জাোলপুি 

2445 6193 ‡R-930 জনাব জ্জোষতে সয় বে সন ষেটুল 19-12-1991 18-12-50 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) লালেষনিিার্ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, সুনােগঞ্জ 

2446 6194 Gm-4813 জনাব জ্োঃ শষিদুল ইর্লাে 09-08-1990 08-08-49 ষবএর্এর্(র্ম্মান) োষনকগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা শাল্লা শাখা,সুনােগঞ্জ 

2447 6195 wU-652 জনাব তৃষপ্ত ষবশ্বার্ 13-12-1988 12-12-47 এেষবএর্ র্াতক্ষীিা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ষখপুি শাখা, র্াতক্ষীিা 

2448 6196 Gm-4817 জনাব সুেন েজুেোি 30-06-1989 29-06-48 এেষবএ িাঙ্গাোটি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্পকুয়া শাখা, কক্সবাজাি 

2449 6197 G-8021 জনাব জ্োঃ আশিাফুল ইর্লাে 11-12-1989 10-12-48 এেষবএর্ েয়েনষর্াংি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গৌিীপুি শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

2450 6198 Gg-4292 জনাব জ্োঃ োমুি জ্িাদর্ন ষেয়া 07-06-1987 06-06-46 এেষবএর্ োগুিা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা োগুিা শাখা, োগুিা 

2451 6199 wU-651 জনাব জ্োিাম্মে জ্তৌষিদুল ইর্লাে 12-07-1988 11-07-47 এেএর্এর্ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাঙ্গুষনয়া শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 
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2452 6200 G-8018 জনাব জ্োঃ আষতকুি িিোন 14-11-1988 13-11-47 এেষবএর্ কুষেল্লা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, কুষেল্লা 

2453 6201 Gb-1722 জনাব জ্োিাম্মে নুি জ্িাদর্ন 08-10-1989 07-10-48 এেষবএর্ নািায়ণগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, নািায়ণগঞ্জ 

2454 6202 Avi-1671 জনাব িাজীব ষবশ্বার্ 10-07-1990 09-07-49 ষবএর্ষর্ জ্গাপালগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িড়ািিার্ শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2455 6203 GBP-1075 জনাব জ্োঃ জ্িলাল উষিন 21-02-1993 20-02-52 ষবষবএ পটুয়াখালী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা েষিপুি শাখা,পটুয়াখালী 

2456 6204 G-8020 জনাব জ্োঃ আলী জ্িজা িাজু 01-06-1989 31-05-48 ষবষবএর্(র্ম্মান) জ্েৌলিীবাজাি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, জ্েৌলিীবাজাি 

2457 6205 Avi-1672 জনাব িাদশদুল ইর্লাে 01-09-1986 31-08-45 এেষবএর্ কুষেল্লা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা োষছেপুি শাখা, কুষেল্লা 

2458 6206 Avi-1673 জনাব জ্োঃ জ্িদোয়ান জ্িাদর্ন 01-09-1989 31-08-48 এেষবএর্ িালকাঠি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বার্িা শাখা, িালকাঠি 

2459 6207 Gg-4295 জনাব জ্োিাম্মে জ্োজাদম্মল জ্িাদর্ন 20-07-1990 19-07-49 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ),এেএর্ষর্ জ্নায়াখালী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মুদেদফিচি  শাখা, নিষর্াংেী 

2460 6208 AvB-461 জনাব জ্োঃ ইষদ্রর্ আলী 12-10-1990 11-10-49 এেষবএ র্াতক্ষীিা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িািাষিয়া শাখা, ষপদিাজপুি 

2461 6209 GBP-1076 জনাব জ্োিাম্মে হুোয়ুন কষবি আজাে 20-06-1988 19-06-47 এেএ কক্সবাজাি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কালািোিছড়া শাখা,কক্সবাজাি 

2462 6210 Gb-1726 জনাব নুর্িাত জািান 04-05-1989 03-05-48 এেষবএর্ েয়েনষর্াংি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্জলদিাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

2463 6211 Gg-4296 জনাব ষেজু আিেে 28-12-1992 27-12-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) বগুড়া 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা নািায়নিার্ শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

2464 6212 Gb-1725 জনাব জ্োঃ আবু জ্নাোন আনছািী 20-11-1987 19-11-46 ষবএর্এর্(র্ম্মান) কুষেল্লা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাড়িয়ািিার্ শাখা, চিগ্রাে (পঃ) 

2465 6213 ‡K-1106 জনাব মুিাম্মে কােরুল িার্ান 29-12-1989 28-12-48 ষবএ(র্ম্মান) োষনকগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা সুজাতপুি বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

2466 6214 Gd-878 জনাব ফািজানা নার্ষিন 01-12-1988 30-11-47 এেএর্ষর্ জাোলপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ইর্লােপুি শাখা, জাোলপুি 

2467 6215 Avi-1676 জনাব ষিাংকু িাহুত 03-03-1989 02-03-48 এেএর্এর্ োগুিা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আলেখালী শাখা, োগুিা 

2468 6216 ‡R-932 জনাব জয়নাল আদবেীন 29-03-1989 28-03-48 এেএর্এর্ ষকদশািগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেঠােইন শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

2469 6217 Gm-4826 জনাব জ্োঃ শািীন কাষেি 06-06-1989 05-06-48 এেএ িষবগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ির্িতপুি শাখা, ঢাকা 

2470 6218 Gg-4301 জনাব জ্োস্তাষফজুি িিোন 26-08-1989 25-08-48 এেষবএ র্াঙ্গাইল 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা োষনকগঞ্জ শাখা, োষনকগঞ্জ 

2471 6219 ‡K-1108 জনাব জ্োিাম্মে কােরুল িার্ান 10-11-1989 09-11-48 এেষবএ চাঁেপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্াচাি বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

2472 6220 we-814 জনাব ষবজয়া িায় 04-01-1990 03-01-49 এেষবএ কুষেল্লা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা পুষলশ লাইন শাখা,কুষেল্লা 

2473 6221 Avi-1678 জনাব জ্োঃ আব্দুি িষিে 05-06-1990 04-06-49 এেএর্ষর্ ষর্িাজগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আইষর্টি অপাদিশন ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

2474 6222 Gg-4303 জনাব ষেতা পাষিয়াল 14-12-1990 13-12-49 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা পদথিিার্ শাখা,চিগ্রাে(পূব স) 

2475 6223 Gb-1729 জনাব নার্ষিন সুলতানা 02-01-1991 01-01-50 এেষবএ লক্ষ্মীপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িেিা বাজাি শাখা, ঢাকা 

2476 6224 Gd-880 জনাব এ,এর্,এে জ্ফিদেৌর্ পািদিজ 26-12-1991 25-12-50 এেএর্ েয়েনষর্াংি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা শ্যােগঞ্জ শাখা,জ্নত্রদকাণা 

2477 6225 Gg-4300 জনাব জ্োঃ োিবুবুল আলে 31-12-1987 30-12-46 এলএলএে ষর্িাজগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

2478 6226 G-8029 জনাব জ্োিাম্মে আতাউল িক 01-01-1991 31-12-49 এেএর্এর্ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা পটিয়া শাখা,পটিয়া 

2479 6227 Gg-4297 জনাব জ্োঃ েষনিল ইর্লাে 08-01-1987 07-01-46 এেএর্ষর্ র্দশাি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, র্দশাি 

2480 6228 Gg-4302 জনাব জ্োঃ েষনিজ্জাোন 30-12-1989 29-12-48 এেএর্ষর্ গাজীপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আইষর্টি অপাদিশন ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

2481 6229 BD-109 জনাব উজ্জ্বল কুোি র্িকাি 08-01-1990 07-01-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, িষবগঞ্জ 

2482 6230 Avi-1679 জনাব জ্োঃ জ্িজাউল িক 01-11-1990 31-10-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) কুষড়গ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,জাোলপুি 
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2483 6231 Gb-1730 জনাব নাষর্রুল ইর্লাে 04-04-1991 03-04-50 ষবষবএ ষিনাইেি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ঈশানদগালপুি শাখা, ফষিেপুি 

2484 6232 wU-655 জনাব তাষনয়া সুলতানা ষলষপ 16-11-1991 15-11-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) োষনকগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,চিগ্রাে (পূব স) 

2485 6233 Gg-4305 জনাব জ্োঃ েনজুরুল িক 01-11-1992 31-10-51 ষবষবএ কুষড়গ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা তাতীিদকানা  শাখা,জ্নত্রদকাণা 

2486 6234 ‡R-933 জনাব জািাঙ্গীি আলে 31-05-1989 30-05-48 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ষকদশািগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ইর্না শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

2487 6235 Gg-4306 জনাব জ্োজাদম্মল জ্িাদর্ন 01-01-1987 31-12-45 এেএর্ষর্ লক্ষ্মীপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িােগঞ্জ শাখা, লক্ষ্মীপুি 

2488 6236 Avi-1680 জনাব িষেজ উষিন 01-02-1988 31-01-47 এেএর্এর্ কক্সবাজাি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা োতািবাড়ী শাখা,কক্সবাজাি 

2489 6237 Avi-1681 জনাব জ্োঃ িষবউল ইর্লাে 02-03-1988 01-03-47 এেএ কুষড়গ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা নাঙ্গলদকার্ শাখা,লাকর্াে 

2490 6238 G-8034 জনাব আবদুি িিোন 04-01-1989 03-01-48 এেষবএ লক্ষ্মীপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িােগঞ্জ শাখা, লক্ষ্মীপুি 

2491 6239 wU-657 জনাব  জ্তাষিদুল 15-01-1989 14-01-48 এেষবএ পটুয়াখালী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুকুয়া শাখা, বিগুনা 

2492 6240 G-8036 জনাব জ্োঃ আলেগীি জ্িার্াইন 18-04-1990 17-04-49 এেএর্ষর্ কুষড়গ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

2493 6241 Avi-1684 জনাব জ্োঃ আবদুি িষিে িষন 11-11-1990 10-11-49 এেএর্ষর্ পটুয়াখালী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,পটুয়াখালী 

2494 6242 GBP-1078 জনাব জ্োিাম্মে িার্ান আলী 14-02-1991 13-02-50 এেষবএ ঢাকা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জাোলগঞ্জ শাখা,সুনােগঞ্জ 

2495 6243 ‡RW-517 জনাব ষজনাত জািান ষবনদত োন্নান 26-08-1992 25-08-51 এেএ েয়েনষর্াংি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা শ্যােলী শাখা, ঢাকা 

2496 6244 GBP-1077 জনাব জ্োঃ হুোয়ুন কবীি 15-10-1987 14-10-46 এেএর্এর্ ঠাকুিগাঁও 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাখাষলয়া বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

2497 6245 Gg-4308 জনাব জ্োঃ োসুদুল িক 15-08-1988 14-08-47 এেএর্ষর্ চুয়ািাঙ্গা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, িাজবাড়ী 

2498 6246 Avi-1682 জনাব জ্োঃ জ্িজাউল ষেয়া 22-08-1988 21-08-47 এেএ বিগুনা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাথিঘার্া শাখা, বিগুনা 

2499 6247 wc-442 জনাব পাংকজ কুোি পাল 02-12-1989 01-12-48 এেএর্ষর্ িাজশািী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,নিষর্াংেী 

2500 6248 wc-443 জনাব পলাশ কুোি র্িকাি 11-12-1991 10-12-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গায়ালগ্রাে োদ্রার্া শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2501 6249 GBP-1079 জনাব জ্োিাম্মে জ্িাদর্ন 07-08-1992 06-08-51 ষবষবএ কুষেল্লা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা নািায়নিার্ শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

2502 6250 G-8037 জনাব জ্োঃ আষিফ জ্িাদর্ন 03-12-1992 02-12-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ষেনাজপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্র্ানািগাঁও  শাখা,নািায়নগঞ্জ 

2503 6251 Gg-4313 জনাব জ্োঃ জ্োস্তফা কাোল 15-12-1992 14-12-51 ষবএ(র্ম্মান) বগুড়া 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা েেন শাখা, জ্নত্রদকানা 

2504 6252 Gm-4831 জনাব শােসুন নািাি 12-01-1989 11-01-48 ষবএর্এর্(পার্) োষনকগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িিগজ শাখা, োষনকগঞ্জ 

2505 6253 Avi-1683 জনাব জ্োঃ জ্িজাউল কষিে 18-08-1989 17-08-48 ষবষবএর্(র্ম্মান) চাঁেপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কচুয়া শাখা, চাঁেপুি 

2506 6254 Gm-4832 জনাব জ্োঃ র্াঈে উি িিোন 01-06-1991 31-05-50 ষবষবএর্(র্ম্মান) জ্িালা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাতািিার্ শাখা, বষিশাল 

2507 6255 Avi-1685 জনাব জ্োঃ িষফকুল ইর্লাে 12-02-1987 11-02-46 এেএর্ষর্ কুষড়গ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্র্নবাগ শাখা, জ্নায়াখালী 

2508 6256 G-8038 জনাব আ.ন.ে আলেগীি 31-12-1987 30-12-46 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা োটিিাঙ্গা শাখা, খাগড়াছষড় 

2509 6257 Gg-4315 জনাব জ্োঃ োিমুদুল িার্ান 01-01-1988 31-12-46 এেষবএ জ্নায়াখালী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েঘনা শাখা, কুষেল্লা 

2510 6258 G-8040 জনাব আষেনুল ইর্লাে 01-01-1989 31-12-47 এেএর্ জ্শিপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, জ্শিপুি 

2511 6259 Gm-4839 জনাব র্াইফুল ইর্লাে ভূ ূঁইয়া 17-07-1989 16-07-48 এেএর্এর্ জ্ফনী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িােগড় শাখা, খাগড়াছষড় 

2512 6260 Gm-4840 জনাব জ্র্াদিল আিদেে 20-07-1989 19-07-48 এেষবএ জ্নত্রদকাণা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বািিািা শাখা,জ্নত্রদকাণা 

2513 6261 ‡K-1110 জনাব দর্য়ে কােরুজ্জাোন 03-12-1989 02-12-48 এেএর্ষর্ জ্নত্রদকাণা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষিিণপুি বাজাি শাখা,জ্নত্রদকাণা 
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2514 6262 Gm-4841 জনাব জ্োঃ র্াখাওয়াত জ্িার্াইন 29-12-1989 28-12-48 এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্জলদিাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

2515 6263 wU-661 জনাব জ্োঃ তাষিকুজ্জাোন 25-10-1992 24-10-51 এেএর্ষর্ জ্েদিিপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়, জ্েদিিপুি 

2516 6264 G-8039 জনাব জ্োঃ আলেগীি কবীি 12-03-1988 11-03-47 এেষবএর্ ষকদশািগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, ষকদশািগঞ্জ 

2517 6265 AvB-462 জনাব ইেিান জ্িাদর্ন 10-11-1992 09-11-51 এেএ জ্গাপালগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গাপালগঞ্জ শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2518 6266 Avi-1687 জনাব জ্োঃ িাদশে কষিে 25-11-1992 24-11-51 এেষবএ ঢাকা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কন্দ্রীয় ষির্াব ষবিাগ, প্রকা,ঢাকা 

2519 6267 wU-660 জনাব জ্োছাঃ তাষনয়া আফদিাজ 08-12-1987 07-12-46 এেএ ঢাকা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িালকী বাজাি শাখা,ষিনাইেি 

2520 6268 ‡R-935 জনাব জ্োঃ িন্টু ষেয়া 05-08-1991 04-08-50 ষবষবএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা োওিাই বাজাি  শাখা,সুনােগঞ্জ 

2521 6269 G-8043 জনাব অপূব স িালোি 15-03-1992 14-03-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষপদিাজপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আইষর্টি অপাদিশন ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

2522 6270 wc-444 জনাব পাংকজ োশ 13-07-1990 12-07-49 ষবএ(র্ম্মান) চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা লাংগদু শাখা, িাঙ্গাোটি 

2523 6271 ‡R-936 জনাব জাফি আিেে ভূঞা 01-07-1986 30-06-45 এেএর্ষর্ জ্ফনী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্র্ানাগাজী শাখা, জ্ফনী 

2524 6272 Gg-4321 জনাব এর্,এে েঈনুল আলে 12-08-1987 11-08-46 এেএর্ষর্ কুষিয়া 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাষেিেী বাজাি শাখা, ফষিেপুি 

2525 6273 Gm-4844 জনাব জ্ক.এে শািীন জ্িজা 24-11-1987 23-11-46 এেএর্ষর্ কুষিয়া 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়, চুয়ািাঙ্গা 

2526 6274 wU-664 জনাব দতয়বুি িিোন 05-08-1989 04-08-48 এেএর্ষর্ িাজবাড়ী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাষলয়াকাষন্দ শাখা, িাজবাড়ী 

2527 6275 Avi-1688 জনাব জ্োঃ িষফকুল ইর্লাে 23-08-1989 22-08-48 এেষবএ র্দশাি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, র্দশাি 

2528 6276 Gg-4323 জনাব এইচ এে েষিউষিন 06-01-1990 05-01-49 এেএর্ষর্ ঢাকা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্চৌমুিনী বাজাি শাখা,িষবগঞ্জ 

2529 6277 G-8046 জনাব জ্োঃ আলী কেি হুর্াইন 21-05-1990 20-05-49 এেষবএ ষিনাইেি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ষখপুি বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

2530 6278 wU-663 জনাব জ্োঃ তুিাি জ্িাদর্ন 04-01-1988 03-01-47 এেষবএ ঢাকা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কােিাঙ্গীিচি শাখা, ঢাকা 

2531 6279 Gg-4320 জনাব আবদুল্লাি আল োমুন 27-11-1986 26-11-45 এেএ নিষর্াংেী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা চিসুবুষি বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

2532 6280 wU-662 জনাব জ্োঃ তাইফুি আলে 12-12-1987 11-12-46 এেএর্ষর্ ঢাকা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, ঢাকা 

2533 6281 WweøD-216 জনাব জ্োঃ আল ওয়াষলে 05-01-1990 04-01-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষিনাইেি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কদনশ্বি বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

2534 6282 we-816 জনাব ষবদবক িায় 18-01-1991 17-01-50 ষবষবএর্(র্ম্মান) নড়াইল 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা উজানী বাজাি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2535 6283 Avi-1691 জনাব িাজন জ্েবনাথ 01-12-1991 30-11-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, েয়েনষর্াংি (উঃ) 

2536 6284 ‡K-1114 জনাব খায়রুল জ্োল্যা 10-08-1992 09-08-51 ষবষবএ নড়াইল 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্শখিার্ী বাজাি শাখা,নড়াইল 

2537 6285 Gm-4855 জনাব জ্শফাউল ইর্লাে 15-08-1992 14-08-51 ষবএ(র্ম্মান) িাংপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা দজন্তাপুি শাখা, ষর্দলর্ 

2538 6286 wU-665 জনাব জ্োঃ তাদিক জ্িাদর্ন খান 14-08-1989 13-08-48 ষবষবএর্(র্ম্মান) িষবগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাজীগঞ্জ বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

2539 6287 G-8045 জনাব জ্োঃ আর্াদুজ্জাোন 20-01-1990 19-01-49 ষিষিএে লালেষনিিার্ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্ছঙ্গািচি শাখা,চাঁেপুি 

2540 6288 Gd-885 জনাব জ্োঃ জ্ফিদেৌর্ আলে 24-01-1991 23-01-50 ষবষবএর্(র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বেিপুি বাজাি শাখা, কুষেল্লা 

2541 6289 Gm-4850 জনাব শ্যােল চন্দ্র বে সন 10-05-1991 09-05-50 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) গাইবান্ধ্া 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবয়ানীবাজাি  শাখা, ষর্দলর্ 

2542 6290 AvB-463 জনাব আইষিন আক্তাি 04-12-1991 03-12-50 ষবষবএ িালকাঠি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

2543 6291 ‡RW-518 জনাব এর্,এে,ষজয়াউল আদবেীন 29-12-1991 28-12-50 ষবএর্এর্(র্ম্মান) িাজবাড়ী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িার্কৃষ্ণপুি শাখা, ফষিেপুি 

2544 6292 Gb-1733 জনাব জ্োর্াঃ নূিন নািাি 19-10-1986 18-10-45 এেএর্ষর্ িাজশািী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েলান্দি শাখা, জাোলপুি 
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2545 6293 Gg-4327 জনাব জ্োঃ জ্োস্তাষফজুি িিোন 25-06-1987 24-06-46 এেএর্ষর্ ষিনাইেি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,চিগ্রাে (পূব স) 

2546 6294 Gm-4857 জনাব জ্োঃ জ্র্ািাগ ষেয়া 09-06-1988 08-06-47 এেষবএর্ বিগুনা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্লমুয়া শাখা, বিগুনা 

2547 6295 ‡RW-519 জনাব জ্োঃ র্াষয়ে আল জ্িফাজ 25-08-1989 24-08-48 এেষবএ বষিশাল 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাদকিগঞ্জ শাখা,বষিশাল 

2548 6296 GBP-1084 
জনাব আবুল বাশাি জ্োিাম্মে  

িাষববুি িিোন 
12-09-1989 11-09-48 এেএর্এর্ নিষর্াংেী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাওিান বাজাি কদপ সাঃ শাখা, ঢাকা 

2549 6298 Gb-1735 জনাব নাজমুর্ র্াষকব জ্র্ৌিি 15-12-1990 14-12-49 এেফাে স েয়েনষর্াংি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্ধাবাউড়া শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

2550 6299 Gg-4329 জনাব জ্োঃ োিবুবুল ইর্লাে 28-02-1991 27-02-50 এেএর্ষর্ ষর্িাজগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, মুষেগঞ্জ 

2551 6300 G-8056 জনাব জ্োঃ আর্াদুল্লাষিল গাষলব 10-08-1991 09-08-50 এেএর্এর্ র্দশাি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাজুষলয়া শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2552 6301 B-390 জনাব জ্োিাম্মে এেিানুল িক 05-01-1988 04-01-47 এেএর্এর্ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়,পটিয়া 

2553 6302 wc-445 জনাব পাপ্পু চন্দ্র জ্েব 17-03-1988 16-03-47 এেএর্এর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাণীগঞ্জ বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

2554 6303 GBP-1085 জনাব িাষবব আিাম্মে 01-01-1990 31-12-48 এেএর্ষর্ জ্নত্রদকাণা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, জ্নত্রদকাণা 

2555 6304 Gg-4328 জনাব োষনক কুোি ষবশ্বার্ 20-12-1988 19-12-47 ষবএর্এর্(র্ম্মান) োগুিা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা তাষিিপুি শাখা,সুনােগঞ্জ 

2556 6305 Gm-4858 জনাব জ্োঃ শািাজান জ্িাদর্ন 26-03-1991 25-03-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) চুয়ািাঙ্গা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা উথলী শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

2557 6306 Gm-4860 জনাব জ্োিাম্মে শিীদুল আলে 12-08-1991 11-08-50 ষবষবএ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাচুষিয়া েীষঘিপাড় শাখা,পটিয়া 

2558 6307 ‡R-939 জনাব জ্োঃ জুদয়ল ষেয়া 20-11-1991 19-11-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষকদশািগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2559 6308 Gm-4861 জনাব সুব্রত আচার্ স শুি 01-01-1992 31-12-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) চাঁেপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, চাঁেপুি 

2560 6309 Avi-1694 জনাব িাজীব জ্চৌধুিী 08-10-1992 07-10-51 ষবষবএ জ্নত্রদকাণা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ধিেপাশা শাখা,সুনােগঞ্জ 

2561 6310 Gm-4863 জনাব ষশপ্রা জ্ে 15-11-1992 14-11-51 ষবষবএ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্বায়ালখালী শাখা,পটিয়া 

2562 6311 G-8052 জনাব জ্োঃ আবদুল োন্নান 15-06-1989 14-06-48 ষবষবএর্(র্ম্মান) কুষেল্লা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা দগয়ািিাঙ্গা শাখা,কুষেল্লা 

2563 6312 Avi-1693 জনাব জ্োঃ িাষকবুল িার্ান 12-03-1991 11-03-50 ষবএ(র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িালুয়াঘার্ শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

2564 6313 Gd-888 জনাব ফািিানা নাজনীন 01-01-1991 31-12-49 এেএর্ষর্ জ্নায়াখালী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িালশিি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

2565 6314 Gm-4865 জনাব শ্রীকান্ত শে সা 15-11-1989 14-11-48 এেএর্এর্ ষর্দলর্ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা েপ সনগি শাখা, ষর্দলর্ 

2566 6315 Gd-887 জনাব আব্দুল্লাি আল ফারুক 13-08-1985 12-08-44 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ঢাকা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আইষর্টি অপাদিশন ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

2567 6316 wU-667 জনাব জ্োছাঃ তাশদকিা খাতুন 05-02-1988 04-02-47 এেএ বগুড়া 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, ঢাকা 

2568 6317 Gm-4866 জনাব র্াষনতা জ্র্ন তুষল 09-10-1989 08-10-48 এেষবএর্ চিগ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা পদথিিার্ শাখা,চিগ্রাে(পূব স) 

2569 6318 wW-585 জনাব েীপাংকি োর্ 30-04-1987 29-04-46 এেষবএ ষর্দলর্ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবয়ানীবাজাি  শাখা, ষর্দলর্ 

2570 6319 Gm-4867 জনাব র্ানষজো আক্তাি 15-11-1988 14-11-47 এেএর্ র্াঙ্গাইল 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, র্াঙ্গাইল(েঃ) 

2571 6320 Gg-4331 জনাব জ্োঃ োমুন আিাদম্মে 12-08-1991 11-08-50 ষবষবএর্(র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাণীগঞ্জ বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

2572 6321 wU-669 জনাব তানষজনা জ্চৌধুিী এোষন 20-12-1989 19-12-48 এেষবএর্ ঢাকা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

2573 6322 G-8061 জনাব আফদিাজা জ্বগে লাকী 17-10-1989 16-10-48 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা েয়েনষর্াংি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

2574 6323 wU-671 জনাব ষতষথ িাদুড়ী 31-12-1987 30-12-46 এেএ চুয়ািাঙ্গা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আন্তজসাষতক বাষণজে ষবিাগ, প্রকা 
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2575 6324 Gg-4332 জনাব জ্োঃ জ্েদিেী িার্ান 22-01-1986 21-01-45 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) িাংপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, ষর্দলর্ 

2576 6325 Avi-1697 জনাব জ্িাষজনা আক্তাি 05-07-1989 04-07-48 ষবষবএ ফষিেপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্বায়ালোিী শাখা, ফষিেপুি 

2577 6326 Gd-889 জনাব ফািজানা আক্তাি 04-07-1990 03-07-49 ষবষবএ জ্নায়াখালী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাোল বাজাি শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

2578 6327 wU-670 জনাব জ্োছাঃ তান্নী জ্বগে 10-09-1986 09-09-45 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) পঞ্চগড় 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েদেনীেিল শাখা, মুষেগঞ্জ 

2579 6328 Gm-4871 জনাব র্ালো  15-07-1993 14-07-52 ষবষবএ ষপদিাজপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষপদিাজপুি শাখা, ষপদিাজপুি 

2580 6329 Avi-1699 জনাব িষেজুল িক 01-11-1989 31-10-48 ষবএর্এর্(র্ম্মান) জ্গাপালগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কন্দ্রীয় ষির্াব ষবিাগ, প্রকা,ঢাকা 

2581 6330 Gm-4872 জনাব র্াগি দবিাগী 05-06-1988 04-06-47 এেষবএর্ জ্গাপালগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গাপালগঞ্জ শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2582 6331 G-8063 জনাব জ্োছাঃ আফর্ানা ষেষে িিনা 09-11-1994 08-11-53 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ষেনাজপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

2583 6332 ‡R-940 জনাব জ্জোষতেয় চাকো 14-04-1990 13-04-49 এেএর্এর্ খাগড়াছষড় 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা োষনকছষড় শাখা, খাগড়াছষড় 

2584 6333 Gm-4874 জনাব র্ানষজো খাতুন 29-12-1990 28-12-49 এেএর্ষর্ মুষেগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, ঢাকা 

2585 6334 ‡RW-520 জনাব জ্োিাম্মে জষর্ে উিীন 12-02-1991 11-02-50 এেষবএ সুনােগঞ্জ 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা েঙ্গলকার্া বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

2586 6335 ‡K-1119 জনাব কাোতুল িার্নাত র্ািা 04-01-1993 03-01-52 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) গাজীপুি 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, মুষেগঞ্জ 

2587 6336 Gm-4876 
জনাব জ্োছাঃ উদম্ম শাষকলা 

জািান পাপড়ী 
31-12-1992 30-12-51 এেএর্ষর্ কুষড়গ্রাে 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা এদলঙ্গা শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

2588 6337 Gm-4875 জনাব জ্োর্াঃ র্াষেয়া আক্তাি  মুক্তা 03-11-1990 02-11-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) বিগুনা 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফদিন জ্িষেট্যাে ম্যাদনজদেন্ট ষবিাগ,প্রকা 

2589 6338 ‡K-1120 জনাব কল্পনা জ্বগে 18-10-1989 17-10-48 এেএর্ষর্ িাজবাড়ী 26-07-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বায়তুল আোন শাখা, ফষিেপুি 

2590 6339 Gg-4878 জনাব জ্োিাম্মে আলী সুেন 29-07-1991 28-07-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষর্িাজগঞ্জ 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আইষর্টি অপাদিশন ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

2591 6340 B-391 জনাব জ্োঃ এনামুল িক 25-05-1987 24-05-46 এেএর্ষর্ পাবনা 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আর্োষনয়া বাজাি শাখা, কুষেল্লা 

2592 6341 G-8065 জনাব অবষনি আষেতে 02-02-1989 01-02-48 এেএর্ র্াঙ্গাইল 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাউকর্াি বাজাি শাখা, লাকর্াে 

2593 6342 Gg-4344 জনাব োিমুদুল িার্ান 01-05-1991 30-04-50 ষবএর্এর্(র্ম্মান) কক্সবাজাি 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্লািাগড়া শাখা,পটিয়া 

2594 6343 wW-588 জনাব জ্োঃ জ্েদলায়াি জ্িাদর্ন 21-05-1987 20-05-46 এেএর্ষর্ ঠাকুিগাঁও 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা 
আইষর্টি ষর্দটের্,কাি স ও জ্োবাইল ব্াাংষকাং 

ষবিাগ প্রকা 

2595 6344 Gb-1741 জনাব জ্োঃ নুরুল আষেন 10-10-1987 09-10-46 এেষবএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা নবীনগি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2596 6345 Gm-4894 জনাব র্াজু কাষন্ত োশ 30-12-1987 29-12-46 এেএর্ষর্ কক্সবাজাি 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা উষখয়া শাখা, কক্সবাজাি 

2597 6346 Gb-1742 জনাব নূি আলে জ্শখ 31-10-1988 30-10-47 এেএর্এর্ জ্গাপালগঞ্জ 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্বৌলতলী শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2598 6347 Gm-4895 জনাব শুিাশীি োশ 01-12-1988 30-11-47 এেষবএর্ চিগ্রাে 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা লক্ষ্মীছষড় শাখা, খাগড়াছষড় 

2599 6348 Gg-4347 জনাব ষেশন কুোি নাথ 02-12-1988 01-12-47 এেএর্এর্ চিগ্রাে 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাজস্থলী শাখা, িাঙ্গাোটি 

2600 6349 we-820 জনাব ষবজন কুোি প্রাোষনক 11-01-1989 10-01-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) িাজবাড়ী 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ছাগলনাইয়া শাখা, জ্ফনী 

2601 6350 Gm-4898 জনাব এে.এর্.আি শািীন জ্িাদর্ন 15-06-1989 14-06-48 এেএর্ ষিনাইেি 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বািােী শাখা, জ্েদিিপুি 

2602 6351 GBP-1089 জনাব আির্ান িাষবব 18-08-1989 17-08-48 ষবএ(র্ম্মান) ষিনাইেি 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষর্াংগী বাজাি শাখা, ষিনাইেি 

2603 6352 G-8079 জনাব অষিষজৎ ষবশ্বার্ 18-10-1989 17-10-48 এেএর্এর্ র্দশাি 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ালথা বাজাি শাখা, ফষিেপুি 
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2604 6353 wR-613 জনাব জ্গাষবন্দ কুোি পাল 12-11-1989 11-11-48 এেএর্ষর্ র্দশাি 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবদনােপুি শাখা, োগুিা 

2605 6354 BD-111 জনাব উিে কুোি র্িকাি 28-11-1989 27-11-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কানাইঘার্ শাখা, ষর্দলর্ 

2606 6355 G-8080 জনাব েীি জ্োঃ আিাে আবদুল্লাি 15-03-1990 14-03-49 এেএর্ষর্ ঢাকা 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা রুপগঞ্জ শাখা,নািায়নগঞ্জ 

2607 6356 AvB-469 জনাব জ্োঃ ইোে জ্িাদর্ন 25-05-1990 24-05-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জ্িালা 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুদঞ্জিিার্ শাখা, জ্িালা 

2608 6357 Gm-4899 জনাব জ্োঃ শিীফুল ইর্লাে 25-08-1990 24-08-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জ্নত্রদকাণা 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্নত্রদকাণা শাখা,জ্নত্রদকাণা 

2609 6358 G-8081 জনাব জ্োঃ আষিফুি িিোন 09-09-1990 08-09-49 ষবষবএ জ্নায়াখালী 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্নায়াখালী বাজাি  শাখা,সুনােগঞ্জ 

2610 6359 Gd-892 জনাব জ্োঃ ফয়র্াল উষিন 02-12-1990 01-12-49 ষবষবএ জ্নত্রদকাণা 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা োইজবাগ বাজাি শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

2611 6360 Gm-4900 জনাব স্বপন েজুেোি 26-12-1990 25-12-49 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) নাদর্াি 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা োষিয়ালী শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

2612 6361 Gb-1743 জনাব জ্োিাম্মে নূরুল আবছাি 30-03-1991 29-03-50 ষবষবএ কক্সবাজাি 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বড় েদিশখালীা শাখা,কক্সবাজাি 

2613 6362 Gm-4901 জনাব জ্োঃ জ্র্াদিল িাওলাোি 05-05-1991 04-05-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) বষিশাল 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্বতাগী শাখা, বিগুনা 

2614 6363 Gm-4902 জনাব জ্োঃ শািাব উষিন 12-05-1991 11-05-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্দশাি 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গাপালপুি বাজাি শাখা, র্দশাি 

2615 6364 we-822 জনাব জ্োিাম্মে বাদয়জীে ইশষতয়াক 03-08-1991 02-08-50 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) িালকাঠি 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা গজাষিয়া শাখা, মুষেগঞ্জ 

2616 6365 wc-448 জনাব জ্োঃ তোল পািদিজ 07-08-1991 06-08-50 ষবষবএ খুলনা 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাইকগাছা শাখা, খুলনা 

2617 6366 G-8084 জনাব অনাষে কুোি র্িোি 16-10-1991 15-10-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ব্রাক্ষ্মনপাড়া শাখা, কুষেল্লা 

2618 6367 Gm-4905 জনাব জ্োঃ র্াখাওয়াত জ্িাদর্ন 20-10-1991 19-10-50 ষবএ(র্ম্মান) জ্ফনী 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা দুধমুখা বাজাি শাখা, জ্ফনী 

2619 6368 Gm-4906 জনাব র্াধন ষবশ্বার্ 12-12-1991 11-12-50 ষবএর্এর্(র্ম্মান) জাোলপুি 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাউর্ী বাঙ্গালী  শাখা,জাোলপুি 

2620 6369 Gb-1744 জনাব নাঈে আশিাফ ষর্ষিকী 20-12-1991 19-12-50 এেএ মুষেগঞ্জ 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, মুষেগঞ্জ 

2621 6370 Avi-1707 জনাব জ্োঃ রুকন ষেয়া 05-03-1992 04-03-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জাোলপুি 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়, লাকর্াে 

2622 6371 Gg-4349 জনাব জ্োঃ োঈনুল িার্ান 01-01-1993 31-12-51 এেএর্ষর্ ফষিেপুি 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষপদিাজপুি বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

2623 6372 we-823 জনাব ষবনয় ভূিণ োর্ 15-03-1986 14-03-45 এেএর্ষর্ জ্ফনী 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাজীগঞ্জ বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

2624 6373 G-8086 জনাব জ্োঃ আজািারুল ইর্লাে 10-05-1986 09-05-45 এেএ ষেনাজপুি 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েৌলিীবাজাি শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

2625 6374 ‡K-1122 জনাব আবুল কালাে আজাে 08-08-1986 07-08-45 এেএর্এর্ নিষর্াংেী 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা আশুগঞ্জ শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2626 6375 ‡K-1123 জনাব জ্োঃ কাষবল উিীন 15-11-1986 14-11-45 এেএর্ষর্ কুষিয়া 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্াতদোড়া বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2627 6376 Gb-1745 জনাব জ্শখ জ্োিাম্মে নূরুন্নবী 10-01-1987 09-01-46 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) বাদগিিার্ 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, পটুয়াখালী 

2628 6377 G-8088 জনাব জ্োঃ আইয়ুব আলী 15-11-1987 14-11-46 এেএর্এর্ নীলফাোিী 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জুড়ী শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

2629 6378 Gg-4351 জনাব জ্োঃ োিফুজুি িিোন 25-12-1987 24-12-46 এেষবএর্ বষিশাল 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা েদিিপুি বাজাি শাখা, বষিশাল 

2630 6379 G-8090 জনাব জ্োঃ আষেরুল ইর্লাে জ্র্ািাগ 13-11-1989 12-11-48 ষিষিএে পটুয়াখালী 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা দুেকী শাখা, পটুয়াখালী 

2631 6380 Gm-4907 জনাব এে.দক র্াইফুল আলে 17-11-1989 16-11-48 এেএর্এর্ চিগ্রাে 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ওয়াদিেপুি শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

2632 6381 GBP-1091 জনাব জ্োঃ েীি িার্ানুজ্জাোন 07-12-1989 06-12-48 এেএর্ োগুিা 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা োগুিা শাখা, োগুিা 

2633 6382 Gg-4353 জনাব জ্শখ োমুনুি িশীে 01-01-1990 31-12-48 এেষবএর্ বাদগিিার্ 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা তালো শাখা, ফষিেপুি 

2634 6383 AvB-470 জনাব জ্োঃ ইশিাক উষিন 03-07-1990 02-07-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা চুনারুঘার্ শাখা, িষবগঞ্জ 
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ক্রঃনাং 
জ্জষ্ঠেতা 

 নাং 
ষপএফ নম্বি  নাে জন্ম তাষিখ 

অবর্দিি 

 তাষিখ 

ষশক্ষাগত 

 জ্র্াগ্যতা 
ষনজ জ্জলা 

ব্াাংদক 

জ্র্াগোদনি 

 তাষিখ 

ব্াাংদক জ্র্াগোনকালীন পেবী  

বতসোন পদে  

পদোন্নষতি 

তাষিখ 

বতসোন পে বতসোন কে সস্থল 

১ 2 ৩ 4 ৫ 6 ৭ 8 ৯ 10 11 ১২ 13 

2635 6384 AvB-472 জনাব জ্োিাম্মে ইকবাল িায়োি 01-09-1991 31-08-50 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) জ্ফনী 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ীতাকুি শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

2636 6385 Gm-4908 জনাব জ্োঃ শিীফ আলে ভূ ূঁইয়া 29-09-1991 28-09-50 এলএলএে ব্রাহ্মণবাষড়য়া 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োড়াকষি শাখা, িষবগঞ্জ 

2637 6386 Gg-4355 জনাব জ্োঃ েষশউি িিোন 01-10-1991 30-09-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) চুয়ািাঙ্গা 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা জগন্নাথপুি শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

2638 6387 IqvB-224 জনাব জ্োঃ ইউনুর্ র্িকাি 15-08-1993 14-08-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) কুষেল্লা 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িষবগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 

2639 6388 G-8093 জনাব অপূব স েিল 04-09-1986 03-09-45 এেএর্ষর্ ষপদিাজপুি 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা স্বরুপকাঠী শাখা, ষপদিাজপুি 

2640 6389 Gg-4356 জনাব জ্োশষফয়াতুন নািাি 30-11-1989 29-11-48 এেএর্এর্ র্াতক্ষীিা 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা কলাদিায়া শাখা, র্াতক্ষীিা 

2641 6390 Gm-4909 জনাব র্ান্টু োশ 08-01-1990 07-01-49 এেএর্ চিগ্রাে 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা রুো শাখা, বান্দিবান 

2642 6391 Gm-4911 জনাব শুিাশীি জ্েবনাথ 08-06-1991 07-06-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) লক্ষ্মীপুি 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাষনয়াচাং শাখা, িষবগঞ্জ 

2643 6392 Avi-1711 জনাব আব্দুি িষিে 06-09-1988 05-09-47 এেএর্ষর্ ষর্িাজগঞ্জ 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, ষর্দলর্ 

2644 6393 Avi-1712 জনাব জ্েবী িানী িায় েষল 25-08-1992 24-08-51 এেএর্ ঢাকা 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িালুকা শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

2645 6394 Gm-4913 জনাব সুিাইয়া খাতুন 28-07-1991 27-07-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষিনাইেি 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা িার্ই বাজাি শাখা,ষিনাইেি 

2646 6395 Gm-4914 জনাব র্াদজো জ্বগে 12-07-1987 11-07-46 এেষবএর্ জ্িালা 16-09-18 কে সকতসা ------- কে সকতসা েনপুিা শাখা, জ্িালা 

2647 6396 Gg-4360 জনাব োিমুদুল িার্ান ষর্ষিকী 01-07-1988 30-06-47 এেষবএ নিষর্াংেী 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষশবপুি শাখা, নিষর্াংেী 

2648 6397 wU-676 জনাব জ্োঃ তাদিক আষজজ 31-12-1990 30-12-49 ষবষবএ পাবনা 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কলাতলা শাখা,বাদগিিার্ 

2649 6398 Avi-1714 জনাব জ্োঃ আব্দুি িষিে 11-01-1988 10-01-47 এেএ নাদর্াি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েষনিােপুি শাখা, র্দশাি 

2650 6399 Gm-4916 জনাব সুেন চন্দ্র শে সা 30-09-1988 29-09-47 এেএর্ষর্ জ্ফনী 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) পিশুিাে শাখা, জ্ফনী 

2651 6400 AvB-475 জনাব জ্োঃ ইেিান জ্িাদর্ন 25-12-1992 24-12-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্দশাি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ইন্দুিকানী শাখা, ষপদিাজপুি 

2652 6401 Gm-4917 জনাব জ্োঃ র্াইফুল ইর্লাে 20-11-1990 19-11-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কলাদিায়া শাখা, র্াতক্ষীিা 

2653 6402 Gg-4364 জনাব জ্োঃ জ্েদিেী িার্ান জ্িাোন 01-01-1990 31-12-48 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ঢাকা 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েিাদেবপুি শাখা, োষনকগঞ্জ 

2654 6403 Avi-1715 জনাব জ্িজওয়ানুল িক 01-03-1991 28-02-50 এেএর্এর্ ষেনাজপুি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্াতদোড়া বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2655 6404 wc-450 জনাব পলাশ র্িকাি 27-07-1988 26-07-47 এেএর্ষর্ জ্গাপালগঞ্জ 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্বৌলতলী শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2656 6405 Gm-4918 জনাব জ্োঃ র্াজ্জাে উল বািী 14-07-1991 13-07-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) বগুড়া 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাষশনগি শাখা,লাকর্াে 

2657 6406 Gj-289 জনাব ষলর্ন ষেয়া 31-12-1988 30-12-47 এেএর্ষর্ সুনােগঞ্জ 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শাল্লা শাখা,সুনােগঞ্জ 

2658 6407 AvB-476 জনাব জ্োঃ ঈোে জ্িাদর্ন 01-01-1989 31-12-47 এেএর্ষর্ চাঁেপুি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চিড়িিবী শাখা,চাঁেপুি 

2659 6408 Avi-1716 জনাব জ্োঃ িষফকুল ইর্লাে 08-04-1990 07-04-49 এেএর্ষর্ বষিশাল 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বানািীপাড়া শাখা, বষিশাল 

2660 6409 ‡K-1125 জনাব জ্োঃ কাোল জ্িাদর্ন 01-12-1990 30-11-49 এেএর্ষর্ জ্িালা 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) দুলািিার্ শাখা, জ্িালা 

2661 6410 Gm-4919 জনাব সুব্রত কুোি র্িকাি 16-02-1988 15-02-47 এেএর্ষর্ র্াতক্ষীিা 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ডুমুষিয়া শাখা, খুলনা 

2662 6411 ‡R-944 জনাব ষজতু অষধকািী 10-10-1988 09-10-47 এেএর্এর্ বাদগিিার্ 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) মু আ কা, খুলনা 

2663 6412 wU-677 জনাব জ্োঃ তাইমুল িার্ান 15-11-1989 14-11-48 এেষবএর্ ঢাকা 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জাষজিা শাখা, শিীয়তপুি 

2664 6413 wc-451 জনাব প্রাথ সনা প্রিা োশ 05-07-1990 04-07-49 এেএ জ্ফনী 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কুিাইশমুেী বাজাি শাখা, জ্ফনী 

2665 6414 Gd-895 জনাব ফনী ভূিণ র্িকাি 28-10-1992 27-10-51 ষবষবএ জ্নত্রদকাণা 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েধ্যনগি শাখা,সুনােগঞ্জ 
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১ 2 ৩ 4 ৫ 6 ৭ 8 ৯ 10 11 ১২ 13 

2666 6415 Avi-1718 জনাব রুকনুজ্জাোন 10-11-1992 09-11-51 ষবষবএ েয়েনষর্াংি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাকাইলদছও শাখা, িষবগঞ্জ 

2667 6416 Gm-4922 জনাব দর্কত েি 15-11-1990 14-11-49 এেএর্ নিষর্াংেী 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাগাবালা শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

2668 6417 G-8098 জনাব জ্োঃ আজাদুি িিোন 01-08-1991 31-07-50 ষবষবএ ষেনাজপুি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চার্ষখল শাখা, জ্নায়াখালী 

2669 6418 Gm-4923 জনাব জ্োঃ শাষিদুি িিোন জ্খাকন 30-12-1992 29-12-51 ষবএ(র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্ষখপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

2670 6419 Gb-1749 জনাব মুিাম্মাে নুরুল আষেন 09-09-1987 08-09-46 এেএর্ষর্ পটুয়াখালী 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষচকষনকাষন্দ বাজাি শাখা,পটুয়াখালী 

2671 6420 we-824 জনাব ষবশ্বষজৎ বর্াক 13-08-1988 12-08-47 এেষবএর্ খুলনা 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাজাপুি শাখা, িালকাঠি 

2672 6421 G-8099 জনাব মুিাম্মে আদনায়াি শািােৎ খান 20-11-1988 19-11-47 ষবএ নিষর্াংেী 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) গজিা বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

2673 6422 Avi-1713 জনাব অরূপ িতন এি 12-05-1989 11-05-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষর্দলর্ 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্োগলাবাজাি শাখা,ষর্দলর্ 

2674 6423 B-392 জনাব ইয়াষর্ন ষর্কোি 28-07-1989 27-07-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জ্গাপালগঞ্জ 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্গাপীনাথপুি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2675 6424 GBP-1093 জনাব জ্োঃ িার্ানুল ইর্লাে 01-06-1990 31-05-49 ষবষবএ োষনকগঞ্জ 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েধুপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

2676 6425 Gm-4926 জনাব র্ািীন আলে 15-10-1989 14-10-48 এেষবএ র্দশাি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষর্াংিঝুলী বাজাি শাখা, র্দশাি 

2677 6426 we-825 জনাব ষবঘানু চন্দ্র িায় 12-09-1991 11-09-50 এেএর্এর্ ঠাকুিগাঁও 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জষকগঞ্জ শাখা, ষর্দলর্ 

2678 6427 Avi-1721 জনাব জ্িজওয়ানুল ইর্লাে 15-01-1993 14-01-52 ষবষবএ নািায়ণগঞ্জ 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আশিাফ আলী জ্চৌধুিী িার্ শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

2679 6428 Avi-1722 জনাব জ্োঃ িাজীব জ্িাদর্ন জ্বপািী 04-03-1988 03-03-47 এেএর্ষর্ োোিীপুি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আউষলয়াপুি শাখা,পটুয়াখালী 

2680 6429 Gm-4928 জনাব র্াবষিনা েেতাজ 30-11-1988 29-11-47 এেষবএর্ ষেনাজপুি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্োিাম্মেপুি শাখা, ঢাকা 

2681 6430 Avi-1724 জনাব রূপা েষল্লক 21-06-1990 20-06-49 ষবএ(র্ম্মান) খুলনা 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাটিয়াঘার্া শাখা, খুলনা 

2682 6431 wR-614 জনাব জ্োিাম্মে জ্গালাে িব্বানী 10-11-1990 09-11-49 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ফষিেপুি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) পাতািিার্ শাখা, বষিশাল 

2683 6432 G-8101 জনাব অন্তু জ্েব 18-05-1992 17-05-51 ষবএ(র্ম্মান) িষবগঞ্জ 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িষবগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 

2684 6433 Gg-4368 জনাব জ্োঃ জ্োক্তাি জ্িাদর্ন 26-02-1993 25-02-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) বগুড়া 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাষতর্া শাখা, লাকর্াে 

2685 6434 Gg-4369 জনাব ষেজানুি িিোন 01-01-1991 31-12-49 এেএ কক্সবাজাি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িািবাাং শাখা, কক্সবাজাি 

2686 6435 Gd-898 জনাব জ্োঃ ফষিদুল িক 15-01-1992 14-01-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষকদশািগঞ্জ 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) অিগ্রাে শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

2687 6436 wU-678 জনাব জ্োঃ তানষজে আিদেে 25-09-1987 24-09-46 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষকদশািগঞ্জ 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষেঠােইন শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

2688 6437 Gm-4932 জনাব সুকান্ত ষবশ্বার্ 18-10-1987 17-10-46 এেষবএ োগুিা 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্শখিার্ী বাজাি শাখা,নড়াইল 

2689 6438 wU-679 জনাব তাওিীো ইর্লাে 01-01-1992 31-12-50 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ব্রাহ্মণবাষড়য়া শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2690 6439 wU-680 জনাব জ্োঃ তাদিক আির্ান 20-01-1987 19-01-46 এেএর্ষর্ বাদগিিার্ 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কচুয়া শাখা,বাদগিিার্ 

2691 6440 Gg-4370 জনাব জ্োঃ জ্োস্তাষফজুি িিোন 11-09-1987 10-09-46 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) তাষিিপুি শাখা,সুনােগঞ্জ 

2692 6441 Gj-290 জনাব জ্োঃ আব্দুল লষতফ 04-05-1989 03-05-48 এেএর্ষর্ কুষড়গ্রাে 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শ্রীেঙ্গল শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

2693 6442 G-8104 জনাব অিষবন্দ েিল 25-08-1989 24-08-48 এেএর্ বষিশাল 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আয়লা বাজাি শাখা, বিগুনা  

2694 6443 ‡R-948 জনাব জ্োঃ জাফি আকন 19-10-1989 18-10-48 এেষবএ োোিীপুি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িািাষিয়া শাখা, ষপদিাজপুি 

2695 6444 GBP-1096 জনাব হুোয়ূন কবীি খান 12-07-1990 11-07-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জ্নত্রদকাণা 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) পূব সধলা শাখা,জ্নত্রদকাণা 

2696 6445 Gm-4938 জনাব জ্োঃ শষফকুল ইর্লাে 06-06-1991 05-06-50 ষবএ(র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শাষকি োমুে শাখা, িষবগঞ্জ 
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2697 6446 Avi-1728 জনাব িহুল আেীন 06-06-1992 05-06-51 ষবএ(র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নালমুখ বাজাি শাখা,িষবগঞ্জ 

2698 6447 ‡K-1127 জনাব জ্োঃ কােরুল িার্ান 01-01-1994 31-12-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) পটুয়াখালী 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) পুকুিজনা বাজাি শাখা, পটুয়াখালী 

2699 6448 Gb-1756 জনাব জ্োঃ নুরুজ্জাোন 02-02-1989 01-02-48 এেএ পটুয়াখালী 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কুয়াকার্া শাখা,পটুয়াখালী 

2700 6449 Gg-4372 জনাব োরুফ আিদেে 22-06-1989 21-06-48 এেএর্ িাংপুি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িবানীগঞ্জ শাখা, ষর্দলর্ 

2701 6450 G-8107 জনাব জ্োঃ আশিাফুল ইর্লাে 21-10-1989 20-10-48 এেএর্ষর্ র্দশাি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কলাখালী শাখা, ষপদিাজপুি 

2702 6451 GBP-1099 জনাব জ্োঃ িাষবব উল্লাি 18-05-1990 17-05-49 ষবএ খাগড়াছষড় 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আবুদতািাব বাজাি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

2703 6452 Gm-4939 জনাব জ্োঃ র্াগি ষশকোি 01-01-1991 31-12-49 ষবষবএর্(র্ম্মান) মুষেগঞ্জ 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্গার্াইিিার্ শাখা, শিীয়তপুি 

2704 6453 Gg-4373 জনাব জ্োঃ আব্দুল জ্োষেন 02-07-1991 01-07-50 এেএর্এর্ লক্ষ্মীপুি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) োষিিগাঁও  বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

2705 6454 Gd-900 জনাব জ্োঃ ষফদিাজ আিদম্মে 15-09-1991 14-09-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) কুষিয়া 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বামুন্দী শাখা, জ্েদিিপুি 

2706 6455 Avi-1729 জনাব িায়িানা জািান 19-09-1991 18-09-50 এেএর্ শিীয়তপুি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্কানাবাড়ী শাখা, গাজীপুি 

2707 6456 B-393 জনাব এেোদুল িার্ান 01-12-1992 30-11-51 ষবএ(র্ম্মান) জ্শিপুি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নাষলতাবাড়ী শাখা, জ্শিপুি 

2708 6457 G-8108 জনাব ষেজসা জ্োঃ আষেরুল ইর্লাে 10-02-1988 09-02-47 এেএর্ষর্ পাবনা 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষশবালয় শাখা, োষনকগঞ্জ 

2709 6458 Gm-4941 জনাব র্াষিো আক্তাি 03-01-1989 02-01-48 এেএর্ষর্ োষনকগঞ্জ 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষঘওি শাখা, োষনকগঞ্জ 

2710 6459 ‡RW-523 জনাব জান্নাতুন োওয়া 20-10-1990 19-10-49 এেএর্ষর্ নওগাঁ 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্াটুষিয়া শাখা, োষনকগঞ্জ 

2711 6460 Gg-4374 জনাব জ্োঃ আল োমুন 03-06-1991 02-06-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িােপাল শাখা,বাদগিিার্ 

2712 6461 AvB-479 জনাব জ্োঃ ইনজাোমুল আলে 15-11-1991 14-11-50 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) কুষিয়া 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্িড়াোিা শাখা, কুষিয়া 

2713 6462 Gm-4942 জনাব জ্োঃ র্ষজবুি িিোন 03-08-1992 02-08-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ঢাকা 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষচকন্দী শাখা, শিীয়তপুি 

2714 6463 Gb-1758 জনাব ষশবলী জ্নাোন 04-01-1988 03-01-47 এেএর্ষর্ নিষর্াংেী 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) মু আ কা, নিষর্াংেী 

2715 6464 Gm-4944 জনাব জ্োঃ র্াদিায়াি জ্িাদর্ন শািীন 02-12-1987 01-12-46 এেএ নািায়ণগঞ্জ 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আড়াইিাজাি শাখা,নািায়নগঞ্জ 

2716 6465 wW-593 জনাব এর্,এে জ্েদলায়াি জ্িাদর্ন 09-05-1990 08-05-49 ষবষবএ খুলনা 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চােখালী শাখা,খুলনা 

2717 6466 Gm-4945 জনাব র্াষেয়া আক্তাি 12-12-1990 11-12-49 ষবষবএ েয়েনষর্াংি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শ্যােলী শাখা, ঢাকা 

2718 6467 we-831 জনাব বেরুন নািাি ষেতু 15-12-1990 14-12-49 এেষবএ বষিশাল 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাবুগঞ্জ শাখা, বষিশাল 

2719 6468 ‡RW-525 জনাব জান্নাতুল জ্ফিদেৌর্ 24-01-1990 23-01-49 এেএর্এর্ কুষেল্লা 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষেিপুি শাখা, ঢাকা 

2720 6469 Gm-4946 জনাব সুোইয়া িষশে 31-12-1993 30-12-52 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) জ্গাপালগঞ্জ 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নািায়নগঞ্জ কদপ সাঃ শাখা, নািায়নগঞ্জ 

2721 6470 Gm-4947 জনাব শতরূপা চাকো 01-06-1993 31-05-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) িাঙ্গাোটি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাপ্তাই শাখা, িাঙ্গাোটি 

2722 6471 Gg-4376 জনাব জ্োছাঃ োফরুজা খাতুন 05-08-1989 04-08-48 এেএর্ষর্ ষেনাজপুি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) পলাশ শাখা, নিষর্াংেী 

2723 6472 wc-455 জনাব পাষপয়া পাল 01-01-1988 31-12-46 এেএ জ্েৌলিীবাজাি 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আম্বিখানা শাখা, ষর্দলর্ 

2724 6473 Gm-4948 জনাব জ্র্তু িানী র্ািা 10-12-1988 09-12-47 এেএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাষলকচ্ছ শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2725 6474 Gm-4949 জনাব ষেজসা শােীো ষিমু 15-05-1990 14-05-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্াঙ্গাইল শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

2726 6475 wU-686 জনাব তানষজলা ষবনদত আইয়ুব 14-04-1990 13-04-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) গাইবান্ধ্া 16-09-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নবাবগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

2727 6476 Gg-4381 জনাব জ্োঃ আল োমুন র্িকাি 21-11-1990 20-11-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) কুষেল্লা 17-12-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) োধবপুি শাখা, িষবগঞ্জ 
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2728 6477 Gd-902 জনাব জ্োর্াঃ জ্ফৌষজয়া খানে 14-03-1988 13-03-47 এেএর্এর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 17-12-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাইতলা শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2729 6478 G-8115 জনাব জ্োঃ আব্দুি িিোন 30-06-1989 29-06-48 এেএর্ষর্ র্দশাি 17-12-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বািােী শাখা, জ্েদিিপুি 

2730 6479 Gj-291 জনাব জ্োঃ জ্লাকোন জ্িার্াইন 01-01-1991 31-12-49 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 17-12-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাষশেনগি শাখা, িষবগঞ্জ 

2731 6480 Gm-4952 জনাব জ্োঃ শােীে জ্শখ 30-11-1991 29-11-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) নড়াইল 17-12-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্বায়ালোিী শাখা, ফষিেপুি 

2732 6481 Gg-4385 জনাব েষতউি িিোন 01-01-1988 31-12-46 এেএর্ষর্ জ্ফনী 17-12-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বড়দলখা শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

2733 6482 wc-456 জনাব পষবত্র ষেত্র 31-08-1988 30-08-47 এেএর্ষর্ বিগুনা 17-12-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চান্দখালী শাখা, বিগুনা 

2734 6483 G-8118 জনাব জ্োঃ আষিফুজ্জাোন 21-12-1988 20-12-47 ষিষিএে িাংপুি 17-12-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বেিপুি বাজাি শাখা, কুষেল্লা 

2735 6484 Gd-903 জনাব ফয়র্াল জ্িাদর্ন 22-10-1989 21-10-48 এেএর্ষর্ কুষিয়া 17-12-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বিালবাড়ীয়া  শাখা, কুষিয়া 

2736 6485 Gm-4954 জনাব জ্োঃ জ্র্াদিল িানা 25-11-1989 24-11-48 এেএর্ষর্ কুষিয়া 17-12-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্খাকর্া শাখা, কুষিয়া 

2737 6486 Gg-4387 জনাব োিফুজুি িিোন 20-02-1990 19-02-49 এেএর্এর্ র্দশাি 17-12-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নািািন শাখা, র্দশাি 

2738 6487 Gg-4390 জনাব মুিাে জ্িাদর্ন 15-03-1993 14-03-52 ষবষবএ ফষিেপুি 17-12-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নাষজিিার্ শাখা, চিগ্রাে (পূব স) 

2739 6488 wU-689 জনাব তার্ষেনা আিদেে খান 17-07-1993 16-07-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 17-12-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েয়েনষর্াংি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

2740 6489 Gg-4391 জনাব জ্োঃ েদনায়ারুল ইর্লাে 04-06-1990 03-06-49 এেএর্ষর্ িাজশািী 17-12-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাউষেয়া শাখা, কুষিয়া 

2741 6490 ‡K-1129 জনাব জ্োঃ খাদলদুজ্জাোন 30-07-1990 29-07-49 এেএর্ েয়েনষর্াংি 17-12-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কিমুল্যা বাজাি শাখা,জ্নায়াখালী 

2742 6491 Gm-4958 জনাব শাবনুি জািান 31-05-1991 30-05-50 ষবএর্এর্(র্ম্মান) চাঁেপুি 17-12-18 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) োটাি বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

2743 6492 Gm-3078 জনাব এ জ্ক এে শষফউল িক 30-12-1963 29-12-22 এইচএর্ষর্ কুষিয়া 01-10-85 ষনঃ র্িকািী 24-12-19 কে সকতসা জ্েৌলতপুি শাখা, কুষিয়া 

2744 6493 Avi-985 জনাব জ্োঃ ষিদোয়ানুল িার্ান 08-08-1966 07-08-25 ষবএ ষকদশািগঞ্জ 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 24-12-19 কে সকতসা েষিচখালী বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

2745 6494 ‡K-948 জনাব জ্োঃ কষবি জ্িাদর্ন 04-04-1985 03-04-44 এেকে জ্গাপালগঞ্জ 10-11-11 পষিেশ সক 24-12-19 কে সকতসা বাশবাষড়য়া শাখা, জ্গাপালগঞ্জ  

2746 6495 ‡R-830 জনাব জ্োঃ জালাল কাজী 18-07-1983 17-07-42 এেএ ফষিেপুি 18-03-13 পষিেশ সক 24-12-19 কে সকতসা পুখুষিয়া শাখা, ফষিেপুি 

2747 6496 Gm-4248 জনাব সুোইয়া সুলতানা 08-09-1985 07-09-44 এেএর্ষর্ জ্নত্রদকাণা 18-03-13 পষিেশ সক 24-12-19 কে সকতসা জ্ক্রষির্ ষবিাগ, প্রকা, ঢাকা 

2748 6497 Gb-1610 জনাব নাষিো ইয়ার্ষেন 31-03-1983 30-03-42 এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 18-03-13 পষিেশ সক 24-12-19 কে সকতসা জ্জলদিাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

2749 6498 BD-93 জনাব উিে র্িকাি 10-09-1982 09-09-41 এেষবএর্ খুলনা 10-06-13 পষিেশ সক 24-12-19 কে সকতসা জাষেিা বাজাি শাখা, খুলনা 

2750 6499 Avi-1562 জনাব এ জ্ক এে জ্িজাউল িক 01-02-1986 31-01-45 এেএর্এর্ ষকদশািগঞ্জ 07-07-13 জ্কািাধ্যক্ষ 24-12-19 কে সকতসা(কোশ) পাকুষন্দয়া শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

2751 6500 Gm-4559 জনাব জ্োঃ শষিফুল ইর্লাে 01-01-1986 31-12-44 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 07-07-13 জ্কািাধ্যক্ষ 24-12-19 কে সকতসা(কোশ) ষর্ঙ্গুষিয়া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

2752 6501 Gm-4561 জনাব জ্োঃ আবু র্াইন 19-01-1985 18-01-44 এেষবএর্ কুষিয়া 07-07-13 জ্কািাধ্যক্ষ 24-12-19 কে সকতসা(কোশ) কুোিখালী শাখা, কুষিয়া 

2753 6502 Gm-4560 জনাব জ্োছঃ শােীো আক্তাি র্ীো 06-01-1985 05-01-44 এলএলএে কুষিয়া 07-07-13 জ্কািাধ্যক্ষ 24-12-19 কে সকতসা(কোশ) বড়বাজাি শাখা, কুষিয়া 

2754 6503 Gm-4553 জনাব জ্োঃ শষিদুল ইর্লাে 15-01-1985 14-01-44 এেষবএর্ িাজবাড়ী 07-07-13 জ্কািাধ্যক্ষ 24-12-19 কে সকতসা(কোশ) শিীয়তপুি শাখা, শিীয়তপুি 

2755 6504 Gm-4502 জনাব জ্োঃ শিীফুল ইর্লাে 01-01-1986 31-12-44 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 23-07-13 জ্কািাধ্যক্ষ 24-12-19 কে সকতসা(কোশ) 
িাকাষতয়া জ্চৌিাস্তা বাজাি শাখা, 

েয়েনষর্াংি(েঃ) 

2756 6505 G-7786 জনাব আষতকুি িিোন 01-01-1984 31-12-42 এেএর্এর্ কুষেল্লা 23-07-13 জ্কািাধ্যক্ষ 24-12-19 কে সকতসা(কোশ) আড্ডা বাজাি শাখা, লাকর্াে 

2757 6506 we-773 জনাব বীদিন্দ্র ষকদশাি ষবশ্বার্ 10-12-1985 09-12-44 এেষবএ োগুিা 23-07-13 জ্কািাধ্যক্ষ 24-12-19 কে সকতসা(কোশ) নাগড়া বাজাি শাখা, োগুিা 
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বতসোন পদে  
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2758 6507 G-7787 জনাব জ্োঃ আশিাফ জ্িাদর্ন 01-03-1982 28-02-41 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 23-07-13 জ্কািাধ্যক্ষ 24-12-19 কে সকতসা(কোশ) ধনবাড়ী শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

2759 6508 GBP-1028 জনাব জ্োঃ িাষববুি িিোন 17-12-1984 16-12-43 এেষবএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 23-07-13 জ্কািাধ্যক্ষ 24-12-19 কে সকতসা(কোশ) গদয়শপুি শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

2760 6509 we-764 জনাব ষবশ্বষজৎ োর্ 10-10-1984 09-10-43 এেএর্ষর্ সুনােগঞ্জ 23-07-13 জ্কািাধ্যক্ষ 24-12-19 কে সকতসা(কোশ) জ্গাষবন্দগঞ্জ শাখা,সুনােগঞ্জ 

2761 6510 ‡R-887 জনাব জুদয়ল ষেয়া 08-12-1984 07-12-43 এেষবএর্ নিষর্াংেী 23-07-13 জ্কািাধ্যক্ষ 24-12-19 কে সকতসা(কোশ) িাষতিষেয়া শাখা, নিষর্াংেী 

2762 6511 we-765 জনাব ষবপুল চন্দ্র ঘিােী 20-08-1985 19-08-44 এেএর্এর্ ঢাকা 23-07-13 জ্কািাধ্যক্ষ 24-12-19 কে সকতসা(কোশ) জ্বতকা শাখা, মুষেগঞ্জ 

2763 6512 G-7788 জনাব জ্োঃ আলেগীি জ্িাদর্ন 05-03-1982 04-03-41 এেএর্ষর্ োষনকগঞ্জ 23-07-13 জ্কািাধ্যক্ষ 24-12-19 কে সকতসা(কোশ) চাষিগ্রাে শাখা, োষনকগঞ্জ 

2764 6513 wKD-36 জনাব জ্োঃ কাইয়ুে 25-09-1984 24-09-43 এেষবএর্ গাজীপুি 23-07-13 জ্কািাধ্যক্ষ 24-12-19 কে সকতসা(কোশ) কাষলগঞ্জ শাখা,গাজীপুি 

2765 6514 ‡RW-496 জনাব জ্োঃ জাোন জ্িাদর্ন 10-03-1982 09-03-41 এেষবএর্ োষনকগঞ্জ 23-07-13 জ্কািাধ্যক্ষ 24-12-19 কে সকতসা(কোশ) বাষনয়াজুিী শাখা, োষনকগঞ্জ 

2766 6515 G-7789 জনাব জ্োঃ আবু আিদেে জ্র্ািাগ 06-03-1984 05-03-43 এেএ চাঁেপুি 23-07-13 জ্কািাধ্যক্ষ 24-12-19 কে সকতসা(কোশ) র্ািািপাড় শাখা,চাঁেপুি 

2767 6516 Gm-4503 জনাব জ্োঃ শাষফকুল ইর্লাে 01-03-1985 28-02-44 এেএর্এর্ সুনােগঞ্জ 23-07-13 জ্কািাধ্যক্ষ 24-12-19 কে সকতসা(কোশ) ডুাংষিয়া শাখা,সুনােগঞ্জ 

2768 6517 ‡R-957 জনাব  জ্োঃ জাষকি জ্িাদর্ন 01-10-1990 30-09-49 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ষকদশািগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ইর্না শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

2769 6518 Gm-5023 জনাব শািষেন িিোন 21-08-1988 20-08-47 এেএর্ চাঁেপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আষশকাটি শাখা, চাঁেপুি 

2770 6519 ‡K-1142 জনাব জ্োঃ আব্দুল কষিে 08-10-1992 07-10-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) খাগড়াছষড় 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফটিকছষড় শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

2771 6520 Gg-4450 জনাব জ্োঃ োরুফ জ্েদিেী 03-10-1990 02-10-49 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জনতা বাজাি শাখা, জ্িালা 

2772 6521 wU-706 জনাব তন্নী বড়াল 15-10-1991 14-10-50 ষবএ(র্ম্মান) বষিশাল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাজাপুি শাখা, িালকাঠি 

2773 6522 Gm-5024 জনাব জ্োঃ শািজালাল পাঠান সুেন 01-05-1994 30-04-53 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা দুগ সাপুি শাখা,জ্নত্রদকাণা 

2774 6523 Gm-5025 জনাব োবণী র্িকাি 16-08-1988 15-08-47 এেষবএর্ র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাষলগঞ্জ শাখা,গাজীপুি 

2775 6524 we-804 জনাব বাবুল র্িকাি 01-06-1991 31-05-50 এেষবএ জ্গাপালগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাঠিবাজাি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2776 6525 Gm-5026 জনাব সুব্রত বড়ুয়া 10-09-1991 09-09-50 ষবএ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কক্সবাজাি শাখা, কক্সবাজাি 

2777 6526 ‡K-1143 জনাব জ্োঃ এনাদয়ত কাদেি ইেন 15-02-1988 14-02-47 এেএর্ ষকদশািগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আেেপুি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

2778 6527 Gm-5027 জনাব জ্োঃ সুজািাি আলী 15-03-1990 14-03-49 এেএর্ষর্ সুনােগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা শ্যাোিচি শাখা,সুনােগঞ্জ 

2779 6528 GBP-1116 জনাব জ্োিাম্মে জ্িাদর্ন 27-06-1988 26-06-47 এেষবএ ফষিেপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা তালো শাখা, ফষিেপুি 

2780 6529 wm-136 জনাব ষচত্রা র্িকাি 16-09-1993 15-09-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বান্দুিািার্  শাখা, ঢাকা 

2781 6530 Gg-4455 জনাব জ্োঃ জ্োষেনুল ইর্লাে 23-10-1992 22-10-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) িাজবাড়ী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাচুষিয়া বাজাি শাখা, িাজবাড়ী 

2782 6531 B-397 জনাব ইষত িায় 23-12-1989 22-12-48 এেএ খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা খুলনা কদপ সাদির্ শাখা, খুলনা 

2783 6532 ‡K-1144 জনাব কাউর্াি আিদম্মে 24-12-1989 23-12-48 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্চৌমুিনী বাজাি শাখা,িষবগঞ্জ 

2784 6533 wU-707 জনাব তাওিীদুল ইর্লাে জ্র্ৌিি 24-10-1990 23-10-49 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ষকদশািগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষনকলী শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

2785 6534 Gm-5030 জনাব সুেনা িক 01-10-1991 30-09-50 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) নড়াইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা এদটর্ এি ইষঞ্জষনয়াষিাং ষবিাগ,প্রকা 

2786 6535 Gg-4456 জনাব মুস্তাষফজ 12-10-1993 11-10-52 ষবষবএ চুয়ািাঙ্গা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা চুয়ািাঙ্গা শাখা,চুয়ািাঙ্গা  

2787 6536 wW-600 জনাব ষেলরুবা আকতাি ষেষত 06-06-1994 05-06-53 এেএ পঞ্চগড় 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেজসাপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

2788 6537 Gm-5032 জনাব শােসুল ইর্লাে পাদর্ায়ািী 31-10-1987 30-10-46 এেএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাদর্িা  শাখা,জ্েৌলিীবাজাি 
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2789 6538 G-8173 জনাব অদশাক বাড়ড় 31-12-1988 30-12-47 এেষবএর্ জ্গাপালগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা টুষঙ্গপাড়া শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2790 6539 G-8174 জনাব জ্োঃ আলেগীি জ্িার্াইন 10-08-1991 09-08-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ষর্িাজগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বরুড়া শাখা, লাকর্াে 

2791 6540 G-8175 জনাব আফজাল জ্িাদর্ন র্জীব 20-10-1992 19-10-51 ষবষবএ জ্নত্রদকাণা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োিনগঞ্জ শাখা,জ্নত্রদকাণা 

2792 6541 Gb-1790 জনাব ষনশাত জািান 30-01-1993 29-01-52 ষবষবএ েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

2793 6542 wc-461 জনাব প্রণব কুোি েিল 07-06-1988 06-06-47 এেষবএ খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা োদকাপ শাখা, খুলনা 

2794 6543 Gb-1791 জনাব নুি জ্োিাম্মে জ্খান্দকাি 01-03-1990 28-02-49 ষবষবএ নিষর্াংেী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাজীগঞ্জ বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

2795 6544 Gm-5033 জনাব শষফউল ইর্লাে 13-03-1990 12-03-49 এেএর্ষর্ জ্শিপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আর্পাড়া শাখা, জ্নত্রদকাণা 

2796 6545 wU-708 জনাব তার্ষনে খানে 12-03-1992 11-03-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জ্নত্রদকাণা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্নত্রদকাণা শাখা,জ্নত্রদকাণা 

2797 6546 Avi-1770 জনাব জ্োঃ ষিয়াজ জ্োদশ সে খান 01-01-1994 31-12-52 ষবষবএ জ্গাপালগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বনগ্রাে শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2798 6547 Gm-5034 জনাব শান্তা জ্গালোি  28-07-1994 27-07-53 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ষপদিাজপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা দবঠাকার্া শাখা, ষপদিাজপুি 

2799 6548 GBP-1117 জনাব এ ষব এে িাষর্বুল ইর্লাে 31-07-1994 30-07-53 ষবষবএ জ্নত্রদকাণা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেনা বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

2800 6549 wU-709 জনাব জ্োঃ জ্তৌষশকুি িিোন 12-12-1994 11-12-53 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) পাবনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাচ্চি বাজাি শাখা, োোিীপুি 

2801 6550 AvB-487 জনাব আইষিন  জািান ষেতু 31-12-1994 30-12-53 ষবইউআিষপ ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা উিিা শাখা, ঢাকা 

2802 6551 Gm-5036 জনাব জ্োঃ র্াদলি আিদম্মে 27-12-1987 26-12-46 এেএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুিাইশমুেী বাজাি শাখা, জ্ফনী 

2803 6552 BD-114 জনাব উিে কুোি পাল 02-03-1992 01-03-51 ষবষবএ োোিীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা উৎিাইল শাখা, োোিীপুি 

2804 6553 Gm-5039 জনাব র্াগি কে সকাি 01-01-1993 31-12-51 ষবএ(র্ম্মান) বষিশাল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মুলােী শাখা, বষিশাল 

2805 6554 Gm-5040 জনাব র্াজ্জাে জ্িাদর্ন 28-04-1993 27-04-52 এেষবএ োোিীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা োোিীপুি শাখা, োোিীপুি 

2806 6555 Gm-5042 জনাব জ্োঃ র্াইফুল ইর্লাে 25-11-1987 24-11-46 এেএর্ষর্ জাোলপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নাষন্দনা শাখা, জাোলপুি 

2807 6556 ‡RW-533 জনাব জ্োঃ জাষকি জ্িার্াইন 15-05-1989 14-05-48 এেষবএর্ নীলফাোিী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা তুলশীপুি বাজাি শাখা,জাোলপুি 

2808 6557 Gd-918 জনাব জ্োঃ ফয়র্াল কষবি  21-02-1990 20-02-49 এেষবএ ষেনাজপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বািাদুিাবাে শাখা, জাোলপুি 

2809 6558 Gg-4461 জনাব জ্োঃ েইন উষিন 11-07-1990 10-07-49 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা লাউদখালা শাখা, শিীয়তপুি 

2810 6559 Gg-4462 জনাব জ্োঃ জ্েদিেী িার্ান 12-12-1990 11-12-49 এেএর্ষর্ জাোলপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নাষন্দনা শাখা, জাোলপুি 

2811 6560 Gm-5044 জনাব জ্োছাঃ শায়লা শািষেন 13-04-1991 12-04-50 এেএ জ্েদিিপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা োষিয়াপুি শাখা, জ্েদিিপুি 

2812 6561 ‡K-1145 জনাব জ্োঃ কুেিত-ই-আজে 20-09-1991 19-09-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) কুষিয়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বিালবাড়ীয়া  শাখা, কুষিয়া 

2813 6562 G-8177 জনাব আশিাফুল ইর্লাে 22-10-1991 21-10-50 এেএর্ষর্ িাজবাড়ী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাগদুলীিার্ শাখা, িাজবাড়ী 

2814 6563 Gd-919 জনাব জ্োঃ ফয়র্াল ষবন র্ালাে 11-11-1991 10-11-50 এলএলষব(র্ম্মান) জ্নত্রদকাণা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবরুনীয়া বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি(েঃ) 

2815 6564 Gg-4463 জনাব জ্োঃ মুিাইষেনুল ইর্লাে 05-01-1992 04-01-51 ষবষবএ জাোলপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েলেগঞ্জ বাজাি শাখা, জাোলপুি 

2816 6565 Gm-5045 জনাব জ্োঃ শািাোৎ জ্িাদর্ন 01-01-1993 31-12-51 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) গাইবান্ধ্া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বকশীগঞ্জ শাখা, জাোলপুি 

2817 6566 Avi-1771 জনাব জ্োঃ ষিয়াজ োিমুে 17-01-1993 16-01-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) নাদর্াি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাটিকাোিী শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2818 6567 Avi-1772 জনাব আব্দুল্লাি আল িাষফ 10-08-1993 09-08-52 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) বষিশাল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বানািীপাড়া শাখা, বষিশাল 

2819 6568 AvB-488 জনাব আলী মুিাে জ্োঃ ইব্রাষিে 10-09-1993 09-09-52 ষবএ(র্ম্মান) কক্সবাজাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা গজসষনয়া বাজাি শাখা, কক্সবাজাি 
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ষবিয়ঃ ৩১.০৮.২০২১ তাষিখ ষিষিক ষবদকষব’দত  কে সকতসা/র্েোন পদে কে সিতদেি খর্ড়া জ্জেষ্ঠতা তাষলকা 

   

ক্রঃনাং 
জ্জষ্ঠেতা 

 নাং 
ষপএফ নম্বি  নাে জন্ম তাষিখ 

অবর্দিি 

 তাষিখ 

ষশক্ষাগত 

 জ্র্াগ্যতা 
ষনজ জ্জলা 

ব্াাংদক 

জ্র্াগোদনি 

 তাষিখ 

ব্াাংদক জ্র্াগোনকালীন পেবী  

বতসোন পদে  

পদোন্নষতি 

তাষিখ 

বতসোন পে বতসোন কে সস্থল 

১ 2 ৩ 4 ৫ 6 ৭ 8 ৯ 10 11 ১২ 13 

2820 6569 Gm-5046 জনাব সুব্রত কুোি র্ািা 18-12-1993 17-12-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) বাদগিিার্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা োটিিাঙ্গা শাখা, ষপদিাজপুি 

2821 6570 Avi-1773 জনাব জ্োঃ ষিজওয়ান আিদেে 15-01-1995 14-01-54 ষবএ(র্ম্মান) র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মুক্ষাইর্া শাখা,বাদগিিার্ 

2822 6571 ‡K-1146 জনাব জ্োঃ জ্খাকন র্িকাি 05-01-1988 04-01-47 এেএর্এর্ নািায়ণগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িােনা শাখা,কুষেল্লা 

2823 6572 ‡K-1147 জনাব জ্কৌষশক আিদম্মে  21-12-1988 20-12-47 এেএর্ষর্ জ্নত্রদকাণা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুিপাড় শাখা,জ্নত্রদকাণা 

2824 6573 G-8178 জনাব অষেত জ্চৌধুিী 01-01-1990 31-12-48 এেষবএ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পানছষড় শাখা, খাগড়াছষড় 

2825 6574 wm-137 জনাব চয়ন চন্দ্র পাল 01-12-1990 30-11-49 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) পটুয়াখালী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আউষলয়াপুি শাখা,পটুয়াখালী 

2826 6575 Avi-1774 জনাব জ্োঃ িষবউল জ্িাদর্ন 02-12-1990 01-12-49 এেএর্এর্ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্খোপাড়া বাজাি শাখা, র্দশাি 

2827 6576 BD-115 জনাব ইফসুফ কাজী 16-03-1991 15-03-50 এেষবএ জ্গাপালগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাজুষলয়া শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2828 6577 Avi-1775 জনাব জ্োঃ জ্িজাউল কষিে 20-03-1991 19-03-50 এেএর্ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ঈেগাও শাখা, কক্সবাজাি 

2829 6578 Gm-5048 জনাব জ্োঃ র্াষকব জ্িাদর্ন 10-04-1991 09-04-50 এেষবএর্ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ন্নোর্ী বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

2830 6579 Gb-1793 জনাব নষন্দতা িাণী র্ািা 11-09-1991 10-09-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) নাদর্াি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্র্াকনয়ন বাজাি শাখা, গাজীপুি 

2831 6580 Gm-5050 জনাব র্াষেয়া আফষিন এোষন 16-11-1991 15-11-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফুলবাড়ীয়া শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

2832 6581 Avi-1776 জনাব জ্োর্াঃ ষিপা খাতুন 15-12-1991 14-12-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) বগুড়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাটুিাঙ্গা শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

2833 6582 ‡K-1148 জনাব কায়ছাি োিমুে  18-02-1992 17-02-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নাষজিিার্ শাখা, চিগ্রাে (পূব স) 

2834 6583 ‡RW-534 জনাব উদম্ম ফাদতো তুজ জ্জািিা  27-06-1992 26-06-51 এেষবএ নািায়ণগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফতুল্লা শাখা,নািায়নগঞ্জ 

2835 6584 Avi-1777 জনাব িষফউল মুির্াষলন খান 20-07-1992 19-07-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জাোলপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাবকীবাজাি শাখা, জাোলপুি 

2836 6585 Gm-5052 জনাব জ্োঃ  র্াইফুল ইর্লাে 24-10-1992 23-10-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাকাইলদছও শাখা, িষবগঞ্জ 

2837 6586 Gg-4468 জনাব জ্েৌসুেী আকতাি 16-11-1992 15-11-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) বগুড়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাহুবল শাখা, িষবগঞ্জ 

2838 6587 wU-711 জনাব জ্োঃ জ্তৌষিদুল ইর্লাে 29-12-1992 28-12-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) জ্শিপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বািিািা শাখা,জ্নত্রদকাণা 

2839 6588 we-842 জনাব জ্োঃ বষেরুল ইর্লাে 01-01-1993 31-12-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নাষজিপুি শাখা, ষপদিাজপুি 

2840 6589 Gg-4469 জনাব জ্োঃ জ্েদিিাবুল আষেন 15-01-1993 14-01-52 ষবএ(র্ম্মান) লক্ষ্মীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাড়িয়ািিার্ শাখা, চিগ্রাে (পঃ) 

2841 6590 Gg-4470 জনাব জ্েদিেী িার্ান 01-08-1993 31-07-52 এেএর্ষর্ জ্শিপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা তাতীিদকানা  শাখা,জ্নত্রদকাণা 

2842 6591 AvB-489 জনাব ইব্রাষিে খষলল 11-10-1993 10-10-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) োষনকগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা লক্ষ্মীপুি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

2843 6592 wU-712 জনাব র্াখাওয়াত জ্িাদর্ন তাদিক 07-10-1994 06-10-53 ষিষিএে জ্শিপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পূব সধলা শাখা,জ্নত্রদকাণা 

2844 6593 we-843 জনাব ষবপুল কুোি র্ািা 25-10-1994 24-10-53 ষবষবএ খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োল্লািার্ শাখা,বাদগিিার্ 

2845 6594 ‡K-1149 জনাব খায়রুল আনাে 05-12-1994 04-12-53 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) লক্ষ্মীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেির্িাই শাখা,চিগ্রাে (পঃ) 

2846 6595 wU-713 জনাব তো চক্রবতী 10-12-1995 09-12-54 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, ষর্দলর্ 

2847 6596 ‡RW-535 জনাব ষি এে জ্ক জাোন 10-09-1989 09-09-48 এেএর্এর্ শিীয়তপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাটুষিয়া বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

2848 6597 Avi-1778 জনাব জ্োঃ আব্দুি িাজ্জাক  10-10-1989 09-10-48 এেষবএর্ ষপদিাজপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্াপদলজা বাজাি শাখা, ষপদিাজপুি 

2849 6598 Gg-4473 জনাব জ্োিষর্না ইর্লাে ষেতু 26-10-1989 25-10-48 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাষশগঞ্জ বাজাি (ষত্রঃ)শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

2850 6599 G-8180 জনাব জ্োঃ আব্দুল আউয়াল 12-11-1989 11-11-48 এেষবএর্ চুয়ািাঙ্গা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জুড়ানপুি শাখা, চুয়ািাঙ্গা 
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পদোন্নষতি 

তাষিখ 
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2851 6600 Gm-5053 জনাব জ্োিাম্মে শািষিয়াি িিোন 20-12-1989 19-12-48 ষবইষি (র্ম্মান) জয়পুিিার্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা খাোিবাষড় শাখা, ঢাকা 

2852 6601 AvB-490 জনাব জ্োঃ ইেন 25-10-1990 24-10-49 এেষবএর্ কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েওয়ান বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

2853 6602 G-8181 জনাব জ্োঃ আষিফুল ইর্লাে 28-10-1990 27-10-49 এেএর্ষর্ কুষিয়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্খাকর্া শাখা, কুষিয়া 

2854 6603 G-8182 জনাব জ্োঃ আষিফুল িক ভূইয়া 01-11-1990 31-10-49 ষবষবএ জ্ফনী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাচুষিয়া েীষঘিপাড় শাখা,পটিয়া 

2855 6604 ‡K-1150 জনাব কােরুল ইর্লাে 11-02-1991 10-02-50 ষবএর্এর্(র্ম্মান) নিষর্াংেী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োকােবাজাি  শাখা,জ্েৌলিীবাজাি 

2856 6605 wU-714 জনাব তোষলকা ষবশ্বার্ ষেষি 01-07-1991 30-06-50 এেএ ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষিনাইেি শাখা,ষিনাইেি 

2857 6606 G-8183 জনাব জ্োঃ আষেরুল ইর্লাে 29-10-1991 28-10-50 এেএর্ষর্ োষনকগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা চিড়িিবী শাখা,চাঁেপুি 

2858 6607 Gm-5054 জনাব জ্োঃ র্াইেন ষর্িাজ 10-11-1991 09-11-50 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা চতুলবাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

2859 6608 ‡K-1151 জনাব জ্ো কাইয়ুে 31-12-1991 30-12-50 ষবফাে স(র্ম্মান) কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আলীশ্বি বাজাি শাখা, লাকর্াে 

2860 6609 Avi-1779 জনাব জ্োঃ িাজু আিদম্মে 09-05-1992 08-05-51 ষবষবএ ষকদশািগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুষলয়ািচি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

2861 6610 Gm-5055 জনাব সুেীপ বাড়ড় 06-08-1992 05-08-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জ্গাপালগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষনলফা বাজাি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2862 6611 Avi-1780 জনাব জ্োঃ রুহুল আষেন 05-12-1992 04-12-51 এেষবএ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কালীগঞ্জ শাখা, ষিনাইেি 

2863 6612 ‡K-1153 জনাব কুসুে আক্তাি 24-12-1992 23-12-51 ষবষবএ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িার্িাজািী শাখা, চিগ্রাে (পূব স) 

2864 6613 G-8184 জনাব জ্োঃ আষজউল্লাি 31-12-1992 30-12-51 এেএর্ র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা 
িাকাষতয়া জ্চৌিাস্তা বাজাি শাখা, 

েয়েনষর্াংি(েঃ) 

2865 6614 Avi-1783 জনাব জ্োঃ িায়িান আিদেে 13-12-1987 12-12-46 এেএর্ষর্ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িার্ানপুি শাখা, র্দশাি 

2866 6615 wU-716 জনাব তার্ষলো খাতুন 02-01-1988 01-01-47 এেএর্ েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েয়েনষর্াংি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

2867 6616 ‡R-958 জনাব জ্োঃ জষিরুল ইর্লাে আকন্দ 15-06-1988 14-06-47 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ধুিাইল বাজাি শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

2868 6617 Gb-1796 জনাব নবী জ্িাদর্ন আজাে 10-09-1988 09-09-47 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নান্দাইল শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

2869 6618 ‡R-960 জনাব জষলল জুলকািনাইন 26-12-1988 25-12-47 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) িষবগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা শাষকি োমুে শাখা, িষবগঞ্জ 

2870 6619 wc-463 জনাব পালষক র্ািা 18-04-1989 17-04-48 এেএর্ গাইবান্ধ্া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেিপুি শাখা, ঢাকা 

2871 6620 Gg-4475 জনাব এ টিএে ষেজানুি িিোন 05-06-1989 04-06-48 এেএর্এর্ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাঘাইছষড় শাখা, িাঙ্গাোটি 

2872 6621 Gd-920 জনাব ফািজান আফষিন পাদয়ল 08-06-1989 07-06-48 এেষবএ ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িেিা বাজাি শাখা, ঢাকা 

2873 6622 Gb-1797 জনাব ষনপা িাণী 08-07-1989 07-07-48 এেএর্ষর্ পটুয়াখালী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পটুয়াখালী শাখা,পটুয়াখালী 

2874 6623 ‡K-1154 জনাব কুেিত-ই-খুো 01-03-1990 28-02-49 এেএর্ষর্ বগুড়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ছয়ফুল্লাকাষন্দ বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2875 6624 B-399 জনাব জ্োঃ এনামুল িার্ান আকন্দ 04-04-1990 03-04-49 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) চাঁেপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা োগনভূঞা শাখা, জ্ফনী 

2876 6625 Avi-1785 জনাব জ্িজাউল কষিে 29-05-1990 28-05-49 এেষবএর্ র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কিটিয়া শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

2877 6626 G-8187 জনাব জ্োঃ আষিফুল ইর্লাে 21-12-1990 20-12-49 ষবষবএ িাজবাড়ী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষির্কা শাখা, োষনকগঞ্জ 

2878 6627 Gm-5056 জনাব জ্োঃ সুলতান োিমুে  01-01-1991 31-12-49 ষবএি (র্ম্মান) বাদগিিার্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ধানীর্াফা শাখা, ষপদিাজপুি 

2879 6628 wU-717 জনাব জ্তাফাদয়ল আিদেে 26-01-1991 25-01-50 এেএর্এর্ সুনােগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ছাতক শাখা,সুনােগঞ্জ 

2880 6629 Gm-5017 জনাব সুজয় িালোি 03-04-1991 02-04-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) নড়াইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োাংলাদপার্ স শাখা,বাদগিিার্ 
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 তাষিখ 

ব্াাংদক জ্র্াগোনকালীন পেবী  
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2881 6630 Avi-1786 জনাব জ্োঃ জ্িজওয়ানুল কষিে 07-06-1991 06-06-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) িাংপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা োওলানা র্াদিদবি বাজাি শাখা,লাকর্াে 

2882 6631 Gm-5058 জনাব শায়ন্তী োর্ তুষি  17-07-1991 16-07-50 এেএর্ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ীতাকুি শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

2883 6632 Gd-921 জনাব জ্োঃ ফজলুি িিোন 04-09-1991 03-09-50 ষবএর্ (র্ম্মান) জ্নত্রদকাণা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাাংলাবাজাি শাখা, সুনােগঞ্জ 

2884 6633 Avi-1787 জনাব জ্োঃ িাষজব িার্ান 15-10-1991 14-10-50 এেষবএ জ্নত্রদকাণা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কলোকান্দা  শাখা,জ্নত্রদকাণা 

2885 6634 Gg-4476 জনাব জ্োশািিফ জ্িাদর্ন 02-01-1992 01-01-51 এেএর্ষর্ কক্সবাজাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গািকঘার্া শাখা,কক্সবাজাি 

2886 6635 Gm-5059 জনাব জ্োঃ শািজািান র্াষজে 13-05-1992 12-05-51 এেএর্এর্ কক্সবাজাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাাংলাবাজাি শাখা, কক্সবাজাি 

2887 6636 Avi-1788 জনাব রুো েিল 15-09-1992 14-09-51 ষবএ(র্ম্মান) র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নওয়াপাড়া শাখা, র্দশাি 

2888 6637 ‡R-964 জনাব জ্োঃ জািাঙ্গীি জ্িাদর্ন 13-12-1992 12-12-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা দূগ সাপুি শাখা, ষপদিাজপুি 

2889 6638 AvB-493 জনাব ইিফান িাষবব র্িকাি 28-12-1992 27-12-51 ষবষবএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা শ্রীেঙ্গল শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

2890 6639 Gm-5061 জনাব সুব্রত কুোি কে সকাি 30-12-1992 29-12-51 ষবষবএ ষপদিাজপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা চষিপুি শাখা, ষপদিাজপুি 

2891 6640 G-8188 জনাব জ্োঃ আলী আকবি 10-03-1993 09-03-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) গাইবান্ধ্া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বারুয়াোিী  শাখা, জাোলপুি 

2892 6641 ‡R-965 জনাব জয়ন্ত তালুকোি 15-07-1993 14-07-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) িষবগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আজষেিীগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 

2893 6642 GBP-1120 জনাব জ্োঃ িাষেে জ্িাদর্ন 10-08-1993 09-08-52 ষবষবএ কক্সবাজাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা গজসষনয়া বাজাি শাখা, কক্সবাজাি 

2894 6643 Gg-4477 জনাব ষেথুন েিল 15-12-1993 14-12-52 ষবষবএ বাদগিিার্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কৌষিখাড়া শাখা, ষপদিাজপুি 

2895 6644 Gb-1798 জনাব োিমুদুল িার্ান নাইে 10-02-1994 09-02-53 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ষকদশািগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িাদর্নপুি  শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

2896 6645 wU-719 জনাব তনয় কুোি োর্ 01-10-1994 30-09-53 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা গজিা বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

2897 6646 ‡R-966 জনাব জ্জর্ষেন আিা 20-11-1987 19-11-46 এেএর্এর্ কুষিয়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, ষিনাইেি 

2898 6647 ‡R-967 জনাব জ্োঃ জাোল উষিন 13-05-1989 12-05-48 এেষবএর্ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েষশয়ািার্ী শাখা, র্দশাি 

2899 6648 Avi-1789 জনাব িেণী চন্দ্র োর্ 04-06-1989 03-06-48 এেএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গার্াইপুি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2900 6649 Gg-4478 জনাব জ্োশািফ জ্িাদর্ন 12-08-1989 11-08-48 এেএর্ষর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োয়ািাবাজাি শাখা, সুনােগঞ্জ 

2901 6650 we-844 জনাব ষবপ্র ষবশ্বার্ 18-10-1989 17-10-48 এেএর্এর্ খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা শািপুি শাখা, খুলনা 

2902 6651 ‡R-968 জনাব ষজিাে ষবশ্বার্ 25-10-1989 24-10-48 এেষবএ নড়াইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্াতক্ষীিা শাখা, র্াতক্ষীিা 

2903 6652 G-8191 জনাব জ্োঃ আষজজুল িক খান 29-10-1989 28-10-48 এেএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্শালাকুষড় বাজাি শাখা, র্াঙ্গাইল(উঃ) 

2904 6653 Avi-1790 জনাব ষিপন ওিা 01-11-1989 31-10-48 এেএর্ষর্ জ্গাপালগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গািালা শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

2905 6654 Gg-4479 জনাব জ্োর্াঃ মুর্ষলো খাতুন 10-09-1990 09-09-49 এেষবএ কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বুষড়চাং শাখা, কুষেল্লা 

2906 6655 ‡K-1156 জনাব জ্োঃ আির্ানুল কষবি 24-09-1990 23-09-49 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ষখপুি বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

2907 6656 Gb-1799 জনাব জ্োিাম্মে নাইে আিদেে 01-06-1991 31-05-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) শিীয়তপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষচকন্দী শাখা, শিীয়তপুি 

2908 6657 wW-602 জনাব েীপু জ্িৌষেক 18-11-1991 17-11-50 ষবষবএ নািায়ণগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জুিানপুি শাখা, কুষেল্লা 

2909 6658 wW-603 জনাব েীপঙ্কি র্িকাি 17-12-1991 16-12-50 এেষবএ ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাইশািী শাখা, বান্দিবান 

2910 6659 Gg-4480 জনাব জ্োর্াঃ মুশষফকা জ্বগে 20-12-1991 19-12-50 এেএ ষেনাজপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ষখপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

2911 6660 Gg-4481 জনাব এর্ এে েষশউি িিোন 31-12-1991 30-12-50 এেএর্ষর্ পাবনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা চাষিগ্রাে শাখা, োষনকগঞ্জ 
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2912 6661 Gm-5066 জনাব ষশষশি কানু 12-02-1992 11-02-51 ষিষিএে জ্েৌলিীবাজাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাদর্িা  শাখা,জ্েৌলিীবাজাি 

2913 6662 G-8193 জনাব আকাশ ষেয়া 14-04-1992 13-04-51 এেষবএ োোিীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাষজতপুি শাখা, োোিীপুি 

2914 6663 GBP-1121 জনাব িারুন-অি-িষশে 16-08-1992 15-08-51 ষবষবএ পাবনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুষচয়াদোড়া শাখা,কুষিয়া 

2915 6664 Gm-5067 জনাব জ্োঃ র্াইফুল ইর্লাে জ্চীধুিী 23-10-1992 22-10-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গালাকান্দাইল শাখা,নািায়নগঞ্জ 

2916 6665 AvB-495 জনাব ইফাত জািান 15-07-1993 14-07-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) গাইবান্ধ্া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,েয়েনষর্াংি(উঃ) 

2917 6666 B-401 জনাব দর্য়ো ইয়ার্ষেন 24-07-1993 23-07-52 ষবষবএ ষকদশািগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষকদশািগঞ্জ শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

2918 6667 IqvB-230 জনাব জ্োঃ ইয়াষর্ন আলী ষবশ্বার্ 27-12-1993 26-12-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা চাকশ্রী বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

2919 6668 Gm-5072 জনাব র্েরুল ভুইয়া 17-02-1994 16-02-53 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাজীিপাড়া শাখা, লক্ষ্মীপুি 

2920 6669 Gg-4484 জনাব োিবুবা জ্েদিরুন  05-04-1994 04-04-53 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা এদলঙ্গা শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

2921 6670 Gg-4485 জনাব আব্দুল্লাি আল োমুন 18-08-1994 17-08-53 ষবএ(র্ম্মান) ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নাদগিপাড়া বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

2922 6671 Gm-5073 জনাব জ্োঃ র্জীব জ্িার্াইন 19-12-1994 18-12-53 ষবএর্এর্(র্ম্মান) জয়পুিিার্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কিানীগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

2923 6672 ‡RW-538 জনাব ষজ এে ষজল্লুি িিোন 05-10-1987 04-10-46 এেএর্ষর্ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষিকিগাছা শাখা, র্দশাি 

2924 6673 Gm-5074 জনাব সুব্রত িায় 31-12-1988 30-12-47 এেষবএ জ্েৌলিীবাজাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্শিপুি বাজাি শাখা,জ্েৌলিীবাজাি 

2925 6674 G-8194 জনাব জ্োঃ আষজবুল িার্ান 02-05-1989 01-05-48 ষবএ(র্ম্মান) জ্েদিিপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাথুলী শাখা, জ্েদিিপুি 

2926 6675 Gg-4486 জনাব জ্োঃ জ্োিদশদুল আলে 10-10-1989 09-10-48 এেএর্ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষচষিাংগা  শাখা, কক্সবাজাি 

2927 6676 G-8195 জনাব অষিেনুে জ্েব 12-11-1989 11-11-48 এেষবএ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা লাো শাখা, বান্দিবান 

2928 6677 Avi-1793 জনাব িষক্তে র্ািা 01-01-1990 31-12-48 এেষবএর্ জ্নায়াখালী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্বাোাংিার্ শাখা,পটিয়া 

2929 6678 wR-619 জনাব জ্োঃ গাষলব িার্ান 21-01-1990 20-01-49 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ষকদশািগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষশদবি বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

2930 6679 we-846 জনাব ষবকাশ কীিসনীয়া 20-02-1990 19-02-49 এেএর্ োোিীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কালষকষন শাখা, োোিীপুি 

2931 6680 Avi-1794 জনাব িাষফজা খাতুন 15-05-1990 14-05-49 এেএর্ষর্ ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িষিণাকুন্ডু শাখা,ষিনাইেি 

2932 6681 Gg-4487 জনাব জ্োঃ োিােী িার্ান 30-12-1990 29-12-49 এেএ নওগাঁ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবলদগাষবন্দপুি শাখা, ফষিেপুি 

2933 6682 wR-620 জনাব ষগয়ার্ উষিন 30-01-1991 29-01-50 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বার্াদজাি শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

2934 6683 Gg-4489 জনাব জ্েৌসুেী ষশকোি 25-06-1991 24-06-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) নড়াইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ডুমুষিয়া শাখা, খুলনা 

2935 6684 wc-465 জনাব জ্োঃ পািদিজ আিদম্মে 23-08-1991 22-08-50 এেএর্ষর্ বগুড়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গার্াইপুি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

2936 6685 Gb-1802 জনাব জ্োঃ নাজমুল িক খান 27-12-1991 26-12-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ষপদিাজপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বিগুনা শাখা, বিগুনা 

2937 6686 Gd-922 জনাব জ্োঃ ফয়জুল্লাি 01-01-1992 31-12-50 এেএ জ্ফনী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জাঙ্গাষলয়া বাজাি শাখা,নািায়নগঞ্জ 

2938 6687 Gm-5076 জনাব র্ম্পে োর্ 01-01-1992 31-12-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জ্নায়াখালী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্াদিবানীি বাজাি শাখা,জ্নায়াখালী 

2939 6688 Gm-5077 জনাব জ্োঃ ষশবগাতুল্লাি 17-01-1992 16-01-51 এেএর্এর্ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েষনিােপুি শাখা, র্দশাি 

2940 6689 Gj-293 জনাব লুলু োিজান 12-05-1992 11-05-51 ষবষবএ জ্নায়াখালী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, চিগ্রাে (পঃ) 

2941 6690 Avi-1795 জনাব জ্োঃ িাষকব জ্িার্াইন 21-09-1992 20-09-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আমুয়া শাখা, িালকাঠি 

2942 6691 GBP-1122 জনাব জ্োঃ িাষববুি িিোন 03-10-1992 02-10-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) গাইবান্ধ্া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নুরুষন্দ বাজাি শাখা,জাোলপুি 
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2943 6692 GBP-1123 জনাব জ্োঃ িাষববুি িিোন 09-10-1992 08-10-51 ষবএ(র্ম্মান) ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ঘষড়র্াি শাখা, শিীয়তপুি 

2944 6693 Gb-1803 জনাব নাজমুল িাষফজুি িিোন 02-11-1992 01-11-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) বাদগিিার্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ধানীর্াফা শাখা, ষপদিাজপুি 

2945 6694 GBP-1124 জনাব জ্োঃ আব্দুল িাষলে 25-11-1992 24-11-51 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) িাজশািী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আেিাইে বাজাি শাখা, গাজীপুি 

2946 6695 ‡K-1159 জনাব জ্োঃ কােরুল িার্ান 10-12-1992 09-12-51 এেএ ষর্িাজগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আড্ডা বাজাি শাখা, লাকর্াে 

2947 6696 Gg-4490 জনাব োিবুবুি িিোন 28-12-1992 27-12-51 এেএ নড়াইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাষলয়া শাখা,নড়াইল 

2948 6697 Avi-1797 জনাব জ্োঃ িাষজব োিমুে 02-02-1993 01-02-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) বষিশাল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা তালতলী শাখা,বিগুনা 

2949 6698 Gg-4491 জনাব জ্োঃ োিফুজ ষেয়া 16-03-1993 15-03-52 ষবষবএ কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা সুজাতপুি বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

2950 6699 Gg-4492 জনাব েষনজা খাতুন 10-04-1993 09-04-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ষর্িাজগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জগেল শাখা, োগুিা 

2951 6700 Gm-5078 জনাব র্ষলল িায় 15-04-1993 14-04-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) সুনােগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেিাই শাখা,সুনােগঞ্জ 

2952 6701 Gm-5079 জনাব র্াষিো আক্তাি 15-12-1993 14-12-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) োষনকগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জুিাইন শাখা, ঢাকা 

2953 6702 AvB-497 জনাব ইফফাত শািষেন  29-12-1993 28-12-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) নািায়ণগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নািায়নগঞ্জ কদপ সাঃ শাখা, নািায়নগঞ্জ 

2954 6703 Avi-1798 জনাব িানা োশ 01-02-1994 31-01-53 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িার্িাজািী শাখা, চিগ্রাে (পূব স) 

2955 6704 Gg-4493 জনাব জ্োঃ জ্েদিেী িার্ান 15-10-1994 14-10-53 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) পাবনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা গাজীি খাোি বাজাি শাখা, জ্শিপুি 

2956 6705 Avi-1800 জনাব জ্োছাঃ জ্িদিনা আক্তাি 27-02-1995 26-02-54 ষবএর্ষর্ িাংপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আশুষলয়া বাজাি  শাখা, ঢাকা 

2957 6706 ‡K-1160 জনাব কেদলন্দু েিল 01-09-1995 31-08-54 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা লােনা বড় বাজাি শাখা,পটুয়াখালী 

2958 6707 G-8198 জনাব জ্োঃ আল আষেন র্িকাি 02-01-1989 01-01-48 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) গাইবান্ধ্া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জগন্নাথগঞ্জ ঘার্ শাখা, জাোলপুি 

2959 6708 G-8199 জনাব জ্োঃ আফনান জ্িার্াইন জ্চৌঃ 22-01-1989 21-01-48 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা লাংগদু শাখা, িাঙ্গাোটি 

2960 6709 wW-604 জনাব েীদনশ কুোি িায় 01-07-1989 30-06-48 এেএর্ নড়াইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ধুষলিি শাখা, র্াতক্ষীিা 

2961 6710 Avi-1801 জনাব িাইে ইবদন আির্ান 16-01-1990 15-01-49 এেএর্এর্ ষকদশািগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষনকলী শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

2962 6711 G-8200 জনাব জ্োঃ আফতাব জ্িার্দন ভূইয়া 04-02-1990 03-02-49 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, গাজীপুি 

2963 6712 G-8201 জনাব আষতয়া নার্ষিন 08-03-1990 07-03-49 এেএর্এর্ জাোলপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জাোলপুি শাখা, জাোলপুি 

2964 6713 Avi-1803 জনাব জ্োঃ িাদশে ষেয়াজী 05-04-1990 04-04-49 ষবএর্এর্(র্ম্মান) চাঁেপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ঢালুয়া শাখা,লাকর্াে 

2965 6714 wU-720 জনাব জ্োঃ তুষিন পািদিজ 12-06-1990 11-06-49 এেএর্এর্ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাদয়ন্দা বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

2966 6715 BD-116 জনাব উিা িানী বে সণ 15-08-1990 14-08-49 ষবষবএ জ্নত্রদকাণা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষিিণপুি বাজাি শাখা,জ্নত্রদকাণা 

2967 6716 ‡K-1161 জনাব জ্োঃ কাদয়েী আদবেীন 07-09-1990 06-09-49 এেএর্এর্ কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োড়াকষি শাখা, িষবগঞ্জ 

2968 6717 Avi-1804 জনাব রুদবল েি 07-10-1990 06-10-49 এেষবএ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আষজজনগি শাখা, বান্দিবান 

2969 6718 Gm-5082 জনাব জ্োঃ র্াবু আলী 16-10-1990 15-10-49 এেষবএ ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ষখপুি শাখা, র্াতক্ষীিা 

2970 6719 wU-721 জনাব তার্ষলো আক্তাি 07-11-1990 06-11-49 এেএর্এর্ িষবগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা োইজেী জ্কার্ স শাখা, জ্নায়াখালী 

2971 6720 G-8202 জনাব জ্োঃ আষবি িিোন 20-11-1990 19-11-49 এেএর্ পাবনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষশবচি শাখা, োোিীপুি 

2972 6721 GBP-1126 জনাব জ্োঃ িাষর্নুি জ্িার্াইন 15-02-1991 14-02-50 এেএর্ িাংপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ছাষলয়াকাষন্দ শাখা, কুষেল্লা 

2973 6722 ‡R-970 জনাব এ জ্ক এে জাষিদুল িার্ান 06-06-1991 05-06-50 এেএর্ষর্ কুষড়গ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আর্োষনয়া বাজাি শাখা, কুষেল্লা 



98 

 

                                                                                                                                           

 
ষবিয়ঃ ৩১.০৮.২০২১ তাষিখ ষিষিক ষবদকষব’দত  কে সকতসা/র্েোন পদে কে সিতদেি খর্ড়া জ্জেষ্ঠতা তাষলকা 
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পদোন্নষতি 

তাষিখ 
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2974 6723 Avi-1805 জনাব ষিফাত সুলতানা 15-07-1991 14-07-50 এেএর্ষর্ মুষেগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফিাশগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

2975 6724 Avi-1806 জনাব ষিপন কুোি প্রাাং 15-08-1991 14-08-50 ষবএর্এর্(র্ম্মান) িাজশািী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কদনশ্বি বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

2976 6725 Gg-4495 জনাব জ্োঃ েষনি-উজ-জাোন 31-10-1991 30-10-50 এেএর্এর্ োষনকগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষর্ঙ্গাইি শাখা, োষনকগঞ্জ 

2977 6726 ‡RW-539 জনাব জ্োঃ জাষিদুি িিোন 13-11-1991 12-11-50 এেষবএ বষিশাল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা উষজিপুি শাখা, বষিশাল 

2978 6727 Gb-1806 জনাব জ্োঃ ষনয়ামুল িক জ্োল্লা 20-11-1991 19-11-50 এেএর্এর্ ষেনাজপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা োোিগঞ্জ  শাখা, জাোলপুি 

2979 6728 wR-621 জনাব জ্গাপাল চন্দ্র অষধকািী 10-12-1991 09-12-50 এেষবএ জ্নত্রদকাণা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কলোকান্দা  শাখা,জ্নত্রদকাণা 

2980 6729 Avi-1807 জনাব জ্োঃ রুদবল জ্িাদর্ন 26-12-1991 25-12-50 ষবষবএ ষর্িাজগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাড়েি বাজাি শাখা, লাকর্াে 

2981 6730 wU-723 জনাব আবু তাদলব 05-02-1992 04-02-51 ষবএ(র্ম্মান) চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্ধাপািিার্ শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

2982 6731 wW-605 জনাব জ্েবব্রত বাচ্ছাি 23-05-1992 22-05-51 এেষবএ র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েশষেনা শাখা,পটুয়াখালী 

2983 6732 Gm-5083 জনাব জ্র্ািাগ আিদেে 01-08-1992 31-07-51 এেএর্ষর্ শিীয়তপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িগ্রী বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

2984 6733 Gm-5084 জনাব র্ািাে জ্শখ  20-10-1992 19-10-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) বাদগিিার্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ইন্দুিকানী শাখা, ষপদিাজপুি 

2985 6734 GBP-1127 জনাব িাষফজুি িিোন 25-10-1992 24-10-51 ষবষবএ নওগাঁ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িার্কৃষ্ণপুি শাখা, ফষিেপুি 

2986 6735 G-8206 জনাব অপু েষল্লক 15-12-1992 14-12-51 এেষবএ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্চৌগাছা শাখা, র্দশাি 

2987 6736 Gg-4496 জনাব মুনমুন আক্তাি 10-01-1993 09-01-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মুষেগঞ্জ শাখা, মুষেগঞ্জ 

2988 6737 Gb-1808 জনাব জ্োঃ নাষর্ি উষিন 12-04-1993 11-04-52 ষবষবএ র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষছর্কী বাজাি শাখা, িালকাঠি 

2989 6738 wU-725 জনাব তানষজন তাোন্না 12-06-1993 11-06-52 এেএ খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েৌলতপুি শাখা, খুলনা 

2990 6739 ‡K-1162 জনাব কাষনজ ফাদতো 29-06-1993 28-06-52 এেষবএ জ্গাপালগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বািাকপুি বাজাি শাখা, খুলনা 

2991 6740 wc-467 জনাব পাষপয়া আক্তাি 06-07-1993 05-07-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েধুপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

2992 6741 Gm-5086 জনাব জ্োঃ র্াইফুল ইর্লাে 14-09-1993 13-09-52 ষবষবএ বষিশাল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষিজলা শাখা, বষিশাল 

2993 6742 Gg-4497 জনাব োিমুদুল িার্ান োিমুে  12-10-1993 11-10-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) জ্ফনী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ডুলািাজিা শাখা, কক্সবাজাি 

2994 6743 Gm-5087 জনাব জ্োঃ র্বুজ জ্িাদর্ন 01-12-1993 30-11-52 ষবষবএ কুষিয়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েিম্মেপুি শাখা, োগুিা 

2995 6744 Gm-5088 জনাব র্াজ্জাে জ্িাদর্ন 16-12-1993 15-12-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ফষিেপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা খষললপুি বাজাি শাখা, ফষিেপুি 

2996 6745 Avi-1809 জনাব জ্োঃ িাজু আিদেে 15-04-1994 14-04-53 এেএর্ষর্ জাোলপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা োিমুেপুি বাজাি শাখা,জাোলপুি 

2997 6746 we-849 জনাব বরুন েষল্লক 04-08-1994 03-08-53 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) বাদগিিার্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মূলগ্রােিার্ শাখা, ষপদিাজপুি 

2998 6747 Gb-1809 জনাব নাজমুর্ র্াোত 06-09-1994 05-09-53 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্চচুয়া বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

2999 6748 ‡R-973 জনাব জ্োঃ জািাঙ্গীি আলে 15-10-1994 14-10-53 ষবষবএ খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাতািিার্ শাখা, বষিশাল 

3000 6749 wW-606 জনাব েীপক কুোি োর্ 15-12-1994 14-12-53 ষবষবএ িাজবাড়ী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মৃগী বাজাি শাখা, িাজবাড়ী 

3001 6750 Gg-4500 জনাব জ্োঃ েষিউষিন 15-12-1994 14-12-53 ষবএ(র্ম্মান) চাঁেপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাষশনগি শাখা,লাকর্াে 

3002 6751 ‡RW-499 জনাব জ্োঃ জষিি আব্বার্ 15-12-1987 14-12-46 এেএর্ষর্ খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নষলয়ান বাজাি শাখা, খুলনা 

3003 6752 I-158 জনাব জ্োঃ আব্দুল ওয়ািাব  27-12-1987 26-12-46 ষবএর্ষর্ বগুড়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাঞ্চািােপুি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3004 6753 G-8207 জনাব এর্ এে আির্ান উজ জাোন 04-01-1988 03-01-47 এেএর্এর্ িাংপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কিানীগঞ্জ শাখা, ঢাকা 
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3005 6754 G-8208 জনাব জ্োঃ আষেরুল ইর্লাে 02-11-1988 01-11-47 এেষবএর্ র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েবিার্া শাখা, র্াতক্ষীিা 

3006 6755 B-402 জনাব জ্োঃ ইয়াষর্ন িাওলাোি 01-01-1989 31-12-47 এেএর্ষর্ বষিশাল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েঙ্গল ষর্কোি শাখা, জ্িালা 

3007 6756 G-8209 জনাব এর্ এে আর্াদুজ্জাোন 03-04-1989 02-04-48 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িােপাল শাখা,বাদগিিার্ 

3008 6757 Gm-5093 জনাব জ্োঃ জ্র্াদিল িানা 05-04-1989 04-04-48 এেএ েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পূব সধলা শাখা,জ্নত্রদকাণা 

3009 6758 Gg-4501 জনাব জ্ের্বাি উষিন 07-05-1989 06-05-48 এেষবএ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পটিয়া শাখা,পটিয়া 

3010 6759 I-159 জনাব জ্োঃ ওেি ফারুক 10-05-1989 09-05-48 এেষবএর্ িাজবাড়ী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মূলঘি শাখা, িাজবাড়ী 

3011 6760 B-403 জনাব এনামুল িক 03-07-1989 02-07-48 এেষবএ ষকদশািগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা অিগ্রাে শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3012 6761 GBP-1128 জনাব উদম্ম িাষন জ্েৌষিন 04-08-1989 03-08-48 এেএর্এর্ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা টিদব সাি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

3013 6762 Gm-5094 জনাব জ্োঃ আব্দুর্ র্ালাে 30-10-1989 29-10-48 এেএর্ষর্ চুয়ািাঙ্গা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আলেিাঙ্গা শাখা,চুয়ািাঙ্গা 

3014 6763 Gm-5095 জনাব জ্োঃ র্াদেকুন নুি 26-12-1989 25-12-48 এেএর্এর্ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আশিাফ আলী জ্চৌধুিী িার্ শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

3015 6764 G-8210 জনাব জ্োঃ আল-আষেন 31-12-1989 30-12-48 এেষবএর্ নািায়ণগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্াদিবানীি বাজাি শাখা,জ্নায়াখালী 

3016 6765 GBP-1129 জনাব জ্োঃ িারুন উি িষশে 31-12-1989 30-12-48 এেষবএর্ চাঁেপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাঙ্গড্ডা বাজাি শাখা,লাকর্াে 

3017 6766 Gm-5096 জনাব শােীো নার্ষিন 01-01-1990 31-12-48 এেএর্ চাঁেপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পুিান বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

3018 6767 Gm-5097 জনাব জ্োিাম্মে র্াদলি উষিন 15-04-1990 14-04-49 এেষবএ জ্নায়াখালী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্বাোাংিার্ শাখা,পটিয়া 

3019 6768 G-8211 জনাব জ্োিাম্মে আলী 11-05-1990 10-05-49 এেষবএ োোিীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, োোিীপুি 

3020 6769 Gg-4502 জনাব েষতলাল োর্ 15-07-1990 14-07-49 এেএর্এর্ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েীষঘনালা শাখা, খাগড়াছষড় 

3021 6770 Gm-5098 জনাব জ্োঃ র্াজ্জাে জ্িার্াইন 02-08-1990 01-08-49 এেএ ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িােিা স্থলবন্দি শাখা, র্াতক্ষীিা 

3022 6771 Gb-1810 জনাব নাষর্ো সুলতানা 10-08-1990 09-08-49 এেএর্এর্ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাঙ্গুষনয়া কদলজ শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

3023 6772 G-8212 জনাব জ্োঃ আষিফ জ্িার্াইন 01-01-1991 31-12-49 এেএ চুয়ািাঙ্গা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা উথলী শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

3024 6773 wW-607 জনাব জ্োঃ ষেোরুল ইর্লাে 01-07-1991 30-06-50 এেষবএ ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষর্ষিিগঞ্জ শাখা, নািায়ণগঞ্জ 

3025 6774 wU-728 জনাব জ্োঃ তাজ উষিন 12-07-1991 11-07-50 ষবষবএ ষকদশািগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আওড়াখালী বাজাি শাখা, গাজীপুি 

3026 6775 Gg-4504 জনাব মুনমুন জ্ে 15-07-1991 14-07-50 এেএর্এর্ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাউজান শাখা,চিগ্রাে(পূব স) 

3027 6776 we-850 জনাব বিকত উল্লাি 20-07-1991 19-07-50 এেএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাণীগঞ্জ বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

3028 6777 Gd-924 জনাব মুিষশে জািান জ্ফিদেৌর্ 21-09-1991 20-09-50 এেএর্ কুষড়গ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িার্াড়া শাখা, মুষেগঞ্জ 

3029 6778 wc-468 জনাব পুদণ সন্দু র্িকাি 15-10-1991 14-10-50 এেএর্ খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা খাদর্িিার্ শাখা, বষিশাল 

3030 6779 B-405 জনাব জ্োঃ ইয়াষর্নুি িিোন 02-12-1991 01-12-50 এেএর্এর্ গাজীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা চকবাজাি শাখা, ঢাকা 

3031 6780 B-406 জনাব জ্োঃ ইেষতয়াজ 21-12-1991 20-12-50 ষবএ(র্ম্মান) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কর্বা শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3032 6781 Avi-1813 জনাব িাষফ িার্ান 01-01-1992 31-12-50 এেষবএ র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাগড়া বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

3033 6782 Avi-1814 জনাব জ্োিাম্মে আল ষিফাত 01-01-1992 31-12-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জ্ফনী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্পকুয়া শাখা, কক্সবাজাি 

3034 6783 Avi-1815 জনাব জ্োঃ িাষশদুল ইর্লাে 06-01-1992 05-01-51 এেএর্ষর্ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কলাগাষছ শাখা, র্দশাি 

3035 6784 Gm-5103 জনাব জ্োর্াঃ র্ােসুন্নািাি 01-04-1992 31-03-51 এেএর্এর্ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ািাি শাখা, ঢাকা 
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3036 6785 Gg-4507 জনাব জ্োঃ ষেল্টন ষেয়া 12-05-1992 11-05-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফাষজলপুি বাজাি শাখা, জ্ফনী 

3037 6786 Gg-4508 জনাব এর্ এে েঞ্জুরুল আির্ান 04-07-1992 03-07-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্দশাি শাখা, র্দশাি 

3038 6787 Gm-5104 জনাব শম্পা জ্ঘাি 22-07-1992 21-07-51 ষবএ(র্ম্মান) জ্েৌলিীবাজাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাজনগি শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

3039 6788 Avi-1816 জনাব ষিনা ষবশ্বার্ 24-07-1992 23-07-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) িাজবাড়ী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাষলয়াকাষন্দ শাখা, িাজবাড়ী 

3040 6789 we-851 জনাব জ্োঃ বাবুল ষেয়া 22-08-1992 21-08-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ষকদশািগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জয়ষর্ষি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3041 6790 Avi-1817 জনাব জ্োঃ রুহুল আষেন 09-09-1992 08-09-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) কুষড়গ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বড়শালঘি শাখা,কুষেল্লা 

3042 6791 ‡R-975 জনাব যুষথকা র্ািা 14-10-1992 13-10-51 ষবএ(র্ম্মান) খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্াউন জ্নায়াপাড়া শাখা,বাদগিিার্ 

3043 6792 Avi-1818 জনাব জ্োঃ িিেত এলািী 01-12-1992 30-11-51 ষবষবএ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষচতলোিী বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

3044 6793 Gm-5105 জনাব জ্োঃ র্াষেউল আলে 11-12-1992 10-12-51 ষবএর্এর্ (ইষঞ্জঃ) ষেনাজপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেলন বাজাি শাখা, জাোলপুি 

3045 6794 AvB-500 জনাব ইেিান ষবশ্বার্ 15-12-1992 14-12-51 ষবএ(র্ম্মান) নড়াইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কলাদিায়া শাখা, র্াতক্ষীিা 

3046 6795 wc-469 জনাব ষপ্রয়াাংকা ষবশ্বার্ 26-01-1993 25-01-52 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা রুপর্াঘার্ শাখা, খুলনা 

3047 6796 Avi-1819 জনাব জ্োঃ িাদর্ল আিম্মে 03-03-1993 02-03-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) িাজশািী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা চািগাছ বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3048 6797 G-8213 জনাব আইনুন নািাি তাষনয়া  20-03-1993 19-03-52 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) বিগুনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আেতলী শাখা, বিগুনা 

3049 6798 Gb-1811 জনাব জ্োঃ আব্দুল্লাি আল জ্নাোন 01-06-1993 31-05-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাড্ডা শাখা, ঢাকা 

3050 6799 Gm-5108 জনাব শষে সলা আক্তাি 06-06-1993 05-06-52 এেষবএ িাজবাড়ী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নষড়য়া শাখা, শিীয়তপুি 

3051 6800 G-8214 জনাব অন সব োর্ 15-06-1993 14-06-52 এেষবএ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োিাজািী শাখা,পটিয়া 

3052 6801 Avi-1820 জনাব আব্দুি িাজ্জাক 24-07-1993 23-07-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুহুো শাষন্তি বাজাি শাখা, জ্ফনী 

3053 6802 Gg-4510 জনাব জ্োঃ ষেজানুি িিোন 15-10-1993 14-10-52 ষবফাে স পাবনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, িাজবাড়ী 

3054 6803 G-8215 জনাব অনুপে েি 24-12-1993 23-12-52 ষবএ(র্ম্মান) বিগুনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাথিঘার্া শাখা, বিগুনা 

3055 6804 ‡R-976 জনাব জ্োঃ জুদয়ল িানা 02-01-1994 01-01-53 ষবষবএ কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কাম্পানীগঞ্জ শাখা, ষর্দলর্ 

3056 6805 Gg-4511 জনাব জ্োঃ েষনরুজ্জাোন 20-08-1994 19-08-53 ষবএর্ষর্ র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাজাপুি শাখা, িালকাঠি 

3057 6806 Gm-5110 জনাব জ্োঃ শাদিে জ্িার্াইন 01-09-1994 31-08-53 ষবষবএ বিগুনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাইতলা শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3058 6807 Gg-4512 জনাব জ্োঃ েষতউি িিোন 10-10-1994 09-10-53 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জ্েদিিপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কাোলপুি শাখা, শিীয়তপুি 

3059 6808 Gm-5111 জনাব র্াগি িায় 01-01-1995 31-12-53 ষবএ(র্ম্মান) খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা সুখীনীলগঞ্জ শাখা, বষিশাল 

3060 6809 AvB-501 জনাব জ্োঃ ইেষতয়াজ 04-01-1988 03-01-47 এেষবএর্ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাউখালী শাখা, িাঙ্গাোটি 

3061 6810 Gm-5112 জনাব সূর্য্স কান্তা োর্ 28-12-1988 27-12-47 এেএর্ষর্ খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কশবপুি শাখা, র্দশাি 

3062 6811 Gm-5113 জনাব জ্োঃ র্ালাি উষিন 01-01-1989 31-12-47 এেএ বাদগিিার্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাদগিিার্ শাখা বাদগিিার্ 

3063 6812 Gg-4513 জনাব োিমুে ইর্লাে 12-01-1989 11-01-48 এেএর্ষর্ িালকাঠি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষপদিাজপুি শাখা, ষপদিাজপুি 

3064 6813 Gb-1813 জনাব নুর্িাত জািান 02-02-1989 01-02-48 এেএর্ষর্ বষিশাল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কিানীগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

3065 6814 G-8216 জনাব জ্োঃ আির্ান িাবীব 10-11-1989 09-11-48 এেষবএর্ নওগাঁ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেিপুি শাখা, কুষিয়া 

3066 6815 AvB-502 জনাব জ্োঃ ইোজুল ইর্লাে 09-12-1989 08-12-48 এেষবএ কুষিয়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্খাকর্া শাখা, কুষিয়া 
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বতসোন পে বতসোন কে সস্থল 

১ 2 ৩ 4 ৫ 6 ৭ 8 ৯ 10 11 ১২ 13 

3067 6816 Gb-1814 জনাব জ্োঃ নাষর্ি উষিন পাদর্ায়ািী 01-01-1990 31-12-48 এেএর্এর্ কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িতনগঞ্জ বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

3068 6817 wW-608 জনাব দুলাল কুোি জ্গােস্তা 06-02-1990 05-02-49 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) বষিশাল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গৌিনেী শাখা, বষিশাল 

3069 6818 Gg-4516 জনাব োষিরুল ইর্লাে 02-10-1990 01-10-49 এেএর্ষর্ জ্নায়াখালী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কদলজ বাজাি শাখা, পটিয়া 

3070 6819 G-8217 জনাব অনুপ চন্দ্র বে সণ 17-11-1990 16-11-49 এেএর্ষর্ গাইবান্ধ্া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা গুঠাইল বাজাি শাখা, জাোলপুি 

3071 6820 G-8218 জনাব জ্োঃ আষতকুি িিোন 02-01-1991 01-01-50 এেএর্এর্ র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষচকষনকাষন্দ বাজাি শাখা,পটুয়াখালী 

3072 6821 Avi-1824 জনাব রুদবল োর্ 25-04-1991 24-04-50 এেএর্ষর্ িষবগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পািাড়পুি বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

3073 6822 Gm-5117 জনাব জ্োঃ র্াখাওয়াত জ্িাদর্ন  06-06-1991 05-06-50 ষবষবএ গাজীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাপাষর্য়া শাখা, গাজীপুি 

3074 6823 Avi-1825 জনাব জ্োঃ জ্িাকনুজ্জাোন জ্শখ 10-06-1991 09-06-50 এেএর্ ষর্িাজগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা চান্দুিা শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3075 6824 wc-470 জনাব জ্োঃ পষনি জ্িাদর্ন 16-07-1991 15-07-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) নািায়ণগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা চার্ষখল শাখা, জ্নায়াখালী 

3076 6825 ‡K-1166 জনাব কােরুল িার্ান 27-08-1991 26-08-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ষকদশািগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাকুষন্দয়া শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3077 6826 we-852 জনাব ষবনয় জ্র্াে 11-10-1991 10-10-50 এেষবএ বষিশাল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্লতিা বাজাি শাখা, জ্িালা 

3078 6827 ‡R-977 জনাব জ্োঃ জষর্ে উষিন 20-10-1991 19-10-50 এেএর্এর্ ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েঠবাষড়য়া শাখা, ষপদিাজপুি 

3079 6828 Gm-5288 জনাব সুবীি নন্দী 10-11-1991 09-11-50 এেএ র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েষিপুি শাখা, পটুয়াখালী 

3080 6829 wW-609 জনাব জ্েবাষশি ষবশ্বার্ িাজন 02-11-1991 01-11-50 এেষবএ জ্নত্রদকাণা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জাোলগঞ্জ শাখা,সুনােগঞ্জ 

3081 6830 Avi-1826 জনাব জ্োবািক জ্িাদর্ন িানা 18-11-1991 17-11-50 এেষবএ সুনােগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবশ্বম্ভিপুি শাখা,সুনােগঞ্জ 

3082 6831 G-8220 জনাব জ্োঃ আল োমুন 03-03-1992 02-03-51 ষবষবএ বষিশাল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োকাষেয়া শাখা,বিগুনা 

3083 6832 ‡R-978 জনাব জষন কাষন্ত জ্ে 20-07-1992 19-07-51 ষবষবএ কক্সবাজাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িায়ানক শাখা, কক্সবাজাি 

3084 6833 G-8221 জনাব জ্োিাম্মে এিছানুল িক 05-08-1992 04-08-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাইখালী বাজাি শাখা, িাঙ্গাোটি 

3085 6834 G-8222 জনাব আবদুল্লাি আল আষেন 15-08-1992 14-08-51 এেএ ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িেিা বাজাি শাখা, ঢাকা 

3086 6835 ‡K-1167 জনাব ষকদশাি িায় 12-10-1992 11-10-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জ্গাপালগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাঙ্গািিার্ শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

3087 6836 Avi-1828 জনাব জ্োঃ  জ্িজওয়ান উল কষবি 28-10-1992 27-10-51 এেএর্এর্ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা শাশ সা শাখা, র্দশাি 

3088 6837 Avi-1829 জনাব িাদশদুল ইর্লাে 26-11-1992 25-11-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জাোলপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা গুঠাইল বাজাি শাখা, জাোলপুি 

3089 6838 GBP-1131 জনাব হুর্দনআিা 12-12-1992 11-12-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) িাজবাড়ী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গায়ালন্দ শাখা, িাজবাড়ী 

3090 6839 Avi-1830 জনাব রুদবল িানা 01-01-1993 31-12-51 এেষবএ র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্চৌধুিী বাজাি শাখা,লক্ষ্মীপুি 

3091 6840 G-8223 জনাব জ্োঃ আষিফুি িিোন ভুইয়া 01-01-1993 31-12-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা চতুলবাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

3092 6841 Avi-1831 জনাব ষিফাত জ্িার্াইন 23-02-1993 22-02-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) লক্ষ্মীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাড়িয়ািিার্ শাখা, চিগ্রাে (পঃ) 

3093 6842 wR-623 জনাব জ্গৌতে িায় 19-03-1993 18-03-52 এেষবএ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নওয়াপাড়া শাখা, র্দশাি 

3094 6843 G-8225 জনাব জ্োঃ এনামুল িক 15-06-1993 14-06-52 ষবষবএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাষফনগি ইউষনয়ন শাখা, সুনােগঞ্জ 

3095 6844 Gb-1815 জনাব জ্োঃ নুরুজ্জাোন 02-07-1993 01-07-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাধাগঞ্জ বাজাি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

3096 6845 Gd-925 জনাব জ্োঃ ফখরুজ্জাোন জ্চৌধুিী  31-12-1993 30-12-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) িষবগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাহুবল শাখা, িষবগঞ্জ 

3097 6846 wR-624 জনাব জ্োঃ  জ্গালাে িব্বানী 01-01-1994 31-12-52 এেএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েওয়ান বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 
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3098 6847 Gg-4518 জনাব জ্োিম্মে মুর্া 20-02-1994 19-02-53 ষবষবএ কক্সবাজাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কালািোিছড়া শাখা,কক্সবাজাি 

3099 6848 wW-610 জনাব েীপ্ত র্িকাি 28-05-1994 27-05-53 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জ্েৌলিীবাজাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুলাউড়া শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

3100 6849 AvB-506 জনাব ইশষতয়াক জ্িার্াইন 28-09-1994 27-09-53 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা খাদর্িিার্ শাখা, বষিশাল 

3101 6850 G-8227 জনাব অষেয় িিোন 07-12-1994 06-12-53 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োিাম্মেপুি শাখা, ঢাকা 

3102 6851 G-4519 জনাব জ্োঃ োসুদুজ্জাোন 10-12-1994 09-12-53 ষবএর্এর্(র্ম্মান) খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষনউ োদকসর্ শাখা, খুলনা 

3103 6852 Gm-5121 জনাব জ্োঃ  জ্র্াবিান 01-01-1995 31-12-53 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মুলােী শাখা, বষিশাল 

3104 6853 wm-139 জনাব ষচিষঞ্জত র্িকাি 28-03-1995 27-03-54 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) িাজবাড়ী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাষলয়াকাষন্দ শাখা, িাজবাড়ী 

3105 6854 Gg-4520 জনাব জ্োঃ োমুনুি িষশে 03-08-1987 02-08-46 এেএর্এর্ র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা গালুয়া বাজাি শাখা, িালকাঠি 

3106 6855 ‡R-979 জনাব জ্োিাম্মে জাদবদুল আলে 28-11-1987 27-11-46 এেষবএ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষচষিাংগা  শাখা, কক্সবাজাি 

3107 6856 BD-117 জনাব উজ্জল ষবশ্বার্ 25-01-1988 24-01-47 এেষবএর্ জ্ফনী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আবুদতািাব বাজাি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

3108 6857 IqvB-234 জনাব ইয়ার্ষেন আক্তাি  05-02-1988 04-02-47 এেএর্এর্ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িালশিি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

3109 6858 G-8228 জনাব আব্দুল োদলক  24-03-1988 23-03-47 এেষবএর্ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাধাল বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

3110 6859 G-8229 জনাব অষেত কুোি জ্ঘাি 19-10-1988 18-10-47 এেএর্ষর্ র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কালাইয়া বন্দি শাখা, পটুয়াখালী 

3111 6860 wW-612 জনাব জ্েবাষশি বাইন 24-11-1988 23-11-47 এেষবএর্ র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা তালতলা বাজাি শাখা, িালকাঠি 

3112 6861 Avi-1833 জনাব িষন জ্ে 01-01-1989 31-12-47 এেষবএর্ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িয়াদকা শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

3113 6862 G-8230 জনাব জ্োঃ আষিফুল ইর্লাে 05-02-1989 04-02-48 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) বষিশাল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা তালতলী শাখা,বিগুনা 

3114 6863 ‡K-1168 জনাব জ্োিাম্মে কাউর্াি িাদশেী 13-04-1989 12-04-48 এেষবএ জ্নত্রদকাণা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,সুনােগঞ্জ 

3115 6864 ‡RW-541 জনাব জ্োঃ ষজয়াউি িিোন 01-07-1989 30-06-48 এেষবএর্  লক্ষ্মীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আজােী বাজাি শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

3116 6865 ‡R-980 জনাব জ্োঃ জািাঙ্গীি আলে 01-07-1989 30-06-48 ষবএ(র্ম্মান) কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গায়াইনঘার্ শাখা, ষর্দলর্ 

3117 6866 wc-472 জনাব ষপ্রয়া জ্চৌধুিী 22-07-1989 21-07-48 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কদলজ বাজাি শাখা, পটিয়া 

3118 6867 Gb-1816 জনাব জ্োঃ  নাজমুল িার্ান 31-12-1989 30-12-48 এেষবএ কুষিয়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্খাকর্া শাখা, কুষিয়া 

3119 6868 Gg-4521 জনাব ষজ এে োিবুব িার্ান 01-01-1990 31-12-48 এেএর্ মুষেগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আলেী বাজাি শাখা, মুষেগঞ্জ 

3120 6869 G-8232 জনাব আদশক উল্লাি 25-06-1990 24-06-49 এেএর্এর্ জ্নত্রদকাণা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা শ্যাোিচি শাখা,সুনােগঞ্জ 

3121 6870 Gg-4522 জনাব েষনিা সুলতানা 15-07-1990 14-07-49 এেএর্ষর্ নিষর্াংেী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাড়িচা বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

3122 6871 Gm-5122 জনাব জ্োঃ শষিফুল ইর্লাে 03-09-1990 02-09-49 এেএর্ জ্ফনী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ীতাকুি শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

3123 6872 Gm-5123 জনাব র্বুজ িায় 10-09-1990 09-09-49 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) োগুিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আষনকা, োগুিা  

3124 6873 GBP-1133 জনাব আব্দুল িান্নান 16-09-1990 15-09-49 ষবএর্এর্(র্ম্মান) জ্েৌলিীবাজাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বিেচাল শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

3125 6874 wW-613 জনাব দুজসয় জ্ঘাি 24-10-1990 23-10-49 এেষবএর্ মুষেগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িালঘি শাখা, মুষেগঞ্জ 

3126 6875 B-407 জনাব জ্োঃ এেোদুল িক র্িকাি 06-12-1990 05-12-49 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) লালেষনিিার্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাাংড়া শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

3127 6876 wU-731 জনাব জ্োঃ তানিীি আিদেে 01-01-1991 31-12-49 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) সুনােগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োয়ািাবাজাি শাখা, সুনােগঞ্জ 

3128 6877 G-8233 জনাব অমৃত বালা 02-01-1991 01-01-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাজষেয়া শাখা, খুলনা 
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বতসোন পদে  
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3129 6878 wU-732 জনাব জ্োঃ তাদিক খান 11-03-1991 10-03-50 এেষবএ র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাবখি বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

3130 6879 Gg-4524 জনাব  জ্োঃ োিফুজুি িিোন 03-04-1991 02-04-50 এেষবএর্ িালকাঠি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা গালুয়া বাজাি শাখা, িালকাঠি 

3131 6880 Gg-4525 জনাব মৃতুেঞ্জয় ঢালী 10-06-1991 09-06-50 এেষবএ খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িালকাঠি শাখা, িালকাঠি 

3132 6881 Gg-4526 জনাব জ্োঃ েষনরুজ্জাোন 06-08-1991 05-08-50 এেএর্এর্ ফষিেপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাজীগঞ্জ বাজাি শাখা, ফষিেপুি 

3133 6882 G-8235 জনাব জ্োঃ আষতকুি িিোন 24-08-1991 23-08-50 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) কুষড়গ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ধুিাইল বাজাি শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

3134 6883 Avi-1837 জনাব ষিজওয়ানা ফাইদয়জা 01-10-1991 30-09-50 এেএর্এর্ কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা লাকর্াে শাখা,লাকর্াে 

3135 6884 GBP-1134 জনাব জ্োঃ িার্ান 12-10-1991 11-10-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জষকগঞ্জ শাখা, ষর্দলর্ 

3136 6885 AvB-507 জনাব ইষলয়ার্ কাওর্াি 05-11-1991 04-11-50 এেএর্এর্ নওগাঁ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বায়তুল আোন শাখা, ফষিেপুি 

3137 6886 BD-118 জনাব উজ্জল বড়ুয়া 19-11-1991 18-11-50 ষবষবএ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাজস্থলী শাখা, িাঙ্গাোটি 

3138 6887 Gm-5124 জনাব জ্োঃ শাওন ইর্লাে 29-11-1991 28-11-50 ষবএ(র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িউই বাজাি শাখা, র্াতক্ষীিা 

3139 6888 ‡RW-542 জনাব জান্নাতুল জ্ফিদেৌর্ 02-12-1991 01-12-50 এেএ নাদর্াি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োিাম্মেপুি শাখা, ঢাকা 

3140 6889 Gb-1817 জনাব জ্োঃ নাষজউি িিোন 10-12-1991 09-12-50 এেএর্ষর্ জ্িালা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েনপুিা শাখা, জ্িালা 

3141 6890 wc-473 জনাব পলাশ চন্দ্র ষবশ্বার্ 28-12-1991 27-12-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জ্নত্রদকাণা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ছাতক শাখা,সুনােগঞ্জ 

3142 6891 G-8236 জনাব আশিাফুল আলে শাষেে 01-01-1992 31-12-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কেেশ্রী  শাখা, জ্নত্রদকানা 

3143 6892 I-160 জনাব  জ্োঃ ওর্োন গষন ভুইয়া 03-01-1992 02-01-51 ষবষবএ চাঁেপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্চৌিগ্রাে শাখা,লাকর্াে 

3144 6893 G-8237 জনাব অষনদেি ঘিাষে 25-01-1992 24-01-51 এেএর্ষর্ বাদগিিার্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িািাষিয়া শাখা, ষপদিাজপুি 

3145 6894 G-8238 জনাব  জ্োঃ আষশকুি িিোন 07-02-1992 06-02-51 ষবএ(র্ম্মান) র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্াউন জ্নায়াপাড়া শাখা,বাদগিিার্ 

3146 6895 Avi-1839 জনাব  জ্োঃ িায়িান আলী 09-02-1992 08-02-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) িাজশািী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বুষড়িিার্ বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

3147 6896 Gm-5125 জনাব  জ্োঃ ষশমুল জ্িার্াইন 21-02-1992 20-02-51 ষবষবএ র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আমুয়া শাখা, িালকাঠি 

3148 6897 Avi-1840 জনাব িষন আিদেে 02-03-1992 01-03-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) কুষিয়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষিএেখালী শাখা, শিীয়তপুি 

3149 6898 wU-733 জনাব িার্ান জ্োিাম্মে তাদিক 01-04-1992 31-03-51 ষবষবএ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আবুিিার্ শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

3150 6899 G-8239 জনাব  জ্োঃ আশিাফুি িিোন 01-06-1992 31-05-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) নিষর্াংেী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা চুনারুঘার্ শাখা, িষবগঞ্জ 

3151 6900 Gm-5126 জনাব জ্োঃ শষফকুল ইর্লাে 05-08-1992 04-08-51 এেএর্এর্ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্চৌগাছা শাখা, র্দশাি 

3152 6901 Gm-5127 জনাব শােসুন্নািাি 20-08-1992 19-08-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) জ্শিপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্শিপুি শাখা, জ্শিপুি 

3153 6902 Avi-1842 জনাব রুপন চন্দ্র পাল 09-10-1992 08-10-51 এেষবএ জ্নত্রদকাণা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ধিেপাশা শাখা,সুনােগঞ্জ 

3154 6903 ‡R-981 জনাব জান্নাতুল জ্ফিদেৌর্ 10-10-1992 09-10-51 এেএর্ ষপদিাজপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্লৌিজাং শাখা, মুষেগঞ্জ 

3155 6904 G-8240 জনাব আবু র্াইে 10-10-1992 09-10-51 ষবষবএ জ্েদিিপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা উজলপুি শাখা, জ্েদিিপুি 

3156 6905 G-8241 জনাব এর্ এে আশিাফ আলী জ্চৌধুিী 19-10-1992 18-10-51 ষিষিএে িষবগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাষনয়াচাং শাখা, িষবগঞ্জ 

3157 6906 Gg-4528 জনাব জ্োঃ েনসুি িিোন 12-11-1992 11-11-51 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) জয়পুিিার্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাষতিষেয়া শাখা, নিষর্াংেী 

3158 6907 GBP-1135 জনাব জ্োঃ আব্দুল িাষেে 16-11-1992 15-11-51 ষবষবএ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষশদবিিার্ শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

3159 6908 Avi-1843 জনাব জ্োঃ িেজান আলী 10-12-1992 09-12-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আলেশাি পাড়া োদ্রার্া শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 
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3160 6909 Avi-1844 জনাব জ্োঃ রুবাদয়ত িার্ান 12-12-1992 11-12-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ষর্িাজগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্খাশবার্ শাখা, লাকর্াে 

3161 6910 Avi-1845 জনাব জ্োঃ িষফকুল ইর্লাে 01-01-1993 31-12-51 ষবএ(র্ম্মান) ষর্িাজগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্চৌধুিী বাজাি শাখা, লাকর্াে 

3162 6911 Gm-5128 জনাব জ্োঃ র্াষকনুি ইর্লাে  07-01-1993 06-01-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) িাজশািী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েঘনা শাখা, কুষেল্লা 

3163 6912 Gj-294 জনাব ষলর্ন চন্দ্র িায় 19-01-1993 18-01-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) নীলফাোিী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাকিকাষন্দ বাজাি শাখা,জ্শিপুি 

3164 6913 Gm-5200 জনাব জ্োঃ র্াষেউল জ্িার্াইন 20-02-1993 19-02-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা অিধাি বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

3165 6914 Gg-4448 জনাব জ্োঃ োমুন অি িষশে 10-03-1993 09-03-52 এেএ কুষিয়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আইলচািা শাখা, কুষিয়া 

3166 6915 G-8242 জনাব আষনসুল ইর্লাে 21-04-1993 20-04-52 ষবষবএ কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্ফঞ্চুগঞ্জ শাখা, ষর্দলর্ 

3167 6916 Gg-4530 জনাব জ্োঃ  জ্েদিেী িার্ান 30-05-1993 29-05-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) পটুয়াখালী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা গলাষচপা শাখা, পটুয়াখালী 

3168 6917 G-8243 জনাব জ্োঃ আশিাফুল আলে 01-06-1993 31-05-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাষন্দপাড়া শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

3169 6918 ‡R-982 জনাব ষশকোি জান্নাতুল মুষেন 10-06-1993 09-06-52 এেএ োগুিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা শত্রুষজৎপুি শাখা, োগুিা 

3170 6919 Gm-5129 জনাব জ্োঃ শষফক ইেিান 04-07-1993 03-07-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ঠাকুিগাঁও 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নবীনগি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3171 6920 Gm-5022 জনাব শােীো নার্ষিন 31-08-1993 30-08-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা গফিগাঁও  শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

3172 6921 wU-735 জনাব জ্োিাম্মে তাষিফ ষবন ওয়াষল 01-09-1993 31-08-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ীিদটাি বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি(েঃ) 

3173 6922 Gd-929 জনাব ফািজানা িিোন 08-10-1993 07-10-52 এেষবএ নাদর্াি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নলুয়া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

3174 6923 ‡RW-551 জনাব জ্জইন ইয়ালোয়ী 19-10-1993 18-10-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ষর্িাজগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা চাক্তাই শাখা, চিগ্রাে (পঃ) 

3175 6924 we-839 জনাব জ্োঃ  জ্বািিান উষিন খন্দকাি 20-10-1993 19-10-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্নায়াখালী বাজাি  শাখা,সুনােগঞ্জ 

3176 6925 B-409 জনাব আোনত জ্িার্াইন ইেন 23-10-1993 22-10-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ফষিেপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাগার্ শাখা, ফষিেপুি 

3177 6926 ‡RW-544 জনাব এইচ এে জাদয়দুল ইর্লাে 28-10-1993 27-10-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েষিচাইল শাখা, কুষেল্লা 

3178 6927 wc-475 জনাব ষপ্রয়াাংকা তালুকোি 06-11-1993 05-11-52 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) সুনােগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বন্দি বাজাি শাখা,ষর্দলর্ 

3179 6928 G-8244 জনাব অদলাক েজুেোি  30-11-1993 29-11-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) নড়াইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা লাহুষড়য়া বাজাি শাখা,নড়াইল 

3180 6929 G-8245 জনাব আদয়শা আক্তাি স্বণ সা 05-12-1993 04-12-52 ষবএ(র্ম্মান) বষিশাল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বষিশাল শাখা, বষিশাল 

3181 6930 Gb-1820 জনাব জ্োিাম্মে নাষর্মুল ইর্লাে 30-12-1993 29-12-52 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ষকদশািগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েষিচখালী বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3182 6931 Avi-1846 জনাব জ্োঃ ষিফাত িার্ান 12-05-1994 11-05-53 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ষেনাজপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নুরুষন্দ বাজাি শাখা,জাোলপুি 

3183 6932 Gb-1821 জনাব নাষজয়া ইর্লাে 05-06-1994 04-06-53 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পুষলশ লাইন শাখা,কুষেল্লা 

3184 6933 Gg-4449 জনাব জ্োঃ  জ্েদিেী িার্ান 06-09-1987 05-09-46 এেএ চাঁেপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আফতাবষবষবি িার্ শাখা, জ্ফনী 

3185 6934 Gm-5130 জনাব জ্োিাম্মে র্াদজে-উল-ইর্লাে 16-12-1987 15-12-46 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বান্দিবান শাখা,বান্দিবান 

3186 6935 AvB-508 জনাব জ্শখ আল মুজাষিে ইকবাল 24-06-1988 23-06-47 এেএ র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা গাবুয়া বাজাি শাখা, পটুয়াখালী 

3187 6936 Gm-5131 জনাব জ্োঃ র্াইফুি িিোন 01-09-1988 31-08-47 এেষবএ বিগুনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাথিঘার্া শাখা, বিগুনা 

3188 6937 ‡K-1170 জনাব কােরুন্নািাি ষেশু 30-10-1988 29-10-47 এেএর্ষর্ জাোলপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্ছানটিয়া বাজাি শাখা,জাোলপুি 

3189 6938 ‡R-983 জনাব জয়ন্ত িঞ্জন ষবজুপুষি 22-11-1988 21-11-47 এেএর্এর্ নওগাঁ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা চােিার্ শাখা, ফষিেপুি 

3190 6939 Gg-4531 জনাব জ্োঃ োিবুবুি িিোন 30-12-1988 29-12-47 এেষবএর্ কুষিয়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুষিয়া শাখা, কুষিয়া 
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3191 6940 G-8246 জনাব জ্োঃ এনামুল িক 05-02-1989 04-02-48 এেএর্এর্ োগুিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আড়পাড়া শাখা, োগুিা 

3192 6941 Avi-1847 জনাব জ্োঃ িষবউল ইর্লাে 15-06-1989 14-06-48 এেএর্ষর্ পাবনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষঘওি শাখা, োষনকগঞ্জ 

3193 6942 G-8247 জনাব জ্োঃ আষিফুল ইর্লাে 20-06-1989 19-06-48 এেষবএর্ গাইবান্ধ্া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গাপীনাথপুি বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3194 6943 wm-140 জনাব চন্দন শীল 04-10-1989 03-10-48 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা লাো শাখা, বান্দিবান 

3195 6944 Gj-296 জনাব ষলষপ পািিীন 07-10-1989 06-10-48 এেএর্ষর্ পাবনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েৌলিীবাজাি শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

3196 6945 G-8248 জনাব জ্োঃ আষশরুল ইর্লাে 26-10-1989 25-10-48 এেএর্এর্ ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা খুলুেবাড়ীয়া শাখা, ষিনাইেি 

3197 6946 ‡K-1172 জনাব জ্োঃ আব্দুল কষিে  26-10-1989 25-10-48 এেষবএর্ র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পুকুিজনা বাজাি শাখা, পটুয়াখালী 

3198 6947 GBP-1137 জনাব িাষফজ আল োসুে 25-12-1989 24-12-48 এেএর্এর্ কক্সবাজাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা টিদব সাি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

3199 6948 Gg-4532 জনাব জ্োঃ আষিফুল িক োসুে 04-03-1990 03-03-49 এেএর্ শিীয়তপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িামুিো শাখা, শিীয়তপুি 

3200 6949 Gm-5132 জনাব জ্োঃ র্াইফুল ইর্লাে 15-05-1990 14-05-49 এেষবএর্ বষিশাল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্লঙ্গুটিয়া বাজাি শাখা, বষিশাল 

3201 6950 Gm-5133 জনাব জ্োঃ শষেরুল ইর্লাে 27-05-1990 26-05-49 এেষবএ ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাির্াগিা শাখা, ষিনাইেি 

3202 6951 Gg-4533 জনাব এ ষব এে ষেনিাজুি িিোন 01-07-1990 30-06-49 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, ষর্দলর্ 

3203 6952 wU-736 জনাব জ্োঃ  জ্তৌষিদুল ইর্লাে 11-08-1990 10-08-49 এেষবএ কক্সবাজাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা োতািবাড়ী শাখা,কক্সবাজাি 

3204 6953 G-8249 জনাব আল োমুন 15-08-1990 14-08-49 এেএ নড়াইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্লািাগড়া শাখা,নড়াইল 

3205 6954 Gm-5134 জনাব র্াইফুল ইর্লাে 19-09-1990 18-09-49 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জ্নায়াখালী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আদনায়ািা শাখা,পটিয়া 

3206 6955 Gb-1822 জনাব নাজনীন নুি জ্জষন 27-09-1990 26-09-49 এেএর্এর্ ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষর্দলর্ কদপ সাদির্ শাখা, ষর্দলর্ 

3207 6956 Gm-5135 জনাব জ্োঃ  জ্র্ষলে জ্োল্লা 05-10-1990 04-10-49 এেষবএর্ নািায়ণগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েঘনা শাখা, কুষেল্লা 

3208 6957 we-855 জনাব খান জ্বনষজি আিদেে 12-10-1990 11-10-49 ষবএ(র্ম্মান) নাদর্াি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুষিয়া শাখা, কুষিয়া 

3209 6958 Gg-4534 জনাব োরুফ জ্োিাম্মে আব্দুল্লাি 29-11-1990 28-11-49 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা শ্যােগঞ্জ শাখা,জ্নত্রদকাণা 

3210 6959 AvB-509 জনাব ইশষতয়াক ইবদন বািাি 29-12-1990 28-12-49 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্চৌধুিী বাজাি শাখা,লক্ষ্মীপুি 

3211 6960 Avi-1848 জনাব জ্োঃ িষবউল আলে 31-12-1990 30-12-49 এেএর্ষর্ নািায়ণগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কষবিিার্ শাখা,জ্নায়াখালী 

3212 6961 G-8250 জনাব আিশাে জ্িার্াইন 01-01-1991 31-12-49 ষবষবএ গাজীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা করুণানগি বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

3213 6962 Gm-5136 জনাব শািষেন আক্তাি 15-01-1991 14-01-50 এেষবএর্ েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্র্ািাগী বাজাি শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

3214 6963 GBP-1138 জনাব জ্োঃ আব্দুল িাষলে 03-02-1991 02-02-50 এেএ নওগাঁ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবলদগাষবন্দপুি শাখা, ফষিেপুি 

3215 6964 ‡R-984 জনাব জান্নাত আিা ইর্লাে 10-02-1991 09-02-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) নড়াইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাওিান বাজাি কদপ সাঃ শাখা, ঢাকা 

3216 6965 G-8251 জনাব জ্োঃ আলী আল িার্ান 15-02-1991 14-02-50 এেএর্এর্ জাোলপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েলান্দি শাখা, জাোলপুি 

3217 6966 G-8252 জনাব জ্োঃ আষিফুি িিোন খান 08-03-1991 07-03-50 এেএর্ জ্নত্রদকাণা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাথাষিয়া বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

3218 6967 Gg-4535 জনাব মুজাষিদুল ইর্লাে 22-04-1991 21-04-50 এেষবএ র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কচুয়া শাখা, চাঁেপুি 

3219 6968 ‡K-1173 জনাব জ্খািদশে আলে 15-05-1991 14-05-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) গাজীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, জ্নায়াখালী 

3220 6969 Gg-4536 জনাব জ্োর্দলি উষিন 10-07-1991 09-07-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আমুদিাি বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

3221 6970 wW-614 জনাব েীপু কুোি োর্ 21-07-1991 20-07-50 ষবএ(র্ম্মান) িষবগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্শিপুি বাজাি শাখা,জ্েৌলিীবাজাি 
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3222 6971 Gb-1823 জনাব নাষজয়া উষিন 09-08-1991 08-08-50 এেএর্ েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ধষলয়া শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

3223 6972 Gm-5137 জনাব জ্োঃ শাষকল আিদেে 03-09-1991 02-09-50 এেএর্এর্ মুষেগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাষশেনগি শাখা, িষবগঞ্জ 

3224 6973 Gb-1824 জনাব নাষর্ো খাতুন 20-11-1991 19-11-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ষর্িাজগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ঈশ্বিগঞ্জ শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

3225 6974 Gd-930 জনাব জ্োঃ ফষিদুল ইর্লাে 28-11-1991 27-11-50 এেষবএর্ লালেষনিিার্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বকশীগঞ্জ শাখা, জাোলপুি 

3226 6975 G-8254 জনাব জ্োঃ আষজজুি িিোন 01-12-1991 30-11-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জ্নায়াখালী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা খাদর্িিার্ শাখা, জ্নায়াখালী 

3227 6976 we-857 জনাব জ্োঃ বকুল জ্িাদর্ন 17-12-1991 16-12-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জ্েদিিপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা উিি িেজানপুিিার্ শাখা, োোিীপুি 

3228 6977 Gm-5138 জনাব জ্োঃ র্াইদুি িিোন 31-12-1991 30-12-50 এেএর্ষর্ ষর্িাজগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা চান্দুিা শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3229 6978 G-8255 জনাব জ্োঃ আোনত আলী 31-12-1991 30-12-50 এেএর্ ষর্িাজগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িার্নাবাে শাখা, লাকর্াে 

3230 6979 Gg-4537 জনাব শােীে োিফুজ 31-12-1991 30-12-50 ষবষবএ কুষিয়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েিম্মেপুি শাখা, োগুিা 

3231 6980 Avi-1849 জনাব ষির্ো আকতাি 01-01-1992 31-12-50 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নাষজিিার্ শাখা, চিগ্রাে (পূব স) 

3232 6981 G-8256 জনাব জ্োঃ আষতকুি িিোন 01-01-1992 31-12-50 এেএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মুক্তবাজাি শাখা, জ্ফনী 

3233 6982 ‡R-985 জনাব জীবন চন্দ্র শীল 07-01-1992 06-01-51 এেএর্ পটুয়াখালী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কলাপাড়া শাখা,পটুয়াখালী 

3234 6983 Gg-4538 জনাব েিানন্দ র্িকাি 10-01-1992 09-01-51 ষিষিএে বগুড়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাঞ্চািােপুি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3235 6984 Gg-4539 জনাব জ্োঃ মুষিন খান 28-01-1992 27-01-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ষর্দলর্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োগলাবাজাি শাখা,ষর্দলর্ 

3236 6985 wU-737 জনাব েীি জ্োঃ জ্তৌষিদুল ইর্লাে 10-02-1992 09-02-51 ষবষবএ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বিকল শাখা, িাঙ্গাোটি 

3237 6986 Gg-4541 জনাব জ্েৌসুেী জ্ে 20-02-1992 19-02-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ষর্দলর্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা সুনােগঞ্জ শাখা,সুনােগঞ্জ 

3238 6987 G-8257 জনাব আষর্ফ ষবন কাষেি 16-05-1992 15-05-51 এেএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মুক্তবাজাি শাখা, জ্ফনী 

3239 6988 Gm-5139 জনাব শাদিি আলী 12-06-1992 11-06-51 ষবষবএ োষনকগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফষিেগঞ্জ শাখা,চাঁেপুি 

3240 6989 Gm-5140 জনাব র্ঞ্জীব ষবশ্বার্ 01-07-1992 30-06-51 ষবফাে স(র্ম্মান) জ্গাপালগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাটিকাোিী শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

3241 6990 Gm-5141 জনাব র্ালো আক্তাি 18-07-1992 17-07-51 ষবষবএ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ীতাকুি শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

3242 6991 Gg-4542 জনাব জ্োঃ জ্েদিেী িার্ান 26-11-1992 25-11-51 এেষবএ ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা তালা শাখা, র্াতক্ষীিা 

3243 6992 Avi-1851 জনাব জ্োঃ িষফকুল ইর্লাে শািীন 07-12-1992 06-12-51 ষবফাে স েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্জলদিাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

3244 6993 Gm-5143 জনাব জ্োিাম্মে র্াইদুল ইর্লাে 31-12-1992 30-12-51 এেষবএ কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

3245 6994 wR-625 জনাব জ্গালাে র্াদিায়াি 01-01-1993 31-12-51 এেএ র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা গুনাকিকাটি শাখা, র্াতক্ষীিা 

3246 6995 wR-626 জনাব জ্োঃ জ্গালাে িব্বানী 01-01-1993 31-12-51 ষবষবএ ষকদশািগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষিলষচয়া শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3247 6996 Avi-1852 জনাব িদেন চন্দ্র িওলাোি 03-02-1993 02-02-52 ষবষবএ বষিশাল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা চান্দখালী শাখা, বিগুনা 

3248 6997 GBP-1140 জনাব জ্োঃ িাষর্বুি িিোন 17-04-1993 16-04-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নওয়াপাড়া শাখা, র্দশাি 

3249 6998 wU-738 জনাব তন্ময়  জ্ে র্াষন 29-04-1993 28-04-52 ষবষবএ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পানছষড় শাখা, খাগড়াছষড় 

3250 6999 G-8258 জনাব আব্দুল্লাি 10-05-1993 09-05-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জয়ষর্ষি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3251 7000 ‡K-1174 জনাব জ্োঃ কায়র্াি আল আিাফ 27-05-1993 26-05-52 ষিষিএে েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েসূয়া বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3252 7001 ‡K-1175 জনাব খাদলো আক্তাি 08-06-1993 07-06-52 ষবষবএ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা চাক্তাই শাখা, চিগ্রাে (পঃ) 
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বতসোন পদে  

পদোন্নষতি 

তাষিখ 
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3253 7002 Avi-1853 জনাব জ্োঃ আবু িায়িান 20-06-1993 19-06-52 এলএলষব(র্ম্মান) চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িালশিি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

3254 7003 Gm-5144 জনাব জ্োঃ র্াইদুি িিোন ষশপন 01-07-1993 30-06-52 ষবএ(র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্াদিব বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

3255 7004 Avi-1854 জনাব জ্োঃ িাষব্ব জ্শখ 25-07-1993 24-07-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) বগুড়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা লাউিফদতপুি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3256 7005 IqvB-235 জনাব জ্োঃ ইউনুর্ 21-09-1993 20-09-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আলীশ্বি বাজাি শাখা, লাকর্াে 

3257 7006 ‡RW-546 জনাব জষিরুল ইর্লাে 06-11-1993 05-11-52 ষবষবএ কক্সবাজাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গািকঘার্া শাখা,কক্সবাজাি 

3258 7007 Avi-1855 জনাব জ্িাকর্ানা 25-11-1993 24-11-52 এেএ নিষর্াংেী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা শিীয়তপুি শাখা, শিীয়তপুি 

3259 7008 GBP-1141 জনাব আবু িাষনফ ষেয়া 15-12-1993 14-12-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) নীলফাোিী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুরুয়া বাজাি  শাখা, জ্শিপুি 

3260 7009 we-858 জনাব ষবশ্বষজৎ জ্গালোি 25-12-1993 24-12-52 ষবএ(র্ম্মান) োোিীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গাপালপুি িার্ শাখা, োোিীপুি 

3261 7010 Gg-4543 জনাব জ্োঃ জ্োজাদম্মল িক 01-01-1994 31-12-52 ষবষবএ চাঁেপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আেজাে িার্ শাখা, জ্ফনী 

3262 7011 Avi-1856 জনাব উদম্ম রুোনা আফষিন 14-12-1994 13-12-53 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জ্েদিিপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েদিিপুি শাখা, জ্েদিিপুি 

3263 7012 Gm-5146 জনাব জ্র্ািাগ চক্রবতী 15-02-1995 14-02-54 ষবষবএ ফষিেপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পুখুষিয়া শাখা, ফষিেপুি 

3264 7013 Gg-4544 জনাব জ্োঃ আব্দুল জ্োন্নাফ 10-08-1995 09-08-54 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) িাংপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা োইজবাগ বাজাি শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

3265 7014 G-8259 জনাব জ্োঃ এেিান জ্িার্াইন 03-02-1988 02-02-47 এেষবএর্ নািায়ণগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্চৌমুিনী  শাখা, জ্নায়াখালী 

3266 7015 G-8260 জনাব জ্োিাম্মে আষনসুি িিোন 04-02-1988 03-02-47 এেএ জ্গাপালগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কার্ালীপাড়া শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

3267 7016 AvB-510 জনাব ইেিান জ্িাদর্ন 10-02-1988 09-02-47 ষবএ(র্ম্মান) র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা রুপষেয়া শাখা, র্দশাি 

3268 7017 Avi-1857 জনাব ঋষি জ্চৌধুিী 04-04-1988 03-04-47 এেএর্এর্ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা গাছুয়া শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

3269 7018 Gm-5147 জনাব র্াষজয়া আফষিন 28-06-1988 27-06-47 এেষবএ ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা শষনি আখড়া শাখা, ঢাকা 

3270 7019 G-8261 জনাব জ্োঃ আষিফুি িিোন 14-08-1988 13-08-47 এেষবএর্ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা লক্ষণপুি শাখা, র্দশাি 

3271 7020 G-8262 জনাব জ্োঃ আষিফুল ইর্লাে 08-10-1988 07-10-47 এেএ ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্খািো  বাজাি শাখা, র্াতক্ষীিা 

3272 7021 Gm-5148 জনাব জ্োঃ র্াষেকুি িিোন 20-11-1988 19-11-47 এেএ ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফুলতলা শাখা, খুলনা 

3273 7022 Gg-4545 জনাব ষেজানুি িিোন 26-12-1988 25-12-47 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েগড়া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

3274 7023 Gb-1825 জনাব ষনউর্ন গাইন 03-01-1989 02-01-48 এেষবএ খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জাষেিা বাজাি শাখা, খুলনা 

3275 7024 Gg-4546 জনাব জ্োতাদলব জ্িাদর্ন 01-02-1989 31-01-48 এেএ চাঁেপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাড়কিতলা বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

3276 7025 Gb-1826 জনাব জ্োঃ নুরুল কাদেি 18-03-1989 17-03-48 ষিষিএে কক্সবাজাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা হ্নীলা শাখা, কক্সবাজাি 

3277 7026 Gm-5150 জনাব জ্োঃ শিীে উল্লাি 12-07-1989 11-07-48 ষবষবএ জ্ফনী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্পকুয়া শাখা, কক্সবাজাি 

3278 7027 Gm-5151 জনাব র্েীিন কুোি 13-07-1989 12-07-48 ষবএর্এর্(র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্ছার্ ষবঘাই শাখা, পটুয়াখালী 

3279 7028 Gg-4547 জনাব জ্োঃ জ্োশািিফ জ্িাদর্ন 10-08-1989 09-08-48 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়, লাকর্াে 

3280 7029 Gm-5152 জনাব জ্োঃ র্াইফুল ইর্লাে 02-12-1989 01-12-48 এেকে জ্নায়াখালী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা োইজেী জ্কার্ স শাখা, জ্নায়াখালী 

3281 7030 IqvB-236 জনাব ইয়াকুব খান 29-12-1989 28-12-48 এেএর্ জ্নায়াখালী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্লািাগড়া শাখা,পটিয়া 

3282 7031 ‡K-1176 জনাব জ্কাষিনুি আক্তাি র্ম্পা 02-01-1990 01-01-49 এেষবএ ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আড়াইিাজাি শাখা,নািায়নগঞ্জ 

3283 7032 Avi-1858 জনাব জ্োঃ ষিেওয়ান উষিন 06-01-1990 05-01-49 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জ্নায়াখালী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কিানীিার্ শাখা,পটিয়া 
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3284 7033 G-8263 জনাব অদশাক কুোি কে সকাি 09-07-1990 08-07-49 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা চাঁেপুিা শাখা,পটুয়াখালী 

3285 7034 wKD-41 জনাব কােরুল িার্ান 20-11-1990 19-11-49 এেএর্ষর্ কুষড়গ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নবীনগি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3286 7035 wW-618 জনাব জ্েওয়ান জান্নাত আিা জ্বগে 15-12-1990 14-12-49 ষবইউআিষপ ষকদশািগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কষিেগঞ্জ শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3287 7036 I-161 জনাব জ্োঃ ওবায়দুি িিোন 22-12-1990 21-12-49 এেষবএর্ পাবনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জুষনয়ােি  শাখা, কুষিয়া 

3288 7037 Gg-4548 জনাব ষেলন আক্তাি 01-01-1991 31-12-49 এেষবএর্ ঠাকুিগাঁও 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আউষলয়া বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3289 7038 Gm-5155 জনাব জ্োঃ র্াষনয়াত জ্িাদর্ন 15-01-1991 14-01-50 ষবষবএ ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্চৌধুিী বাজাি শাখা,লক্ষ্মীপুি 

3290 7039 G-8265 জনাব ষেজসা আষিফ আিদেে 31-03-1991 30-03-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জ্ফনী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্বায়ালখালী শাখা,পটিয়া 

3291 7040 Gm-5156 জনাব জ্োঃ র্াইফুল ইর্লাে 25-04-1991 24-04-50 এেষবএ জ্গাপালগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাজপার্ শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

3292 7041 Avi-1860 জনাব জ্োিাম্মে ষিয়াে আক্তাি 30-05-1991 29-05-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িালশিি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

3293 7042 Gg-4549 জনাব আব্দুল্লাি আল োমুন 01-06-1991 31-05-50 ষবএর্এর্(র্ম্মান) কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা দজন্তাপুি শাখা, ষর্দলর্ 

3294 7043 Gm-5157 জনাব সুোইয়া র্াজ্জাে অন্নী 16-09-1991 15-09-50 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) িষবগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা এদটর্ এি ইষঞ্জষনয়াষিাং ষবিাগ,প্রকা 

3295 7044 Gm-5158 জনাব সুোইয়া লুৎফী 01-11-1991 31-10-50 এেএর্ষর্ লক্ষ্মীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ঙ্গী শাখা, গাজীপুি 

3296 7045 Avi-1861 জনাব রুদবল তালুকোি 08-11-1991 07-11-50 ষবএর্এর্(র্ম্মান) জ্নত্রদকাণা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্নায়াখালী বাজাি  শাখা,সুনােগঞ্জ 

3297 7046 Gg-4551 জনাব জ্োস্তফা কাোল 23-11-1991 22-11-50 এেএ কক্সবাজাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্র্কনাফ শাখা, কক্সবাজাি 

3298 7047 wc-477 জনাব প্রষনতা েিল 30-11-1991 29-11-50 এেএর্ খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা গাজীপুি শাখা, গাজীপুি 

3299 7048 we-859 জনাব ষবশ্বষজৎ িায় 01-01-1992 31-12-50 এেএর্এর্ জ্গাপালগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাঠিবাজাি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

3300 7049 wU-741 জনাব তািষেনা আক্তাি 01-01-1992 31-12-50 ষবষবএ লক্ষ্মীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্পািাি বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

3301 7050 Gm-5160 জনাব জ্োঃ র্ািাে জ্িাদর্ন 06-01-1992 05-01-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্লতিা বাজাি শাখা, জ্িালা 

3302 7051 Gg-4552 জনাব জ্োঃ োসুে িানা 03-02-1992 02-02-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েঈনপুি শাখা,সুনােগঞ্জ 

3303 7052 ‡K-1177 জনাব কদল্লাল েিল 07-02-1992 06-02-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ফষিেপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা লস্কিষেয়া বাজাি শাখা,ফষিেপুি 

3304 7053 G-8268 জনাব অরুপ িঞ্জন নন্দী 25-06-1992 24-06-51 ষবএ(র্ম্মান) সুনােগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জাোলগঞ্জ শাখা,সুনােগঞ্জ 

3305 7054 Gg-4554 জনাব োসুে িানা 12-07-1992 11-07-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ঠাকুিগাঁও 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা 
আইষর্টি ষর্দটের্,কাি স ও জ্োবাইল ব্াাংষকাং 

ষবিাগ প্রকা 

3306 7055 wc-478 জনাব কাজী জ্োঃ পাদবল োিমুে 15-07-1992 14-07-51 এেএর্ষর্ লক্ষ্মীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবএর্ষি িার্ শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

3307 7056 Gm-5162 জনাব জ্োঃ র্জীবুল ইর্লাে 24-07-1992 23-07-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ষর্িাজগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা তক্তািচলা বাজাি শাখা, র্াঙ্গাইল(েঃ) 

3308 7057 we-860 জনাব ষবকাশ চন্দ্র িায় 25-07-1992 24-07-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ষেনাজপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েওয়ানগঞ্জ শাখা, জাোলপুি 

3309 7058 G-8269 জনাব জ্োঃ আষশকুল ইর্লাে 01-10-1992 30-09-51 এেষবএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বড়দলখা শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

3310 7059 G-8270 জনাব অষেিা জ্চৌধুিী 02-10-1992 01-10-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আশুষলয়া বাজাি  শাখা, ঢাকা 

3311 7060 G-8271 জনাব অনুপে োর্ 15-11-1992 14-11-51 ষবষবএ ফষিেপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ঈশানদগালপুি শাখা, ফষিেপুি 

3312 7061 G-8272 জনাব আশিাফুল আলে 21-11-1992 20-11-51 ষবএর্এর্ জ্নত্রদকাণা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েধ্যনগি শাখা,সুনােগঞ্জ 

3313 7062 ‡RW-547 জনাব জ্োঃ ষজন্নাতুল ইর্লাে 09-12-1992 08-12-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) বগুড়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গাপীনাথপুি বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 
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ক্রঃনাং 
জ্জষ্ঠেতা 

 নাং 
ষপএফ নম্বি  নাে জন্ম তাষিখ 

অবর্দিি 

 তাষিখ 

ষশক্ষাগত 

 জ্র্াগ্যতা 
ষনজ জ্জলা 

ব্াাংদক 

জ্র্াগোদনি 

 তাষিখ 

ব্াাংদক জ্র্াগোনকালীন পেবী  

বতসোন পদে  

পদোন্নষতি 

তাষিখ 

বতসোন পে বতসোন কে সস্থল 

১ 2 ৩ 4 ৫ 6 ৭ 8 ৯ 10 11 ১২ 13 

3314 7063 Gd-932 জনাব জ্োঃ ফষিে জ্িাদর্ন 30-12-1992 29-12-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) নাদর্াি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িড়ািিার্ শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

3315 7064 Gb-1827 জনাব নাঈে র্িকাি 31-12-1992 30-12-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ষর্িাজগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা শ্যােগঞ্জ কাষলবাড়ী শাখা, জাোলপুি 

3316 7065 Gg-4556 
জনাব ষর্ষিক োরুফ র্ালাউষিন 

আিদেে 
08-01-1993 07-01-52 এেষবএ জ্েদিিপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফতুল্লা শাখা,নািায়নগঞ্জ 

3317 7066 Gm-5163 জনাব ষর্লষিয়া সুলতানা 18-02-1993 17-02-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) িাজশািী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ীিদটাি বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি(েঃ) 

3318 7067 wU-742 জনাব জ্োঃ জ্তৌষফকুি িিোন 10-04-1993 09-04-52 ষবষবএ িাংপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জুিানপুি শাখা, কুষেল্লা 

3319 7068 ‡R-986 জনাব জ্োঃ জষিরুল ইর্লাে 04-05-1993 03-05-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাড়ড়খালী বাজাি শাখা, মুষেগঞ্জ 

3320 7069 Gm-5165 জনাব সুব্রত ষর্নিা 11-07-1993 10-07-52 ষবএি (র্ম্মান) বাদগিিার্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা োটিিাঙ্গা শাখা, ষপদিাজপুি 

3321 7070 ‡R-987 জনাব জয়দেব কুোি পাল 15-10-1993 14-10-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েষক্ষণ ষেজসাপুি শাখা, োগুিা 

3322 7071 Gg-4557 জনাব জ্োঃ র্াে োষনক 30-10-1993 29-10-52 এেএর্ ষর্িাজগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা লালপুি বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3323 7072 Gg-4558 জনাব োিমুদুল িার্ান 01-11-1993 31-10-52 ষবষবএ নািায়ণগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা োষিগাছা বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

3324 7073 Gg-4559 জনাব জ্েৌসুেী িায় 05-11-1993 04-11-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফষকিিার্ শাখা,বাদগিিার্ 

3325 7074 we-861 জনাব জ্োঃ আবু বক্কি ষর্ষিক 10-11-1993 09-11-52 ষবষবএ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাঘাইছষড় শাখা, িাঙ্গাোটি 

3326 7075 Gm-5166 জনাব জ্োঃ র্াজ্জাে জ্িাদর্ন 15-11-1993 14-11-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জাোলপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্নকী বাজাি শাখা, জাোলপুি 

3327 7076 Gd-935 জনাব আব্দুল্লাি আল ফারুকী ফিাজী 17-11-1993 16-11-52 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা শুশুষত বাজাি শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

3328 7077 Gd-936 জনাব ফািষেে িার্ান শুি 21-11-1993 20-11-52 ষবষবএ নািায়ণগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েিজেপুি শাখা,নািায়নগঞ্জ 

3329 7078 AvB-511 জনাব জ্োঃ ইর্োইল জ্িাদর্ন 16-12-1993 15-12-52 ষবষবএ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা খাজুিা বাজাি শাখা, র্দশাি 

3330 7079 Gm-5167 জনাব শািেীন সুলতানা 20-12-1993 19-12-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ইছাপুিা শাখা, মুষেগঞ্জ 

3331 7080 Gm-5168 জনাব সুেন্ত কুোি োর্ 29-12-1993 28-12-52 এেএর্ খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িািানচি শাখা, বষিশাল 

3332 7081 Avi-1862 জনাব জ্োঃ রুদবল ষেয়া 01-01-1994 31-12-52 ষবষবএ ষকদশািগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েষিচখালী বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3333 7082 wU-744 জনাব জ্োঃ তাষিক িায়াত 28-05-1994 27-05-53 ষবএ(র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ঘার্াইল শাখা,র্াঙ্গাইল (উঃ) 

3334 7083 Gb-1829 জনাব জ্োঃ নুদিি িিোন 05-06-1994 04-06-53 ষবএর্এর্(র্ম্মান) জ্নায়াখালী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নাদপাড়া বাজাি শাখা, পটিয়া 

3335 7084 Gm-5169 জনাব শাংকি োর্ 10-12-1994 09-12-53 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নবগ্রাে শাখা, িালকাঠি 

3336 7085 Avi-1863 জনাব জ্শখ জ্র্াদিল িানা 12-08-1987 11-08-46 এেএর্এর্ খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফুলতলা শাখা, খুলনা 

3337 7086 B-411 জনাব জ্োঃ ইেিান জ্িাদর্ন 10-10-1987 09-10-46 এেএর্ষর্ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কলাতলা শাখা,বাদগিিার্ 

3338 7087 GBP-1143 জনাব জ্োঃ িাষর্বুল িক 14-12-1987 13-12-46 এেএর্ষর্ ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা তালা শাখা, র্াতক্ষীিা 

3339 7088 Gg-4561 জনাব েে কৃষ্ণ র্ািা 29-12-1987 28-12-46 এেএর্ষর্ চাঁেপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাজীগঞ্জ শাখা,চাঁেপুি 

3340 7089 GBP-1144 জনাব জ্োঃ িার্ান আলী 01-02-1988 31-01-47 এেএ ষর্িাজগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাকিাইে শাখা,র্াঙ্গাইল (উঃ) 

3341 7090 Avi-1864 জনাব জ্োঃ আব্দুি িউফ 01-07-1988 30-06-47 এেএর্ বগুড়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জীবনগঞ্জ বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3342 7091 Gg-4562 জনাব ষেঠুন েি 10-10-1988 09-10-47 এেষবএর্ খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাতািিার্ শাখা, বষিশাল 

3343 7092 Gm-5170 জনাব জ্োঃ র্াজ্জাদুল ইর্লাে 14-11-1988 13-11-47 এেএর্ষর্ োগুিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্াষচলাপুি শাখা, োগুিা 
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3344 7093 G-8273 জনাব আশিাফুল ইর্লাে 22-11-1988 21-11-47 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেঠােইন শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3345 7094 Gd-939 জনাব ষফদিাজ ষেয়া 04-01-1989 03-01-48 ষবষবএ জাোলপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেলন বাজাি শাখা, জাোলপুি 

3346 7095 GBP-1145 জনাব জ্োঃ িাষর্বুল িক 23-02-1989 22-02-48 এেএর্ েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা খাষলয়াজুিী শাখা, জ্নত্রদকানা 

3347 7096 Gm-5172 জনাব র্ানষজো র্িকাি 30-06-1989 29-06-48 এেষবএ কুষড়গ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা রুপগঞ্জ শাখা,নািায়নগঞ্জ 

3348 7097 Gm-5173 জনাব জ্োঃ জ্র্ািাগ েীি 10-08-1989 09-08-48 এেষবএে বষিশাল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বানািীপাড়া শাখা, বষিশাল 

3349 7098 Gd-940 জনাব জ্োঃ ফয়র্াল জ্িাদর্ন জ্নাোন 21-10-1989 20-10-48 এেষবএ বাদগিিার্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নািায়নগঞ্জ কদপ সাঃ শাখা, নািায়নগঞ্জ 

3350 7099 Gm-5174 জনাব জ্োঃ সুেন আক্তাি 10-12-1989 09-12-48 এেষবএর্ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফুলিাতা বাজাি শাখা, বাদগিিার্ 

3351 7100 Gg-4563 জনাব োিমুদুল িক 31-12-1989 30-12-48 এেএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাাংলাবাজাি শাখা, সুনােগঞ্জ 

3352 7101 wc-479 জনাব প্রনয় কুোি ষবশ্বার্ 30-01-1990 29-01-49 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাষশগঞ্জ বাজাি (ষত্রঃ)শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

3353 7102 AvB-513 জনাব ইেিান জ্িাদর্ন 01-03-1990 28-02-49 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জ্ফনী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আবুিিার্ শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

3354 7103 Gg-4564 জনাব জ্োঃ োিবুবুি িিোন 11-03-1990 10-03-49 এেএর্ষর্ পাবনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাঠাকার্া শাখা, জ্শিপুি 

3355 7104 ‡R-992 জনাব জান্নাত আিা জ্বগে 22-03-1990 21-03-49 এেষবএর্ জ্নায়াখালী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্র্নবাগ শাখা, জ্নায়াখালী 

3356 7105 wU-745 জনাব তাষনয়া খাতুন 21-05-1990 20-05-49 এেএর্এর্ ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা টাফ কদলজ শাখা, ঢাকা 

3357 7106 G-8275 জনাব অষিষজৎ র্ািা 05-08-1990 04-08-49 এেএর্ষর্ র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ডুমুষিয়া শাখা, খুলনা 

3358 7107 wR-627 জনাব জ্গৌতে েিল 10-08-1990 09-08-49 এেষবএর্ র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাদয়েদখালা বাজাি শাখা, র্দশাি 

3359 7108 Gb-1830 জনাব নয়ন র্িকাি 12-08-1990 11-08-49 এেএর্ষর্ নড়াইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাষলয়া শাখা,নড়াইল 

3360 7109 G-8276 জনাব আফজল জ্িাদর্ন 16-09-1990 15-09-49 ষবএ(র্ম্মান) িাজবাড়ী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গায়ালন্দ শাখা, িাজবাড়ী 

3361 7110 ‡R-993 জনাব জ্োঃ আবু জাফি 15-10-1990 14-10-49 এেএ ষপদিাজপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েঠবাষড়য়া শাখা, ষপদিাজপুি 

3362 7111 Gd-941 জনাব ফাদতো তুজ জ্জািিা 28-10-1990 27-10-49 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) িাজবাড়ী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাজবাড়ী শাখা, িাজবাড়ী 

3363 7112 wR-628 জনাব জ্গালাে র্াকলাইন 01-11-1990 31-10-49 এেএর্এর্ ষেনাজপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাজীপুি বাজাি শাখা, জাোলপুি 

3364 7113 Gg-4566 জনাব জ্োঃ োসুদুি িিোন 11-11-1990 10-11-49 এেএর্ষর্ জ্েদিিপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাথুলী শাখা, জ্েদিিপুি 

3365 7114 Gm-5175 জনাব শাি জ্োঃ শািাোত কষবি 15-11-1990 14-11-49 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গার্াইি বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3366 7115 Gb-1831 জনাব জ্োঃ নুরুল আষেন 15-11-1990 14-11-49 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) নািায়ণগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাজািীিার্ শাখা,জ্নায়াখালী 

3367 7116 Gm-5176 জনাব জ্োঃ জ্র্ষলে জ্িাদর্ন 10-12-1990 09-12-49 এেএ খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আড়গলিাড়া শাখা, বষিশাল 

3368 7117 ‡R-994 জনাব জপদতাি েিল 10-12-1990 09-12-49 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েদিিপুি বাজাি শাখা, বষিশাল 

3369 7118 Gb-1832 জনাব নুর্িাত জািান 25-12-1990 24-12-49 এেএর্এর্ বগুড়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আেতলী শাখা, বিগুনা 

3370 7119 wc-480 জনাব ষপ্রয়াঙ্কা জ্িৌষেক 01-01-1991 31-12-49 এেএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষপদিাজপুি শাখা, ষপদিাজপুি 

3371 7120 Gg-4568 জনাব জ্োঃ োসুে র্ািাে 01-01-1991 31-12-49 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) চুয়ািাঙ্গা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জীবননগি শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

3372 7121 GBP-1146 জনাব িাষফজুি িিোন 03-02-1991 02-02-50 এেএ র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাদুিতলা বাজাি শাখা, িালকাঠি 

3373 7122 ‡K-1179 জনাব আবু কাউর্াি আকন্দ 04-02-1991 03-02-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা অিগ্রাে শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3374 7123 Gg-4569 জনাব ষেনিাজুি িিোন 01-03-1991 28-02-50 এেএর্এর্ ষর্দলর্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োগলাবাজাি শাখা,ষর্দলর্ 
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3375 7124 Gg-4570 জনাব জ্োঃ েষিবুল্লাি 01-03-1991 28-02-50 এেএ ষকদশািগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাষজতপুি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3376 7125 GBP-1147 জনাব িাষফজা আক্তাি 17-03-1991 16-03-50 এেএর্ োোিীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষশবচি শাখা, োোিীপুি 

3377 7126 Gm-5177 জনাব শিীফুল ইর্লাে 03-04-1991 02-04-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) নিষর্াংেী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পইল শাখা,িষবগঞ্জ 

3378 7127 Gm-5178 জনাব শাষিনা আক্তাি 01-05-1991 30-04-50 এেষবএ ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িালকী বাজাি শাখা,ষিনাইেি 

3379 7128 ‡R-995 জনাব জ্োঃ জাষকি জ্িাদর্ন 16-05-1991 15-05-50 ষবষবএ জ্নায়াখালী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাঙ্গুষনয়া কদলজ শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

3380 7129 Gm-5179 জনাব জ্র্ৌিি েিল 12-06-1991 11-06-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) োোিীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, জ্গাপালগঞ্জ  

3381 7130 Gm-5180 জনাব জ্োঃ র্ািাে জ্িাদর্ন 01-07-1991 30-06-50 ষবষবএ ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্তািাবগঞ্জ বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

3382 7131 ‡K-1180 জনাব জ্োিাম্মে আবছাি কাোল 22-07-1991 21-07-50 ষবষবএ কক্সবাজাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুতুবষেয়া শাখা,কক্সবাজাি 

3383 7132 &Gm-5181 জনাব স্বপন চন্দ্র বে সন 01-08-1991 31-07-50 ষবএ(র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা োষিগাছা বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

3384 7133 Gg-4571 জনাব জ্োঃ োিমুে িার্ান 23-09-1991 22-09-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা শ্যােনগি শাখা, র্াতক্ষীিা 

3385 7134 ‡K-1181 জনাব কষপল চন্দ্র জ্ে 08-10-1991 07-10-50 এেএর্ষর্ জ্িালা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ািাি শাখা, ঢাকা 

3386 7135 ‡K-1183 জনাব কষন চাকো 16-10-1991 15-10-50 এেএ িাঙ্গাোটি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবলাইছষড় শাখা, িাঙ্গাোটি 

3387 7136 Gm-5183 জনাব শুি জ্ে 20-10-1991 19-10-50 ষবষবএ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাোল বাজাি শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

3388 7137 wc-482 জনাব সুকান্ত র্িকাি পাথ স 14-11-1991 13-11-50 এেএ জ্নত্রদকাণা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ধিেপাশা শাখা,সুনােগঞ্জ 

3389 7138 wU-746 জনাব তািষেনা আক্তাি 15-11-1991 14-11-50 এেষবএ চিগ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নজুষেয়ািার্ শাখা, চিগ্রাে (পূব স) 

3390 7139 Gg-4573 জনাব োশতুিা  জ্বগে 19-11-1991 18-11-50 এেএর্ েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা,েয়েনষর্াংি(উঃ) 

3391 7140 Gm-5184 জনাব র্ানষজো ষবনদত বাষশি 30-11-1991 29-11-50 এেষবএ ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িেিা বাজাি শাখা, ঢাকা 

3392 7141 ‡K-1184 জনাব জ্োঃ কাউর্াি িাষেে 20-12-1991 19-12-50 এেএর্এর্ জ্নায়াখালী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আদনায়ািা শাখা,পটিয়া 

3393 7142 B-413 জনাব জ্োঃ ইেিান জ্শখ 05-01-1992 04-01-51 এেএর্ষর্ ষপদিাজপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাউখালী শাখা, ষপদিাজপুি 

3394 7143 Gm-5186 জনাব এর্ এে র্াষেে আদনায়াি 15-01-1992 14-01-51 এেএর্এর্ জ্ফনী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িয়াদকা শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

3395 7144 G-8278 জনাব জ্োঃ আলী আশিাফ 02-02-1992 01-02-51 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা রুপগঞ্জ শাখা,নািায়নগঞ্জ 

3396 7145 Gb-1834 জনাব জ্োঃ নাজমুল আলে 10-05-1992 09-05-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জ্িালা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা চিফোশন শাখা, জ্িালা 

3397 7146 Gg-4574 জনাব খন্দকাি জ্োঃ জ্েদিেী িার্ান 15-05-1992 14-05-51 এেএর্ষর্ বগুড়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্িাইল শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3398 7147 ‡K-1185 জনাব জ্োঃ কােরুল িার্ান 05-07-1992 04-07-51 এেষবএ েয়েনষর্াংি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জয়ষর্ষি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3399 7148 wR-629 জনাব জ্োঃ জ্গালাে আজে 11-08-1992 10-08-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) বষিশাল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা োউেকাষন্দ শাখা,কুষেল্লা 

3400 7149 GBP-1148 জনাব জ্োঃ িাষফজুি িিোন 28-08-1992 27-08-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েষক্ষন আইচা বাজাি শাখা, জ্িালা 

3401 7150 wW-619 জনাব ধনঞ্জয় চন্দ্র োিা 14-09-1992 13-09-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ষেনাজপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েওয়ানগঞ্জ শাখা, জাোলপুি 

3402 7151 Gm-5187 জনাব জ্োঃ সুেন ষেয়া 19-09-1992 18-09-51 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) সুনােগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাষফনগি ইউষনয়ন শাখা, সুনােগঞ্জ 

3403 7152 Gm-5188 জনাব সুলতানা আফদিাজ এষন 29-09-1992 28-09-51 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুষেল্লা শাখা, কুষেল্লা 

3404 7153 Gm-5190 জনাব োবনী বষনক 12-10-1992 11-10-51 ষবএ(র্ম্মান) চাঁেপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা চাঁেপুি শাখা,চাঁেপুি 

3405 7154 wU-747 জনাব জ্োঃ তাষিকুল ইর্লাে 15-10-1992 14-10-51 এেএর্ বিগুনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বােনা শাখা, বিগুনা 
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ব্াাংদক জ্র্াগোনকালীন পেবী  
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3406 7155 Gb-1835 জনাব ষনরুপো ষবশ্বার্ 21-10-1992 20-10-51 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) খুলনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষনউ োদকসর্ শাখা, খুলনা 

3407 7156 ‡RW-548 জনাব নুর্িাত জািান জ্জষনর্ 07-11-1992 06-11-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) বাদগিিার্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফলষততা শাখা,বাদগিিার্ 

3408 7157 Gm-5191 জনাব জ্োঃ র্াইফুল ইর্লাে 20-11-1992 19-11-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গায়াইনঘার্ শাখা, ষর্দলর্ 

3409 7158 ‡RW-549 জনাব ফাদতো তুজ জ্জািিা 26-11-1992 25-11-51 ষবএ(র্ম্মান) ষেনাজপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা স্থানীয় মুখ্য কার্ সালয়, ঢাকা 

3410 7159 Gg-4577 জনাব েষিয়ে সুলতানা েষন 16-12-1992 15-12-51 এেষবএ গাজীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নন্দীপাড়া বাজাি শাখা, ঢাকা 

3411 7160 wR-630 জনাব জ্গালাে িসুল 01-01-1993 31-12-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) সুনােগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেিাই শাখা,সুনােগঞ্জ 

3412 7161 G-8279 জনাব জ্োঃ আষেনুি িিোন 01-01-1993 31-12-51 ষবষবএ ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িার্ই বাজাি শাখা,ষিনাইেি 

3413 7162 ‡RW-550 জনাব জাষকি জ্িাদর্ন 05-01-1993 04-01-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষচতলোিী বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

3414 7163 ‡K-1186 জনাব কােরুল আদবেীন 22-01-1993 21-01-52 ষবষবএ ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আেড়াতলী শাখা, কুষেল্লা 

3415 7164 Gm-5192 জনাব জ্র্ািাগ ষেয়া 02-03-1993 01-03-52 এেএর্এর্ জ্নত্রদকাণা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষত্রশাল শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

3416 7165 ‡K-1188 জনাব কেল চন্দ্র োর্ 11-04-1993 10-04-52 ষিষিএে কুষড়গ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্চৌিগ্রাে শাখা,লাকর্াে 

3417 7166 GBP-1150 জনাব জ্োঃ হুোয়ুন কষবি 05-05-1993 04-05-52 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) সুনােগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবশ্বম্ভিপুি শাখা,সুনােগঞ্জ 

3418 7167 GBP-1151 জনাব জ্োঃ আজষিয়াতুল িক ষিয়া 04-07-1993 03-07-52 এেএর্ চাপাইনবাবগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফুলপুি শাখা,েয়েনষর্াংি(উঃ) 

3419 7168 Gm-5193 জনাব র্াষেয়া আফষিন 07-07-1993 06-07-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) কুষড়গ্রাে 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষশবালয় শাখা, োষনকগঞ্জ 

3420 7169 wU-748 জনাব জ্োঃ তানিীি ইর্লাে 25-08-1993 24-08-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জ্গাপালগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাঠিবাজাি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

3421 7170 wU-749 জনাব তািষেনা আক্তাি 09-10-1993 08-10-52 এেষবএ ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা িায়পুিা শাখা, নিষর্াংেী 

3422 7171 G-8280 জনাব জ্োঃ আশিাফুল ইর্লাে 18-12-1993 17-12-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কচুয়া শাখা,বাদগিিার্ 

3423 7172 Gd-942 জনাব জ্োঃ ফখরুল িার্ান 23-12-1993 22-12-52 ষবষবএ নািায়ণগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কিমুল্যা বাজাি শাখা,জ্নায়াখালী 

3424 7173 ‡R-997 জনাব জ্োঃ জাোল িাওলাোি 07-01-1994 06-01-53 ষবষবএ ষপদিাজপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বলষেয়া শাখা, ষপদিাজপুি 

3425 7174 Gm-5194 জনাব সুষিতা জ্ে 01-02-1994 31-01-53 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফিাশগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

3426 7175 wW-621 জনাব েীপঙ্কি েিল 10-05-1994 09-05-53 ষবষবএ িাজবাড়ী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্র্ানাপুি বাজাি শাখা, িাজবাড়ী 

3427 7176 Gb-1836 জনাব নুি উষিন োিমুে 17-10-1994 16-10-53 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা আেড়াতলী শাখা, কুষেল্লা 

3428 7177 wW-622 জনাব জ্েবিাজ জ্ঘাি 31-12-1994 30-12-53 ষবএর্এর্(র্ম্মান) নড়াইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নড়াইল শাখা, নড়াইল 

3429 7178 Gg-4582 জনাব জ্োজাদম্মল জ্িাদর্ন 01-01-1995 31-12-53 ষবএর্এর্(র্ম্মান) লক্ষ্মীপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ন্দ্বীপ শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

3430 7179 Avi-1867 জনাব জ্োঃ জ্িজাউল কষিে 15-11-1987 14-11-46 এেএর্এর্ ষিনাইেি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জােজাষে বাজাি শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

3431 7180 Gg-4583 জনাব জ্োঃ োমুনি িিোন 15-11-1987 14-11-46 এেএর্ষর্ র্াতক্ষীিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, র্াতক্ষীিা 

3432 7181 Gm-5196 জনাব সুব্রত ষবশ্বার্ 12-05-1988 11-05-47 এেষবএর্ নড়াইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা নড়াগাতী বাজাি  শাখা,নড়াইল 

3433 7182 Gb-1837 জনাব জ্োঃ নাজমুল ইর্লাে 15-08-1988 14-08-47 এেএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বক্সোিমুে বাজাি শাখা, জ্ফনী 

3434 7183 wR-631 জনাব জ্োঃ জ্গালাে জ্োস্তফা 01-09-1988 31-08-47 এেষবএর্ জ্েদিিপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বািােী শাখা, জ্েদিিপুি 

3435 7184 wc-485 জনাব পুরুদিািে জ্র্াে 01-01-1989 31-12-47 এেষবএ ষর্দলর্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বন্দি বাজাি শাখা,ষর্দলর্ 

3436 7185 I-163 জনাব জ্োর্াঃ অষনকা র্িোি 08-06-1989 07-06-48 এেএর্এর্ পাবনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা লস্কিষেয়া বাজাি শাখা,ফষিেপুি 
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3437 7186 G-8281 জনাব আফর্ানা সুলতানা 05-07-1989 04-07-48 এেএর্ষর্ বাদগিিার্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কশবপুি শাখা, র্দশাি 

3438 7187 Gb-1838 জনাব জ্োর্াঃ নুর্িাত আক্তাি 18-12-1989 17-12-48 এেএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাষলকচ্ছ শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3439 7188 GBP-1153 জনাব জ্োর্াঃ জ্িার্দনয়ািা বানু 20-12-1989 19-12-48 এেষবএ কুষিয়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষশবচি শাখা, োোিীপুি 

3440 7189 GBP-1154 জনাব িাষলো িিোন মুষন্ন 10-09-1990 09-09-49 এেষবএ ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা োউেকাষন্দ শাখা,কুষেল্লা 

3441 7190 wU-750 জনাব জ্োঃ তানিীরুল িার্ান 17-09-1990 16-09-49 এেষবএ ষর্দলর্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জয়নগি বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

3442 7191 Gm-5197 জনাব শীলা র্ািা 12-12-1990 11-12-49 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়,চিগ্রাে 

3443 7192 Gm-5198 জনাব জ্োর্াঃ সুোইয়ািা ইয়ার্ষেন 19-09-1991 18-09-50 এেষবএ োগুিা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কষিএ বার্ র্াষে সনাল শাখা, খুলনা 

3444 7193 wW-623 জনাব িাষলয়া আক্তাি 01-06-1993 31-05-52 ষবষবএ পটুয়াখালী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বষিশাল শাখা, বষিশাল 

3445 7194 wU-751 জনাব জ্োর্াঃ তানষজিা জ্বগে 15-08-1993 14-08-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) িাংপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ঈশ্বিগঞ্জ শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

3446 7195 wW-624 জনাব িাষলয়া সুলতানা 15-10-1993 14-10-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) র্দশাি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গাপালপুি বাজাি শাখা, র্দশাি 

3447 7196 Avi-1868 জনাব ষিয়া র্িকাি এষে 06-02-1994 05-02-53 ষবষবএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ব্রাহ্মণবাষড়য়া শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3448 7197 Gb-1839 জনাব জ্োঃ নাষিে িার্ান 18-11-1994 17-11-53 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জাোলপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা তুলশীপুি বাজাি শাখা,জাোলপুি 

3449 7198 Gb-1840 জনাব নািষিন আক্তাি   16-04-1995 15-04-54 ষবষবএ বগুড়া 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ির্িতপুি শাখা, ঢাকা 

3450 7199 G-8282 জনাব জ্োঃ আিষফন আক্তাি 25-12-1988 24-12-47 এেএ িাংপুি 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফিাশগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

3451 7200 G-8283 জনাব আফর্ানা জাষিন 20-02-1989 19-02-48 এেএর্এর্ ষকদশািগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাকুষন্দয়া শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3452 7201 GBP-1155 জনাব িীিক েি 07-06-1990 06-06-49 এেষবএ ষর্দলর্ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েপ সনগি শাখা, ষর্দলর্ 

3453 7202 Gb-1841 জনাব নুর্িাত আিা ষবথী 03-11-1990 02-11-49 এেএর্ বিগুনা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বিগুনা শাখা, বিগুনা 

3454 7203 G-8284 জনাব আষর্ফ জ্িাদর্ন 07-08-1992 06-08-51 এেএর্এর্ োষনকগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাষকলা বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

3455 7204 wU-752 জনাব তাজষিয়ান ইর্লাে তন্নী 25-09-1992 24-09-51 এেষবএ ঢাকা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা খাোিবাষড় শাখা, ঢাকা 

3456 7205 wU-777 জনাব তানষজনা িিোন 03-10-1992 02-10-51 এেএর্এর্ কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা পুষলশ লাইন শাখা,কুষেল্লা 

3457 7206 Avi-1869 জনাব জ্োর্াঃ িায়িানা সুলতানা 19-11-1992 18-11-51 এেএ কুষেল্লা 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষনের্াি বাজাি শাখা, কুষেল্লা 

3458 7207 Gb-1842 জনাব নাজনীন নািাি 07-12-1992 06-12-51 এেএ জ্গাপালগঞ্জ 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গাপালগঞ্জ শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

3459 7208 Gm-5199 জনাব সুবন সা োর্ 28-04-1993 27-04-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) জ্ফনী 06-10-19 কে সকতসা ------- কে সকতসা েেনিার্ শাখা, চিগ্রাে (পূব স) 

3460 7209 Avi-1871 জনাব জ্িদবকা সুলতানা 22-02-1993 21-02-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) বগুড়া 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্িবতপুি বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

3461 7210 Gm-5203 জনাব র্জল কুোি 27-10-1991 26-10-50 এেএর্এর্ ষিনাইেি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েদিশপুি শাখা, ষিনাইেি 

3462 7211 wU-753 জনাব জ্োঃ তানিীি জ্িাদর্ন 06-01-1991 05-01-50 এেএ জ্নায়াখালী 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষবএর্ষি িার্ শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

3463 7212 Gg-4585 জনাব েষনরুল কাোল 07-09-1992 06-09-51 এেষবএ চিগ্রাে 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাঙ্গুষনয়া কদলজ শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

3464 7213 wU-754 জনাব জ্োঃ তুজাে জ্িাদর্ন 12-08-1991 11-08-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্দশাি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িােচন্দ্রপুি শাখা, িালকাঠি 

3465 7214 wW-626 জনাব ধে স িাে িায় 22-09-1991 21-09-50 এেষবএ ঠাকুিগাঁও 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আলেী বাজাি শাখা, মুষেগঞ্জ 

3466 7215 wc-487 জনাব ষপয়ার্ জ্ে 15-06-1994 14-06-53 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জ্নত্রদকাণা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্াত্রাবাড়ী শাখা,জ্নত্রদকাণা 

3467 7216 Gg-4586 জনাব জ্োঃ েষশউি িিোন 15-09-1994 14-09-53 এেএর্এর্ পটুয়াখালী 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাউফল শাখা, পটুয়াখালী 
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3468 7217 Avi-1872 জনাব জ্োঃ জ্িজাউল কষিে 01-01-1995 31-12-53 এেএর্এর্ বষিশাল 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্বািিানগঞ্জ বাজাি শাখা, জ্িালা 

3469 7218 Gg-4587 জনাব োজিারুল ইর্লাে 06-12-1988 05-12-47 এেএর্এর্ জ্গাপালগঞ্জ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্গািালা শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

3470 7219 Avi-1873 জনাব জ্োঃ িাজু আিদেে 10-11-1989 09-11-48 এেএর্ষর্ গাইবান্ধ্া 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষিএেখালী শাখা, শিীয়তপুি 

3471 7220 G-8287 জনাব জ্োঃ আবু র্ালাউষিন শান্ত 22-06-1990 21-06-49 এেষবএ ঢাকা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আফতাবষবষবি িার্ শাখা, জ্ফনী 

3472 7221 Gm-5205 জনাব শািষেন জ্িদবকা 31-10-1992 30-10-51 এেএর্এর্ জ্শিপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্শিপুি শাখা, জ্শিপুি 

3473 7222 G-8288 জনাব জ্োিাম্মে আষিফুি িিোন 10-06-1993 09-06-52 ষবষবএ কুষেল্লা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জগন্নাথপুি শাখা, সুনােগঞ্জ 

3474 7223 AvB-517 জনাব ইর্িাত জািান সুিষে 22-09-1994 21-09-53 এেষবএ বষিশাল 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) োধবেী শাখা, নিষর্াংেী 

3475 7224 Gm-5207 জনাব এর্ এে শািষিয়াি জ্িাদর্ন 12-04-1989 11-04-48 এেএ ষিনাইেি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) োমুড়হুো শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

3476 7225 wm-141 জনাব জ্ছার্ন চন্দ্র োর্ 04-03-1990 03-03-49 এেএর্ষর্ সুনােগঞ্জ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জাউয়া বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

3477 7226 wU-755 জনাব জ্োঃ তাষিফ জ্িাদর্ন 07-04-1990 06-04-49 এেষবএ র্াঙ্গাইল 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জগন্নাথগঞ্জ ঘার্ শাখা, জাোলপুি 

3478 7227 ‡R-998 জনাব জ্োঃ জািাঙ্গীি আলে র্িোি 21-12-1990 20-12-49 ষবইউআিষপ র্াতক্ষীিা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) োদকাপ শাখা, খুলনা 

3479 7228 Gd-943 জনাব জ্োঃ ফজদল িাব্বী 03-02-1988 02-02-47 এেষবএর্ চুয়ািাঙ্গা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আলেিাঙ্গা শাখা,চুয়ািাঙ্গা 

3480 7229 Gb-1845 জনাব নওশাে জ্োঃ জ্র্ািিাব জ্িাদর্ন 01-11-1991 31-10-50 এেএর্ষর্ কক্সবাজাি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কালািোিছড়া শাখা,কক্সবাজাি 

3481 7230 Gm-5209 জনাব জ্োঃ জ্র্ািানুি িিোন 14-12-1993 13-12-52 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) র্াঙ্গাইল 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) োষিগাছা বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

3482 7231 Gg-4589 জনাব েিল মৃন্ময় জ্শখি 01-11-1994 31-10-53 এেএর্ র্দশাি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নওয়াপাড়া শাখা, র্দশাি 

3483 7232 Avi-1875 জনাব জ্িজাউল 02-01-1991 01-01-50 এেএর্এর্ ষিনাইেি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) পুিাপাড়া বাজাি শাখা,ফষিেপুি 

3484 7233 wc-489 জনাব প্রেীপ োর্ 01-10-1991 30-09-50 এেষবএ জ্গাপালগঞ্জ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাজপার্ শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

3485 7234 Gm-5211 জনাব জ্োঃ র্াদিায়াি জ্িাদর্ন 30-11-1991 29-11-50 এেএর্এর্ র্দশাি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্গাপালপুি বাজাি শাখা, র্দশাি 

3486 7235 ‡R-999 জনাব জাষকয়া সুলতানা 14-12-1991 13-12-50 এেএর্ েয়েনষর্াংি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কৃষি ষবশ্বঃ শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

3487 7236 Gm-5212 জনাব শুি েি 15-08-1992 14-08-51 এেষবএ েয়েনষর্াংি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েসূয়া বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3488 7237 ‡RW-552 জনাব র্াদলি জ্োঃ জাকাষিয়া 25-08-1992 24-08-51 এেএর্এর্ সুনােগঞ্জ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) পাথাষিয়া বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

3489 7238 Gg-4590 জনাব ষেজানুি িিোন 20-10-1993 19-10-52 এেএর্ষর্ ষর্িাজগঞ্জ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বকশীগঞ্জ শাখা, জাোলপুি 

3490 7239 G-8289 জনাব জ্োঃ আলাষেন 08-12-1992 07-12-51 এেএ নিষর্াংেী 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাবুষচ স বাজাি শাখা,লাকর্াে 

3491 7240 Gm-5214 জনাব সুদবাধ েি 01-01-1991 31-12-49 এেএর্ষর্ জ্ফনী 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কালীপুি শাখা,পটিয়া 

3492 7241 G-8290 
জনাব জ্োিাম্মে আব্দুর্ র্ালাে 

তালুকোি 
21-03-1991 20-03-50 এেএর্ষর্ চাঁেপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষেয়াবাজাি শাখা, লাকর্াে 

3493 7242 wW-627 জনাব তািষিো খাতুন ষেনাি 01-02-1992 31-01-51 এেএর্ েয়েনষর্াংি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষত্রশাল শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

3494 7243 Gb-1847 জনাব নওো জ্িাদর্ন 14-02-1994 13-02-53 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ষিনাইেি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আড়পাড়া শাখা, োগুিা 

3495 7244 wR-633 জনাব গাজী েষনরুল ইর্লাে 26-11-1989 25-11-48 এেএ খুলনা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বািাকপুি বাজাি শাখা, খুলনা 

3496 7245 wc-490 জনাব প্রিা চক্রবতী 21-10-1990 20-10-49 এেএ বাদগিিার্ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শষনি আখড়া শাখা, ঢাকা 

3497 7246 ‡K-1189 জনাব জ্োঃ কােরুল িার্ান 18-07-1991 17-07-50 এেষবএ চাঁেপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আলগী বাজাি  শাখা, নিষর্াংেী 
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3498 7247 we-864 জনাব বনোলী িি 15-02-1988 14-02-47 এেএর্ষর্ খুলনা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কািফা বাজাি শাখা, বষিশাল 

3499 7248 G-8291 জনাব জ্োঃ আষিফুল ইর্লাে 01-01-1990 31-12-48 এেএর্ষর্ বগুড়া 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষবজিা বাজাি শাখা,লাকর্াে 

3500 7249 ‡R-1000 জনাব জ্োঃ জষর্ে উষিন 03-06-1990 02-06-49 এেএ ষপদিাজপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্ছার্ ষবঘাই শাখা, পটুয়াখালী 

3501 7250 wU-758 জনাব জ্োঃ ঠান্ডু ষেয়া 25-10-1991 24-10-50 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ষর্িাজগঞ্জ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্েলান্দি শাখা, জাোলপুি 

3502 7251 ‡K-1190 জনাব খাদলে র্াইফুল্লাি 26-01-1992 25-01-51 ষবষবএ ঢাকা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাগাবালা শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

3503 7252 Gg-4594 জনাব েইন উষিন 05-05-1993 04-05-52 এলএলএে িষবগঞ্জ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) পাষনউেো শাখা, িষবগঞ্জ 

3504 7253 Gg-4595 জনাব আিদেে আল ষেনিাজ 17-12-1993 16-12-52 এেএর্ চিগ্রাে 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্র্কনাফ শাখা, কক্সবাজাি 

3505 7254 Avi-1876 জনাব জ্োঃ িাদশউল ইর্লাে 18-09-1990 17-09-49 এেএ র্াতক্ষীিা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্িােিা স্থলবন্দি শাখা, র্াতক্ষীিা 

3506 7255 G-8292 জনাব জ্োঃ আলেগীি জ্িাদর্ন 05-11-1993 04-11-52 ষবষবএ জ্শিপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নাষজিপুি  শাখা,জ্নত্রদকাণা 

3507 7256 G-8304 জনাব আফানুি আিদেে 20-08-1989 19-08-48 এেষবএর্ েয়েনষর্াংি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্োয়াদজ্জেপুি শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

3508 7257 we-865 জনাব বুলবুল র্ািা 01-01-1990 31-12-48 এেষবএর্ োষনকগঞ্জ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্র্ানাপুি শাখা,জ্নায়াখালী 

3509 7258 Avi-1877 জনাব ষিফাত আিা জ্ফিদেৌর্ 20-07-1990 19-07-49 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ষিনাইেি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাির্াগিা শাখা, ষিনাইেি 

3510 7259 wU-759 জনাব জ্তৌষকি আিদেে 11-12-1991 10-12-50 এেষবএর্ িাজবাড়ী 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাগদুলীিার্ শাখা, িাজবাড়ী 

3511 7260 Gm-5216 জনাব জ্োঃ র্াইফুি িিোন 01-01-1993 31-12-51 এেএর্এর্ গাইবান্ধ্া 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ফষিেগঞ্জ শাখা,চাঁেপুি 

3512 7261 Gm-5217 জনাব র্েীি র্িকাি 15-10-1988 14-10-47 এেএর্এর্ োোিীপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্াদিবিােপুি শাখা, োোিীপুি 

3513 7262 wU-761 জনাব জ্োঃ জ্তৌষফক জ্িজা 06-04-1989 05-04-48 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) কুষিয়া 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ির্িতপুি শাখা, ঢাকা 

3514 7263 Avi-1878 জনাব জ্োঃ আব্দুি িাজ্জাক 03-01-1990 02-01-49 এেএ চাঁেপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্ািািপাড় শাখা,চাঁেপুি 

3515 7264 Gg-4597 জনাব েষনলাল িালোি 08-05-1990 07-05-49 এেষবএর্ ষপদিাজপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কুষড়য়ানা শাখা, ষপদিাজপুি 

3516 7265 AvB-518 জনাব ইনর্ান আিদেে 15-10-1990 14-10-49 এেএর্ষর্ জাোলপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষিলষচয়া শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3517 7266 Gg-4598 জনাব জ্োঃ োসুে িানা 10-04-1993 09-04-52 ষবষবএ নািায়ণগঞ্জ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাজািীিার্ শাখা,জ্নায়াখালী 

3518 7267 Gm-5219 জনাব জ্োঃ সুেনুি িিোন 25-12-1988 24-12-47 এেষবএ কুষিয়া 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাবনিাটি বাজাি শাখা, োগুিা 

3519 7268 ‡R-1001 জনাব জ্োঃ জ্জাবাদয়দুল ইর্লাে 03-05-1990 02-05-49 এেষবএর্ জাোলপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শ্যােগঞ্জ কাষলবাড়ী শাখা, জাোলপুি 

3520 7269 ‡R-1002 জনাব জান্নাতুল জ্ফিদেৌর্ 27-03-1991 26-03-50 এেষবএর্ বাদগিিার্ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্োদড়লগঞ্জ শাখা,বাদগিিার্ 

3521 7270 wc-491 জনাব পলাশ জ্েবনাথ 12-06-1991 11-06-50 এেষবএর্ বাদগিিার্ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) োষিলাড়া শাখা, বষিশাল 

3522 7271 G-8294 জনাব অষজত চন্দ্র োর্ 01-04-1993 31-03-52 এেষবএ নািায়ণগঞ্জ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চিফষকিা শাখা,জ্নায়াখালী 

3523 7272 Gg-4599 জনাব জ্োঃ মুক্তাি জ্িাদর্ন 02-04-1989 01-04-48 এেএ র্াঙ্গাইল 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্চৌিশত জ্বাি স বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3524 7273 Gm-5222 জনাব র্াইফুল ইর্লাে 15-10-1989 14-10-48 এেষবএ কুষেল্লা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বরুড়া শাখা, লাকর্াে 

3525 7274 Gj-298 জনাব লুর্ন চন্দ্র েি 10-08-1990 09-08-49 ষবষবএ ষকদশািগঞ্জ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েষিচখালী বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3526 7275 Gg-4600 জনাব োিমুদুল িার্ান 10-07-1991 09-07-50 এেষবএ েয়েনষর্াংি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্িািচি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3527 7276 Gg-4601 জনাব জ্োঃ োিমুদুল িার্ান 08-12-1991 07-12-50 এেষবএ িাংপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাষন্দপাড়া শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

3528 7277 Gg-4602 জনাব জ্োঃ আব্দুল্লাি আল োসুে 30-03-1992 29-03-51 এেএর্ষর্ জাোলপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) োিমুেপুি বাজাি শাখা,জাোলপুি 
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বতসোন পে বতসোন কে সস্থল 

১ 2 ৩ 4 ৫ 6 ৭ 8 ৯ 10 11 ১২ 13 

3529 7278 Gg-4603 জনাব জ্োঃ ষেলন 10-05-1993 09-05-52 এেষবএ জাোলপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষশমুলকাষন্দ বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3530 7279 Gb-1849 জনাব নুরুল িার্নাত 01-01-1994 31-12-52 এলএলএে জ্শিপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েেন শাখা, জ্নত্রদকানা 

3531 7280 Avi-1881 জনাব িাতু েষন জ্িাোনা 10-06-1995 09-06-54 এেএর্ষর্ িাংপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাষলয়াড়কি শাখা, গাজীপুি 

3532 7281 Gm-5223 জনাব জ্োঃ র্বুজ আলী 22-07-1989 21-07-48 এেএ োগুিা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আমুষড়য়া শাখা, োগুিা 

3533 7282 G-8296 জনাব জ্োঃ অষকবুি িিোন 17-12-1989 16-12-48 এেষবএ োগুিা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জগেল শাখা, োগুিা 

3534 7283 Gb-1850 জনাব জ্োঃ নবীি উষিন 07-01-1990 06-01-49 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) পাবনা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাগার্ শাখা, ফষিেপুি 

3535 7284 Gd-948 জনাব জ্োঃ ফয়র্াল জ্িাদর্ন 12-08-1991 11-08-50 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্বায়ালখালী শাখা,পটিয়া 

3536 7285 Gm-5224 জনাব জ্োঃ শিীে আিদেে 26-03-1992 25-03-51 এেএর্এর্ ষর্দলর্ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েপ সনগি শাখা, ষর্দলর্ 

3537 7286 Gm-5225 জনাব শািেীনা ইয়ার্ষেন 21-07-1992 20-07-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) পাবনা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্েওয়ানগঞ্জ শাখা, জাোলপুি 

3538 7287 we-866 জনাব বািালুল ষর্ষিকী 20-12-1992 19-12-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) জাোলপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কুষলয়ািচি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3539 7288 ‡R-1003 জনাব জাষিে িার্ান 22-11-1993 21-11-52 এেষবএ বষিশাল 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্র্দনিিার্ শাখা,বষিশাল 

3540 7289 ‡R-1004 জনাব জষন বল 08-10-1990 07-10-49 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্পােিা শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

3541 7290 ‡K-1191 জনাব খাদলো আক্তাি 25-02-1991 24-02-50 এেষবএ ফষিেপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) পুখুষিয়া শাখা, ফষিেপুি 

3542 7291 Gm-5226 জনাব র্জীব চক্রবতী 29-12-1991 28-12-50 ষবষবএ চিগ্রাে 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বড় েদিশখালীা শাখা,কক্সবাজাি 

3543 7292 Gd-949 জনাব জ্োঃ ফিিাে উজ্জাোন 01-07-1992 30-06-51 এেএর্ষর্ গাইবান্ধ্া 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাষজতপুি শাখা, োোিীপুি 

3544 7293 Gb-1851 জনাব নীতা র্িকাি 15-12-1992 14-12-51 এেএর্ষর্ খুলনা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) রুপর্াঘার্ শাখা, খুলনা 

3545 7294 GBP-1158 জনাব জ্োঃ হুোয়ুন কষবি জ্র্ষলে 11-05-1993 10-05-52 এেষবএর্ িষবগঞ্জ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষেিপুি শাখা,িষবগঞ্জ 

3546 7295 Gg-4604 জনাব জ্োঃ জ্েদিেী িার্ান শুি 22-08-1993 21-08-52 এেষবএ নীলফাোিী 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নাগলা বাজাি শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

3547 7296 Avi-1882 জনাব িাষজব কুোি ষবশ্বার্ 04-04-1989 03-04-48 এেষবএর্ িাজবাড়ী 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) পাচুষিয়া বাজাি শাখা, িাজবাড়ী 

3548 7297 Gb-1852 জনাব ষনে সদলন্দু বসু 01-01-1990 31-12-48 এেএর্ষর্ জ্গাপালগঞ্জ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্িড়ািিার্ শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

3549 7298 G-8298 জনাব আফদিাজা খানে 11-02-1990 10-02-49 এেএ োোিীপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েেনপুি শাখা,নািায়নগঞ্জ 

3550 7299 wc-492 জনাব পলাশ চন্দ্র শীল 05-06-1991 04-06-50 এেষবএ চিগ্রাে 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্ধাপািিার্ শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

3551 7300 ‡K-1192 জনাব কােরুজ্জাোন খান অপু 05-10-1991 04-10-50 ষবষবএ জ্নত্রদকাণা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্াষিতপুি বাজাি শাখা, জ্নত্রদকানা 

3552 7301 Avi-1883 জনাব িাষজয়া নািাি তাোন্না 01-01-1992 31-12-50 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) লক্ষ্মীপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্ািাি শাখা, ঢাকা 

3553 7302 Gb-1854 জনাব জ্োঃ নাষর্ি উষিন 13-08-1992 12-08-51 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ষিনাইেি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাটুষিয়া বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

3554 7303 Gg-4605 জনাব জ্োঃ েষনরুজ্জাোন 10-10-1992 09-10-51 ষবষবএ র্াতক্ষীিা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জগেীশপুি শাখা, র্দশাি 

3555 7304 ‡K-1193 জনাব জ্োঃ কােরুজ্জাোন 05-12-1992 04-12-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষিনাইেি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্াষচলাপুি শাখা, োগুিা 

3556 7305 Gg-4606 জনাব োিমুদুল িার্ান 24-02-1990 23-02-49 এেএর্ষর্ নািায়ণগঞ্জ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) রুপগঞ্জ শাখা,নািায়নগঞ্জ 

3557 7306 ‡R-1006 জনাব জ্জানাকী েজুেোি 30-11-1991 29-11-50 এেষবএ কুষেল্লা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্জায়াগ বাজাি শাখা, কুষেল্লা 

3558 7307 Gd-950 জনাব ফািিা আদবেীন 28-08-1992 27-08-51 এেএ জ্নায়াখালী 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) োইজেী জ্কার্ স শাখা, জ্নায়াখালী 

3559 7308 Avi-1885 জনাব িত্না র্ািা 25-02-1994 24-02-53 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) োষনকগঞ্জ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষর্ঙ্গাইি শাখা, োষনকগঞ্জ 
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3560 7309 Gb-1855 জনাব নার্ষিন আক্তাি 06-07-1988 05-07-47 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চাষন্দনা শাখা,কুষেল্লা 

3561 7310 ‡R-1007 জনাব জান্নাত আিা জ্জোষত 11-10-1992 10-10-51 এেএর্এর্ ষিনাইেি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িষলধানী শাখা,ষিনাইেি 

3562 7311 Gm-5230 জনাব জ্োঃ র্াষকল উষিন 13-11-1992 12-11-51 এেএর্এর্ কুষিয়া 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বািখাো শাখা, কুষিয়া 

3563 7312 Gb-1856 জনাব ষনয়াজ োিমুে শুি 27-11-1992 26-11-51 ষবষবএ বষিশাল 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িায়পাশা শাখা, বষিশাল 

3564 7313 Gd-951 জনাব ফািজানা জ্িাদর্ন 01-01-1993 31-12-51 এেএ োষনকগঞ্জ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাষনয়াজুিী শাখা, োষনকগঞ্জ 

3565 7314 Gg-4609 জনাব েষজসনা জ্েিজাে 15-01-1992 14-01-51 এেষবএ গাজীপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্র্াকনয়ন বাজাি শাখা, গাজীপুি 

3566 7315 Gd-952 জনাব জ্োর্াঃ ফািজানা নাষিে 06-03-1994 05-03-53 ষবষবএ ষর্িাজগঞ্জ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নিষর্াংেী শাখা, নিষর্াংেী 

3567 7316 Gm-5231 জনাব র্াষকলা আফদিাজ 20-01-1990 19-01-49 ষবষবএ, এেষবএ নিষর্াংেী 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শাদিপ্রতাপ শাখা, নিষর্াংেী 

3568 7317 Gg-4611 জনাব জ্েৌসুেী আক্তাি 17-02-1990 16-02-49 এেষবএর্ ঢাকা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) লাকর্াে শাখা,লাকর্াে 

3569 7318 Gg-4612 জনাব জ্োঃ োসুে িানা 15-08-1992 14-08-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) নাদর্াি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষঘওি শাখা, োষনকগঞ্জ 

3570 7319 Gm-5232 জনাব শািেীন সুলতানা 25-11-1993 24-11-52 এেএর্এর্ জ্শিপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নকলা শাখা, জ্শিপুি 

3571 7320 AvB-520 জনাব আইষিন আক্তাি 30-12-1992 29-12-51 ষবএ(র্ম্মান) জ্নায়াখালী 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বসুিিার্ শাখা, জ্নায়াখালী 

3572 7321 G-8299 জনাব জ্োিাম্মে আির্ান উষিন 01-06-1988 31-05-47 এেএর্এর্ জ্ফনী 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ছাগলনাইয়া শাখা, জ্ফনী 

3573 7322 Gj-299 জনাব লাকী আক্তাি 25-07-1989 24-07-48 এেএ ঢাকা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নািায়নগঞ্জ কদপ সাঃ শাখা, নািায়নগঞ্জ 

3574 7323 Gm-5233 জনাব শাি আলে 06-09-1989 05-09-48 এেএর্এর্ জ্নত্রদকাণা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আেশ সনগি শাখা,জ্নত্রদকাণা 

3575 7324 Gm-5234 জনাব র্জল ষর্নিা 01-06-1990 31-05-49 এেষবএ জ্েৌলিীবাজাি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কেলগঞ্জ শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

3576 7325 ‡K-1194 ষের্ কাষনজ ফাদতো জ্বগে 15-10-1991 14-10-50 এেএ চাঁেপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আষশকাটি শাখা, চাঁেপুি 

3577 7326 Gd-953 জনাব ফাদতো নাজনীন 01-01-1992 31-12-50 এেএর্এর্ ঢাকা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্চৌিগ্রাে শাখা,লাকর্াে 

3578 7327 Gg-4614 জনাব েধুষেতা জ্ে 04-10-1992 03-10-51 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ষর্দলর্ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বন্দি বাজাি শাখা,ষর্দলর্ 

3579 7328 wU-763 জনাব তািষেনা আফদিাজ 02-11-1992 01-11-51 এেষবএ ঢাকা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্পৌি োদকসর্ শাখা,নািায়নগঞ্জ 

3580 7329 Gg-4615 জনাব জ্োঃ োসুে িানা 01-12-1992 30-11-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আমুদিাি বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

3581 7330 wU-764 জনাব তানষজনা আইষিন মুক্তা 22-11-1993 21-11-52 এলএলএে কক্সবাজাি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িার্িাজািী শাখা, চিগ্রাে (পূব স) 

3582 7331 wU-765 জনাব তৃষিতা িিোন 24-08-1989 23-08-48 এেষবএর্ ঢাকা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) মুষেগঞ্জ শাখা, মুষেগঞ্জ 

3583 7332 G-8300 জনাব আবু শাষিন 28-01-1992 27-01-51 এেএর্ষর্ বগুড়া 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িার্ানপুি শাখা, র্দশাি 

3584 7333 Gj-300 জনাব লালন ষবকাশ ষত্রপুিা 12-06-1993 11-06-52 এেএ খাগড়াছষড় 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) োষনকছষড় শাখা, খাগড়াছষড় 

3585 7334 Gb-1859 জনাব নাষর্বা খাতুন িষল 19-06-1993 18-06-52 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ছয়ফুল্লাকাষন্দ বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3586 7335 wW-630 জনাব জ্োঃ ষেোি জ্িাদর্ন 01-01-1990 31-12-48 এেষবএর্ চাঁেপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাগড়া বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

3587 7336 Gb-1860 জনাব নাষর্ো আক্তাি 10-06-1991 09-06-50 এেএর্ কক্সবাজাি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাাংলাবাজাি শাখা, কক্সবাজাি 

3588 7337 we-868 জনাব ষবলাশ চন্দ্র 05-08-1991 04-08-50 এেএর্ িাংপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ঈশ্বিগঞ্জ শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

3589 7338 G-8301 জনাব জ্োঃ আদনায়ারুল ইর্লাে 20-12-1992 19-12-51 এেএ লালেষনিিার্ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্গায়ালন্দ শাখা, িাজবাড়ী 

3590 7339 Gm-5238 জনাব জ্োর্াঃ শােীো ইয়ার্ষেন 10-10-1987 09-10-46 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) কুষড়গ্রাে 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) মুষজবনগি শাখা, জ্েদিিপুি 
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3591 7340 Gm-5239 জনাব র্ালো শুিাি জ্র্েন্তী 20-01-1991 19-01-50 এেএর্ ষিনাইেি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চকবাজাি শাখা, ঢাকা 

3592 7341 wU-766 জনাব তাপর্ চন্দ্র বে সন 17-03-1993 16-03-52 এেএর্ষর্ জয়পুিিার্ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাড়জি শাখা, োোিীপুি 

3593 7342 Gg-4616 জনাব জ্োঃ মুষিবুল্লাি ষবন র্ালাে 01-10-1993 30-09-52 ষবষবএ ঢাকা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আশুষলয়া বাজাি  শাখা, ঢাকা 

3594 7343 we-869 জনাব ষিেষিে বৃষি 30-10-1993 29-10-52 এেষবএ র্াঙ্গাইল 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) গফিগাঁও  শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

3595 7344 Gb-1861 জনাব নুর্িাত জাষেল 01-11-1993 31-10-52 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) গাজীপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) গাজীপুি শাখা, গাজীপুি 

3596 7345 Gm-5240 জনাব র্াষবকুন নািাি জ্িশনী 09-02-1995 08-02-54 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) ঢাকা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষত্রশাল শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

3597 7346 Gm-5241 জনাব জ্োর্াঃ শােীো নার্ষিন 21-09-1989 20-09-48 এেএর্ষর্ নওগাঁ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্েদিিপুি শাখা, জ্েদিিপুি 

3598 7347 Gd-954 জনাব ফািিানা আক্তাি 20-10-1990 19-10-49 এেএর্এর্ ষর্দলর্ 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বন্দি বাজাি শাখা,ষর্দলর্ 

3599 7348 wc-494 জনাব এে জ্জ প্রু চাক 14-01-1992 13-01-51 এেষবএ বান্দবান 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নাইক্ষোংছষড় শাখা, বান্দিবান 

3600 7349 AvB-522 জনাব ইর্িাত জািান মুমু 08-05-1995 07-05-54 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) পটুয়াখালী 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আওড়াখালী বাজাি শাখা, গাজীপুি 

3601 7350 Gg-4617 জনাব জ্োঃ েষশউি িিোন 05-12-1990 04-12-49 এেএর্ষর্ শিীয়তপুি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বুষড়িিার্ বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

3602 7351 Gm-5244 জনাব কাজী র্জল আিদেে 19-04-1993 18-04-52 এেষবএ ষিনাইেি 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িালকী বাজাি শাখা,ষিনাইেি 

3603 7352 wU-767 জনাব তার্নুিা আফদিাজ 14-12-1990 13-12-49 এেএর্এর্ কুষেল্লা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আেড়াতলী শাখা, কুষেল্লা 

3604 7353 ‡K-1195 জনাব খায়রুল ইর্লাে 28-05-1991 27-05-50 এেষবএ চিগ্রাে 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) দচতদন্যিিার্ শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

3605 7354 wm-142 জনাব চদয়জ চাকো 31-12-1990 30-12-49 এেষবএ খাগড়াছষড় 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েিালছষড় শাখা, খাগড়াছষড় 

3606 7355 G-8302 জনাব জ্োঃ আষেল জ্িাদর্ন 08-11-1994 07-11-53 ষবষবএ ঢাকা 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষজএে িার্ শাখা, জ্ফনী 

3607 7356 G-8303 জনাব অপু কাষন্ত বর্াক 05-01-1989 04-01-48 এেষবএ বান্দিবান 20-10-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বান্দিবান শাখা,বান্দিবান 

3608 7357 wU-768 জনাব তানিীি ষবন আবর্াি 11-10-1993 10-10-52 ষবষবএ চিগ্রাে 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষেঘীনালা শাখা,খাগড়াছষড় 

3609 7358 Gm-5245 জনাব এ এে র্াষেে িাদশে 01-07-1992 30-06-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) চিগ্রাে 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চিগ্রাে কদপ সাদির্ শাখা,চিগ্রাে 

3610 7359 wR-634 জনাব জ্োঃ জ্গালাে জ্োস্তফা 11-07-1990 10-07-49 এেএ বগুড়া 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাথুলীর্ােী বাজাি শাখা, র্াঙ্গাইল(েঃ) 

3611 7360 wR-635 জনাব জ্োঃ জ্গালাে জ্তৌষিে 17-08-1988 16-08-47 এেএর্ষর্ নাদর্াি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িায়পুি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

3612 7361 Gg-4620 জনাব জ্োঃ েষিউষিন 13-12-1989 12-12-48 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ),এেষবএ বাদগিিার্ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শাংকিপাশা শাখা, ষপদিাজপুি 

3613 7362 G-8305 জনাব জ্োঃ আল আষেন িক 27-10-1995 26-10-54 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) দুগ সাপুি শাখা,জ্নত্রদকাণা 

3614 7363 G-8306 জনাব আিদেে আষর্ফুি িব 23-04-1993 22-04-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষর্দলর্ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িতনগঞ্জ বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

3615 7364 Avi-1888 জনাব জ্োঃ িষিে উষিন 25-12-1991 24-12-50 ষবএ, এেএ র্দশাি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাদয়েদখালা বাজাি শাখা, র্দশাি 

3616 7365 Gm-5251 জনাব ষর্ফাত ই নুি 05-08-1992 04-08-51 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ঢাকা 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাওিান বাজাি কদপ সাঃ শাখা, ঢাকা 

3617 7366 Gm-5252 জনাব শািেীন আক্তাি 31-12-1992 30-12-51 ষবএ(র্ম্মান) নিষর্াংেী 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শাদিপ্রতাপ শাখা, নিষর্াংেী 

3618 7367 Gb-1863 জনাব জ্োঃ নুরুল হুো 01-01-1996 31-12-54 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কালাউক শাখা, িষবগঞ্জ 

3619 7368 WweøD-221 জনাব জ্োঃ ওয়ার্ী উষিন 28-12-1991 27-12-50 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ কুষেল্লা 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষেতালী বাজাি শাখা, জ্নায়াখালী 

3620 7369 Gg-4621 জনাব জ্শখ  জ্োস্তাষফজুি িিোন 09-05-1992 08-05-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্ষখপুি শাখা, র্াতক্ষীিা 

3621 7370 G-8307 জনাব আষেনুল ইর্লাে 30-12-1995 29-12-54 ষবষবএ কুষড়গ্রাে 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চান্দ্রা বাজাি শাখা,চাঁেপুি 
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3622 7371 Gg-4622 জনাব জ্োঃ োইনুল ইর্লাে 10-07-1992 09-07-51 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান গাজীপুি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ফুলবাড়ীয়া শাখা, গাজীপুি 

3623 7372 wU-770 জনাব তািষেনা আক্তাি 08-10-1991 07-10-50 ষবএ(র্ম্মান) চিগ্রাে 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) টিদব সাি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

3624 7373 G-8308 জনাব আশিাফুল জ্োল্লা 14-08-1993 13-08-52 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) জ্গাপালগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাড়তল শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

3625 7374 Avi-1890 জনাব জ্িদিনা পািিীন 12-09-1991 11-09-50 
ষবএর্ষর্এষজ 

(র্ম্মান), এেএর্ষর্ 
বাদগিিার্ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাদগিিার্ শাখা বাদগিিার্ 

3626 7375 Gm-5254 জনাব জ্োঃ র্াইফুল ইর্লাে 20-12-1992 19-12-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) লক্ষ্মীপুি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

3627 7376 wU-771 জনাব তানিীি আিদেে আষকব 13-12-1993 12-12-52 ষিষিএে র্াতক্ষীিা 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আমুয়া শাখা, িালকাঠি 

3628 7377 wR-636 জনাব গদনশ চন্দ্র ষবশ্বার্ 25-12-1993 24-12-52 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) খুলনা 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাধাল বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

3629 7378 wU-772 জনাব তানিীি আিদেে 07-12-1994 06-12-53 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) চাপাইনবাবগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) দুধমুখা বাজাি শাখা, জ্ফনী 

3630 7379 wU-776 জনাব খন্দকাি তানষজন জ্িাদর্ন বাপ্পী 01-01-1992 31-12-50 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) বষিশাল 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বষিশাল শাখা, বষিশাল 

3631 7380 Gb-1865 জনাব নাইো ইর্লাে 05-06-1991 04-06-50 ষবএর্ষর্,এেএর্ষর্ কুষিয়া 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বড়বাজাি শাখা, কুষিয়া 

3632 7381 Gg-4624 জনাব জ্োঃ েষি উষিন 15-06-1994 14-06-53 ষবষবএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নাগুড়া  শাখা, িষবগঞ্জ 

3633 7382 Gg-4625 জনাব জ্োঃ জ্োস্তাষফজুি িিোন 20-08-1992 19-08-51 ষবষবএ, এেষবএ খুলনা 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্িৌয়াতলা শাখা, বিগুনা 

3634 7383 Avi-1891 জনাব জ্োঃ িষফকুল ইর্লাে 10-12-1988 09-12-47 ষবএর্ষর্,এেএর্ষর্ নাদর্াি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাষেিপুি শাখা, জ্নায়াখালী 

3635 7384 ‡R-1008 জনাব জ্োঃ জাষেল ষশকোি 10-05-1992 09-05-51 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) োষনকগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জাগীি শাখা, োষনকগঞ্জ 

3636 7385 wc-497 জনাব পূব সাশা িানী েিল 18-08-1993 17-08-52 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) বগুড়া 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কুষিয়া শাখা, কুষিয়া 

3637 7386 G-8311 জনাব জ্োঃ এনামুল িক 12-03-1994 11-03-53 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) কুষিয়া 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েধুপুি বাজাি শাখা, কুষিয়া 

3638 7387 Gd-958 জনাব জ্ফিদেৌর্ আিদেে 08-05-1990 07-05-49 ষবএর্ষর্,এেএর্ষর্ িাজশািী 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নগিকান্দা শাখা, ফষিেপুি 

3639 7388 Avi-1892 জনাব িাষজয়া োষজসয়া 27-04-1991 26-04-50 ষবএর্ষর্,এেএর্ষর্ বগুড়া 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চিদকওয়াি শাখা, মুষেগঞ্জ 

3640 7389 Gb-1867 জনাব ষনিসি জ্বপািী 24-09-1991 23-09-50 ষবষবএ, এেষবএ ষপদিাজপুি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েষিপুি শাখা,পটুয়াখালী 

3641 7390 Gm-5255 জনাব জ্োঃ শিীফুল িার্ান 19-08-1992 18-08-51 ষবএর্ষর্,এেএর্ষর্ িাজশািী 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাখুিা বাজাি শাখা, ফষিেপুি 

3642 7391 Gd-959 জনাব ফদয়জ আিদেে 01-06-1992 31-05-51 ষবএর্এর্,এেএ সুনােগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েঈনপুি শাখা,সুনােগঞ্জ 

3643 7392 we-870 জনাব ষবলব ষবশ্বার্ 24-12-1989 23-12-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান),এেষবএ মুষেগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িষগ্র বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

3644 7393 Gm-5257 জনাব ষশষশি ষবশ্বার্ 18-10-1988 17-10-47 ষবএর্ষর্,এেএর্ষর্ খুলনা 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) গালুয়া বাজাি শাখা, িালকাঠি 

3645 7394 wU-773 জনাব তানিীি আির্ান 09-01-1990 08-01-49 ষবএর্এর্,এেএর্ িষবগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নন্দনপুি বাজাি শাখা,িষবগঞ্জ 

3646 7395 Gd-960 জনাব ফািাে ষবন আোন 08-08-1992 07-08-51 ষবষবএ চিগ্রাে 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কদলজ বাজাি শাখা, পটিয়া 

3647 7396 Avi-1894 জনাব জ্োঃ জ্োিাইষেনুি িিোন 12-04-1993 11-04-52 ষবষবএ েয়েনষর্াংি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নয়াষবল বাজাি শাখা, জ্শিপুি 

3648 7397 Gm-5259 জনাব জ্র্ৌিি োর্ 10-10-1993 09-10-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) নিষর্াংেী 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্পাড়াষেয়া বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

3649 7398 GBP-1162 জনাব মুিাম্মে জ্োর্াদিক জ্িাদর্ন 01-11-1994 31-10-53 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) িাজশািী 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাঢ়ীখাল শাখা, মুষেগঞ্জ 

3650 7399 Gm-5260 জনাব শািষেন নািাি আষখ 01-12-1995 30-11-54 ষবএ(র্ম্মান) র্দশাি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষিকিগাছা শাখা, র্দশাি 

3651 7400 ‡R-1009 জনাব জয়ন্তী িানী ষবশ্বার্ 20-12-1988 19-12-47 ষবষবএ, এেষবএ জ্গাপালগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্গাপালগঞ্জ শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 
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3652 7401 ‡K-1196 জনাব জ্খাকন লাল েিল 27-06-1989 26-06-48 ষবষবএর্,এেষবএর্ র্াতক্ষীিা 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ফুলতলা শাখা, খুলনা 

3653 7402 Avi-1895 জনাব জ্োঃ িাদনল ভূইয়া 18-12-1989 17-12-48 ষবএ, এেএ ষকদশািগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জয়ষর্ষি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3654 7403 G-8314 জনাব আফজাল জ্িাদর্ন 10-06-1990 09-06-49 ষবএ, এেএ পটুয়াখালী 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) সুষবেখালী শাখা,পটুয়াখালী 

3655 7404 Gm-5261 জনাব দর্য়ে র্জীব িানা 15-11-1990 14-11-49 
ষবএর্ষর্এষজ 

(র্ম্মান),এেএর্ 
পটুয়াখালী 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চিকাজল শাখা, পটুয়াখালী 

3656 7405 Avi-1896 জনাব জ্োঃ ষিয়াজুল ইর্লাে 05-03-1991 04-03-50 ষবএর্ষর্,এেএর্ষর্ জ্িালা 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্িালা শাখা, জ্িালা 

3657 7406 G-8315 জনাব জ্োঃ আব্দুল গষন 21-11-1992 20-11-51 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ জ্নত্রদকাণা 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ধিেপাশা শাখা,সুনােগঞ্জ 

3658 7407 Gb-1868 জনাব জ্োঃ নাজমুল হুো 01-03-1989 28-02-48 ষবএর্ষর্,এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ইর্না শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3659 7408 G-8316 জনাব জ্োঃ আদপল োিমুে 25-12-1990 24-12-49 ষবএ(র্ম্মান) বগুড়া 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্াতবগ স বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3660 7409 G-8317 জনাব জ্োঃ আকুল জ্িাদর্ন 16-10-1993 15-10-52 এলএলষব(র্ম্মান) চুয়ািাঙ্গা 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) তাতীকান্দা শাখা, োোিীপুি 

3661 7410 Gm-5262 জনাব জ্োঃ র্াইফুল ইর্লাে 01-01-1994 31-12-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষিনাইেি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাধানগি শাখা, োগুিা 

3662 7411 Gm-5263 জনাব র্াইফুল ইর্লাে 24-12-1989 23-12-48 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ফুলগাজী শাখা, জ্ফনী 

3663 7412 ‡K-1197 জনাব জ্োঃ জ্কািবান আলী 05-08-1992 04-08-51 ষবএর্ষর্,এেএর্ষর্ ঠাকুিগাঁও 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) করুণানগি বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

3664 7413 Avi-1897 জনাব জ্োঃ ষিয়াজ োিমুে 27-11-1993 26-11-52 ষবএর্ষর্,এেএর্ষর্ ষর্িাজগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্িােনা শাখা,কুষেল্লা 

3665 7414 G-8318 জনাব আনন্দ র্ািা 07-11-1989 06-11-48 ষবএর্ষর্,এেএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাইশদেৌজা বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3666 7415 Gd-961 জনাব জ্োঃ ফখরুল ইর্লাে 10-12-1990 09-12-49 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বািাদুিাবাে শাখা, জাোলপুি 

3667 7416 Gb-1870 জনাব নুরুল ইর্লাে 07-01-1991 06-01-50 ষবষবএ চাঁেপুি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষপদিাজপুি বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

3668 7417 Gm-5264 জনাব র্েি ষবশ্বার্ 12-04-1992 11-04-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জ্গাপালগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) উজানী বাজাি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

3669 7418 Gm-5265 জনাব র্াইফুল ইর্লাে 01-10-1992 30-09-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) নািায়ণগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েষিচাইল শাখা, কুষেল্লা 

3670 7419 Gg-4628 জনাব শ্রী ষেঠুন চন্দ্র জ্ে 01-12-1989 30-11-48 ষবষবএর্,এেষবএর্ জ্নায়াখালী 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আদনায়ািা শাখা,পটিয়া 

3671 7420 we-871 জনাব জ্োঃ বুিজািান ষর্ষিকী 27-11-1990 26-11-49 ষবএর্ষর্,এেএর্ষর্ গাইবান্ধ্া 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কালীি বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

3672 7421 Gg-4629 জনাব জ্োঃ োইদুল ইর্লাে 06-04-1991 05-04-50 ষবষবএ, এেষবএ িাংপুি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) পাইকান বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

3673 7422 ‡R-1010 জনাব জ্োর্াঃ জান্নাতুল জ্ফিদেৌর্ 17-08-1991 16-08-50 
ষবএর্ষর্এষজ 

(র্ম্মান),এেএর্ 
ষেনাজপুি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েগড়া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

3674 7423 wR-637 জনাব জ্গালাে োিবুব খান 05-05-1994 04-05-53 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ ষর্িাজগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ধােিাই শাখা, ঢাকা 

3675 7424 G-8320 জনাব জ্োঃ আর্াদুল িক 10-11-1990 09-11-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) চাপাইনবাবগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নাদগিপাড়া বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

3676 7425 Gg-4630 জনাব োমুনুি িষশে 08-02-1992 07-02-51 ষবষবএ ষর্িাজগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) উিি িেজানপুিিার্ শাখা, োোিীপুি 

3677 7426 G-8321 জনাব আিোন আষজজ জ্চৌধুিী 03-02-1993 02-02-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) লক্ষ্মীপুি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাইশািী শাখা, বান্দিবান 

3678 7427 Gg-4631 জনাব ষেনাক্ষী েিল 12-09-1993 11-09-52 ষবএ(র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্াতক্ষীিা শাখা, র্াতক্ষীিা 

3679 7428 Gg-4632 জনাব জ্োঃ েষেন ষেয়া 23-07-1990 22-07-49 ষবষবএ, এেষবএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বালাগঞ্জ  শাখা, ষর্দলর্ 

3680 7429 Gm-5267 জনাব সুোইয়া আক্তাি 11-12-1990 10-12-49 ষবষবএ, এেষবএ কুষিয়া 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ডুমুষিয়া শাখা, খুলনা 
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3681 7430 GBP-1164 জনাব িােীে র্াোত 31-12-1992 30-12-51 ষবএর্ষর্,এেএর্ষর্ িালকাঠি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাদ্রা বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

3682 7431 Gm-5268 জনাব জ্োঃ শিীফ উষিন 03-05-1994 02-05-53 ষবএ(র্ম্মান),এেএ চিগ্রাে 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) খাগড়াছষড় শাখা, খাগড়াছষড় 

3683 7432 ‡R-1011 জনাব জাফষিন আকন্দ জুই 03-11-1989 02-11-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) বগুড়া 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) তািাকাষন্দ শাখা, জাোলপুি 

3684 7433 G-8323 জনাব অজয় তালুকোি ষেঠু 02-03-1993 01-03-52 ষবষবএ সুনােগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্নায়াখালী বাজাি  শাখা,সুনােগঞ্জ 

3685 7434 Gg-4634 জনাব জ্োঃ োসুে িানা 02-05-1993 01-05-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ঠাকুিগাঁও 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্ঘালতলী শাখা, মুষেগঞ্জ 

3686 7435 Gm-5271 জনাব র্জল চক্রবতী 12-12-1993 11-12-52 ষবএ(র্ম্মান) খুলনা 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ফলষততা শাখা,বাদগিিার্ 

3687 7436 Avi-1898 জনাব িাষজব োর্ 16-02-1994 15-02-53 ষবষবএ চিগ্রাে 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাখাষলয়া বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

3688 7437 wc-498 জনাব ষপ্রয়াঙ্কা জ্িৌষেক 12-09-1994 11-09-53 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) খুলনা 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষনউ োদকসর্ শাখা, খুলনা 

3689 7438 Gm-5272 জনাব র্াবষিনা িাবীব 01-01-1995 31-12-53 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) চিগ্রাে 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চাক্তাই শাখা, চিগ্রাে (পঃ) 

3690 7439 G-8324 জনাব আজষেিা আক্তাি 05-02-1995 04-02-54 ষবএর্এর্(র্ম্মান) িাজবাড়ী 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাষলয়াকাষন্দ শাখা, িাজবাড়ী 

3691 7440 Gm-5273 জনাব জ্র্ৌিি পাল 29-08-1989 28-08-48 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্োড়াকষি শাখা, িষবগঞ্জ 

3692 7441 AvB-526 জনাব জ্োঃ ইেিান িার্ান 01-01-1991 31-12-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) গাইবান্ধ্া 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আেজাে িার্ শাখা, জ্ফনী 

3693 7442 Avi-1899 জনাব িনবীি র্িকাি 01-01-1995 31-12-53 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) সুনােগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জাোলগঞ্জ শাখা,সুনােগঞ্জ 

3694 7443 G-8325 জনাব জ্োঃ আব্দুল কাইয়ুে 28-11-1988 27-11-47 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ পাবনা 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) পাাংশা শাখা, িাজবাড়ী 

3695 7444 Gm-5274 জনাব সুেীপ্ত র্ািা 01-01-1991 31-12-49 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ),এেএর্ষর্ পটুয়াখালী 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কলাপাড়া শাখা,পটুয়াখালী 

3696 7445 Gb-1872 জনাব জ্োঃ নুদি আলে 01-07-1991 30-06-50 ষবএর্ষর্,এেএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্গাপীনাথপুি বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3697 7446 AvB-527 জনাব ইব্রািীে 26-07-1992 25-07-51 ষবএর্ষর্,এেএর্ ঢাকা 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আড্ডা বাজাি শাখা, লাকর্াে 

3698 7447 G-8326 জনাব দর্য়ে আফজাল কবীি 01-06-1993 31-05-52 ষবষবএ, এেষবএ কুষেল্লা 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্পকুয়া শাখা, কক্সবাজাি 

3699 7448 Gg-4636 জনাব জ্েৌসুেী আক্তাি 04-05-1994 03-05-53 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) গাজীপুি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) দজনাবাজাি শাখা, গাজীপুি 

3700 7449 Avi-1900 জনাব জ্িাষজনা আক্তাি 02-01-1992 01-01-51 এলএলষব,এলএলএে জ্নত্রদকাণা 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্নত্রদকাণা শাখা,জ্নত্রদকাণা 

3701 7450 Gm-5276 জনাব জ্োর্াঃ শািষেন আক্তাি 12-04-1992 11-04-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) িাংপুি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাটুিাঙ্গা শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

3702 7451 Gb-1873 জনাব নাজমুল আলে 26-07-1993 25-07-52 ষবষবএ ষকদশািগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) দিিব বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3703 7452 Gg-4637 জনাব মুর্ািিত জািান 01-02-1994 31-01-53 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) বগুড়া 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাপাষর্য়া শাখা, গাজীপুি 

3704 7453 Gm-5374 জনাব সুবণ সা ইয়ার্ষেন 10-10-1991 09-10-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষিনাইেি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্কার্চােপুি শাখা, ষিনাইেি 

3705 7454 G-8328 জনাব গাজী আফজাল জ্িাদর্ন 15-03-1987 14-03-46 ষবষবএ, এেষবএ জ্গাপালগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাঠিবাজাি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

3706 7455 ‡R-1012 জনাব ষেজসা ষজনাত আক্তাি 02-12-1993 01-12-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) পঞ্চগড় 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) মু আ কা, জ্নায়াখালী 

3707 7456 Gm-5277 জনাব জ্োঃ শিীফুল িক 05-06-1994 04-06-53 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) পুষলশ লাইন শাখা,কুষেল্লা 

3708 7457 G-8329 জনাব আফর্ানা আক্তাি 01-08-1991 31-07-50 ষবষবএ, এেষবএ কুষেল্লা 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাগোিা বাজাি শাখা, লাকর্াে 

3709 7458 Gm-5278 জনাব সুেনা োর্ সুষে 01-01-1992 31-12-50 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ সুনােগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাড্ডা শাখা, ঢাকা 

3710 7459 Gg-4638 জনাব মুনতািা ষজর্ান 24-08-1991 23-08-50 ষবষবএ, এেষবএ নািায়ণগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষর্ষিিগঞ্জ শাখা, নািায়ণগঞ্জ 

3711 7460 Gm-5280 জনাব র্ালো শুিাি জ্র্েন্তী 20-01-1991 19-01-50 ষবএর্ষর্,এেএর্ষর্ ষিনাইেি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চকবাজাি শাখা, ঢাকা 
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3712 7461 Gg-4639 জনাব োিবুবা িিোন 24-08-1988 23-08-47 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষপদিাজপুি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্োিাি শাখা, ঢাকা 

3713 7462 Gm-5281 জনাব র্ালো আক্তাি শান্তা 02-03-1993 01-03-52 ষিষিএে গাজীপুি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) গাজীপুি শাখা, গাজীপুি 

3714 7463 Gb-1875 জনাব ষনশা আক্তাি 12-07-1995 11-07-54 ষবষবএ মুষেগঞ্জ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) মুষেগঞ্জ শাখা, মুষেগঞ্জ 

3715 7464 Avi-1901 জনাব ষিো জ্চৌধুিী 01-06-1991 31-05-50 ষবষবএ, এেষবএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আশুগঞ্জ শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3716 7465 Avi-1902 জনাব রুপর্া খাতুন 01-09-1992 31-08-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) নিষর্াংেী 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জুিাইন শাখা, ঢাকা 

3717 7466 Gm-5283 জনাব র্ীষতো র্ালিী 10-11-1989 09-11-48 ষবএর্ষর্,এেএর্ষর্ নিষর্াংেী 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্ঘাড়াশাল শাখা, নিষর্াংেী 

3718 7467 G-8330 জনাব জ্োঃ শাি আষিফুল নুি 09-12-1990 08-12-49 ষবএর্ষর্,এেএর্ষর্ িাজশািী 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িার্কৃষ্ণপুি শাখা, ফষিেপুি 

3719 7468 Gj-301 জনাব লীিা ষবশ্বার্ 31-07-1993 30-07-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) োগুিা 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েিম্মেপুি শাখা, োগুিা 

3720 7469 Gm-5284 জনাব জ্োঃ ষর্িাজুল কষবি 11-12-1994 10-12-53 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান গাইবান্ধ্া 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্ছার্সুন্দি বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

3721 7470 GBP-1165 জনাব জ্িাোয়িা আনজুে ষনর্া 28-08-1996 27-08-55 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) িাংপুি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) মুক্তাগাছা শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

3722 7471 Gg-4640 জনাব ষেদচলী চাকো 05-06-1990 04-06-49 
ষবএর্ষর্এষজ 

(র্ম্মান),এেএর্ 
িাঙ্গাোটি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাঙ্গাোটি শাখা, িাঙ্গাোটি 

3723 7472 G-8331 জনাব আফর্ানা আফষিন 03-03-1992 02-03-51 ষবএর্ষর্,এেএর্ লালেষনিিার্ 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কােিাঙ্গীিচি শাখা, ঢাকা 

3724 7473 wc-499 জনাব প্রজ্ঞা পািেী চাকো 14-01-1990 13-01-49 ষবষবএ, এেষবএ িাঙ্গাোটি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাঙ্গাোটি শাখা, িাঙ্গাোটি 

3725 7474 we-872 জনাব ষবথীকা র্ািা 01-03-1992 01-03-51 ষবষবএ, এেষবএ পটুয়াখালী 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) গলাষচপা শাখা, পটুয়াখালী 

3726 7475 Avi-1903 জনাব িতন র্প্য 28-12-1990 27-12-49 ষবষবএ ষেনাজপুি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) োষনকগঞ্জ শাখা, োষনকগঞ্জ 

3727 7476 wc-500 জনাব পৃষুষত চাকো 25-09-1993 24-09-52 ষবষবএ খাগড়াছষড় 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শষনি আখড়া শাখা, ঢাকা 

3728 7477 wU-775 জনাব তার্ষলো নার্ষিন 05-06-1990 04-06-49 ষবএর্ষর্,এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বার্াইল শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

3729 7478 Gm-5286 জনাব র্দন্তাি ষর্নিা 10-01-1995 09-01-54 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান জ্েৌলিীবাজাি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কুলাউড়া শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

3730 7479 G-8332 জনাব জ্োঃ আব্দুর্ র্াোে 26-10-1988 25-10-47 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ ষিনাইেি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শ্রীপুি শাখা, োগুিা 

3731 7480 Gm-5375 জনাব জ্র্াদিল আিদম্মে 18-08-1993 17-08-52 ষবএ(র্ম্মান) ষিনাইেি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েদিশপুি শাখা, ষিনাইেি 

3732 7481 Gg-4641 জনাব োিবুবা আক্তাি 09-10-1991 08-10-50 ষবএ(র্ম্মান) জাোলপুি 01-12-19 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্জলদিাি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

3733 7482 Gb-1174 জনাব নািায়ন চন্দ্র ধি 08-01-1965 07-01-24 ষবএ েয়েনষর্াংি 23-01-85 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) েয়েনষর্াংি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

3734 7483 B-313 জনাব ইস্কাোি আলী 31-12-1962 30-12-21 ষবএর্ষর্ জাোলপুি 10-07-85 জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) ইর্লােপুি শাখা, জাোলপুি 

3735 7484 we-562 জনাব বাঁশী জ্োিন জ্র্ন 06-04-1965 05-04-24 এইচএর্ষর্ কক্সবাজাি 03-10-85 ষনঃ র্িকািী 29-12-20 কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়, বান্দিবান 

3736 7485 G-6983 জনাব জ্োঃ আবুল কালাে আজাে 24-11-1964 23-11-23 ষবএ জাোলপুি 12-10-88 ষনঃ র্িকািী 29-12-20 কে সকতসা বারুয়াোিী  শাখা, জাোলপুি 

3737 7486 G-6950 জনাব জ্োঃ আতাউি িিোন 03-09-1967 02-09-26 ষবএর্এর্ েয়েনষর্াংি 12-10-88 ষনঃ র্িকািী 29-12-20 কে সকতসা েয়েনষর্াংি শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

3738 7487 Gg-3368 জনাব েনজুি আনাে 17-02-1967 16-02-26 এইচএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 11-03-89 ষনঃ র্িকািী 29-12-20 কে সকতসা কাষশগঞ্জ বাজাি (ষত্রঃ)শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

3739 7488 G-5019 জনাব জ্োঃ আর্াদুল আলে 16-01-1965 15-01-24 ষবএ সুনােগঞ্জ 20-08-90 ষনঃ র্িকািী 29-12-20 কে সকতসা ষবশ্বম্ভিপুি শাখা,সুনােগঞ্জ 

3740 7489 Gm-3731 জনাব সুলতান আিাদম্মে 15-07-1971 14-07-30 এেএ জাোলপুি 20-08-94 ষনঃ র্িকািী 29-12-20 কে সকতসা জ্শিপুি শাখা, জ্শিপুি 

3741 7490 Gm-3732 জনাব জ্োঃ র্ষিদুল ইর্লাে র্িোি 16-04-1970 15-04-29 এইচএর্ষর্ জ্গাপালগঞ্জ 27-12-94 র্িঃ জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) ষনলফা বাজাি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 
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3742 7491 Avi-1326 জনাব িাদশদুল িার্ান 04-01-1984 03-01-43  এেএর্ষর্ চাঁেপুি 12-02-12 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা মু আ কা, চিগ্রাে (পূব স) 

3743 7492 Gm-4382 জনাব জ্োঃ জ্র্কান্দি আলী মুষে 01-01-1984 31-12-42 এেএর্ষর্ ঢাকা 13-05-12 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা টাফ কদলজ শাখা, ঢাকা 

3744 7493 Gm-4504 জনাব র্াইফুল আলে ষর্ষিকী 05-12-1987 04-12-46 এেষবএর্ বষিশাল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা েষকোবাে শাখা, বষিশাল 

3745 7494 G-7790 জনাব জ্োঃ আর্াদুি িিোন জ্িজা 10-09-1986 09-09-45 এেষবএর্ পটুয়াখালী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা সুষবেখালী শাখা,পটুয়াখালী 

3746 7495 Avi-1564 জনাব জ্োিাম্মাে িষফকুল ইর্লাে 01-01-1985 31-12-43 ষবষবএ িালকাঠি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা বাদুিতলা বাজাি শাখা, িালকাঠি 

3747 7496 Gg-4067 জনাব জ্োঃ েষশউি িিোন 31-12-1986 30-12-45 ষবএ(পার্) পটুয়াখালী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা বার্িা শাখা, িালকাঠি 

3748 7497 ‡R-879 জনাব জ্োঃ জষর্ে উষিন 10-12-1987 09-12-46 এেষবএর্ বষিশাল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা কািফা বাজাি শাখা, বষিশাল 

3749 7498 we-766 জনাব জ্োঃ বাবলুি িিোন 25-05-1982 24-05-41 এেষবএ কুষিয়া 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা িলুেবাষড়য়া শাখা, কুষিয়া 

3750 7499 Gm-4505 জনাব শাষিনুি ইর্লাে 17-05-1986 16-05-45 এেএ েয়েনষর্াংি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ফুলবাড়ীয়া শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

3751 7500 Gm-4506 জনাব শষিদুজ্জাোন 01-01-1985 31-12-43 এেএর্এর্ ষিনাইেি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা িালকী বাজাি শাখা,ষিনাইেি 

3752 7501 Gm-4507 জনাব জ্োঃ র্ষফকুল ইর্লাে 14-10-1987 13-10-46 ষবএ(পার্) বষিশাল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা মুলােী শাখা, বষিশাল 

3753 7502 ‡RW-497 জনাব জ্োঃ জাকাষিয়া সুজন 01-12-1988 30-11-47 ষবএ খুলনা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্োাংলাদপার্ স শাখা,বাদগিিার্ 

3754 7503 Gg-4069 জনাব োষনক ষবশ্বার্ 10-08-1981 09-08-40 এেএ কুষিয়া 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা আইলচািা শাখা, কুষিয়া 

3755 7504 Gd-821 জনাব ফাল্গুষন জ্ে টুম্পা 24-10-1985 23-10-44 এেষবএর্ েয়েনষর্াংি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা বাড্ডা শাখা, ঢাকা 

3756 7505 Gg-4070 জনাব োিবুব িিোন 24-01-1984 23-01-43 এেএর্ জ্নত্রদকাণা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা নাষজিপুি  শাখা,জ্নত্রদকাণা 

3757 7506 Gg-4071 জনাব জ্োঃ ষেজানুি িিোন 04-01-1986 03-01-45 এেষবএর্ বষিশাল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ষিজলা শাখা, বষিশাল 

3758 7507 Gm-4509 জনাব জ্োঃ র্াইফুল ইর্লাে 01-09-1988 31-08-47 ষবষবএর্(র্ম্মান) বষিশাল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা বানািীপাড়া শাখা, বষিশাল 

3759 7508 wR-596 জনাব জ্গালাে মুষশ সে মৃধা 13-12-1984 12-12-43 এেএর্এর্ ষিনাইেি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা কচুয়া বাজাি শাখা, ষিনাইেি 

3760 7509 Avi-1537 জনাব জ্িজাউল কষিে 20-01-1987 19-01-46 এেএ েয়েনষর্াংি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্িৌিাদখালা বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

3761 7510 ‡K-1044 জনাব কায়র্াি 02-02-1987 01-02-46 এেএ জ্নত্রদকাণা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা কলোকান্দা  শাখা,জ্নত্রদকাণা 

3762 7511 wU-584 জনাব জ্তৌষফক আিদেে 20-11-1981 19-11-40 এেএ িষবগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্গাপলাি বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

3763 7512 Gg-4072 জনাব মুিাম্মে োনসুি োিামুে 10-02-1987 09-02-46 এেএ বষিশাল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা বষিশাল শাখা, বষিশাল 

3764 7513 Gm-4511 জনাব ষর্জন কুোি িায় 25-11-1987 24-11-46 এেএ চুয়ািাঙ্গা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা আষনকা, চুয়ািাঙ্গা  

3765 7514 Gm-4512 জনাব শাষকি জ্োঃ জ্োিাব্বতজান দর্য়ে 01-12-1988 30-11-47 স্নাতক চাঁেপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা র্ািািপাড় শাখা,চাঁেপুি 

3766 7515 Gm-4513 জনাব শষফ উষিন আিদেে 01-09-1984 31-08-43 এেএ জাোলপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জব্বািগঞ্জ বাজাি শাখা, জাোলপুি 

3767 7516 Gg-4073 জনাব জ্োঃ  োিতাব উষিন 12-12-1985 11-12-44 এেএর্ জাোলপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জাোলপুি শাখা, জাোলপুি 

3768 7517 Avi-1559 জনাব জ্োঃ িাষব্বি  জ্চৌধুিী 09-04-1986 08-04-45 এেষবএ ঢাকা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা বান্দুিািার্  শাখা, ঢাকা 

3769 7518 wU-586 জনাব জ্োঃ জ্তাফাজ্জল জ্িাদর্ন 26-09-1983 25-09-42 এেএর্এর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা মু আ কা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3770 7519 Gg-4074 জনাব জ্শখ ষেিাজ উষিন 08-04-1987 07-04-46 এেএর্ষর্ র্দশাি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা মু আ কা, র্দশাি 

3771 7520 ‡K-1045 জনাব জ্োঃ কােরুজ্জাোন 12-01-1985 11-01-44 এেষবএর্ োষনকগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা েিাদেবপুি শাখা, োষনকগঞ্জ 

3772 7521 Avi-1538 জনাব িষকবুল িার্ান িষন 11-01-1987 10-01-46 এেষবএর্ জ্শিপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা নয়াষবল বাজাি শাখা, জ্শিপুি 
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3773 7522 wU-587 জনাব জ্তৌষিদুি িিোন 31-12-1984 30-12-43 এলএলষব(র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ধুষলিি বাজাি শাখা, র্াতক্ষীিা 

3774 7523 Gm-4515 জনাব জ্োঃ শাষিনুল ইর্লাে 01-12-1986 30-11-45 এেএর্ষর্ নিষর্াংেী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্পাড়াষেয়া বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

3775 7524 wc-403 জনাব ষপযূি কাষন্ত পাল 11-09-1984 10-09-43 এেষবএর্ নিষর্াংেী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা োধবেী শাখা, নিষর্াংেী 

3776 7525 we-767 জনাব বুলবুল আিদেে 07-07-1981 06-07-40 এেষবএর্ েয়েনষর্াংি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা 
িাকাষতয়া জ্চৌিাস্তা বাজাি শাখা, 

েয়েনষর্াংি(েঃ) 

3777 7526 Gm-4517 জনাব জ্োঃ জ্র্ষলে োিবুব 05-07-1983 04-07-42 এেএ োষনকগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা চাষিগ্রাে শাখা, োষনকগঞ্জ 

3778 7527 Avi-1539 জনাব রুস্তে আিদেে 28-05-1984 27-05-43 এেষবএর্ র্াঙ্গাইল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ধনবাড়ী শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

3779 7528 Gg-4076 জনাব জ্োঃ োসুে কবীি 20-04-1987 19-04-46 এেএর্এর্ র্াতক্ষীিা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা কৃষ্ণনগি শাখা, র্াতক্ষীিা 

3780 7529 Gm-4518 জনাব জ্োঃ র্বুজ িাওলাোি 16-05-1987 15-05-46 এেষবএর্ বষিশাল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ছয়গ্রাে বাজাি শাখা, বষিশাল 

3781 7530 G-7792 জনাব আষনসুি িিোন 06-09-1984 05-09-43 এেষবএর্ ফষিেপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা আলফািাঙ্গা শাখা, ফষিেপুি 

3782 7531 Gg-4077 জনাব োিবুব োর্হুরুল ইর্লাে আকন্দ 14-10-1982 13-10-41 এেষবএর্ েয়েনষর্াংি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা িালুয়াঘার্ শাখা,েয়েনষর্াংি(উঃ) 

3783 7532 ‡K-1046 জনাব জ্োঃ কােরুল ইর্লাে 01-01-1985 31-12-43 এেএ খুলনা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা রুপর্াঘার্ শাখা, খুলনা 

3784 7533 Gb-1642 জনাব জ্োঃ নুরুন্নবী 10-02-1985 09-02-44 এেএর্ষর্ জ্নায়াখালী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা োইজেী জ্কার্ স শাখা, জ্নায়াখালী 

3785 7534 G-7794 জনাব আল আেীন 12-12-1986 11-12-45 এেষবএ জাোলপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্ছানটিয়া বাজাি শাখা,জাোলপুি 

3786 7535 Gm-4519 জনাব জ্র্ষলে ষেয়া 31-12-1985 30-12-44 এেএর্ষর্ জ্নত্রদকাণা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্কন্দুয়া শাখা, জ্নত্রদকানা 

3787 7536 Gg-4078 জনাব োসুে পািদিজ 12-12-1985 11-12-44 এেএর্এর্ র্াতক্ষীিা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা র্াতক্ষীিা শাখা, র্াতক্ষীিা 

3788 7537 ‡K-1047 জনাব খায়রুল ইর্লাে 31-12-1985 30-12-44 এেএর্এর্ ষকদশািগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা আষনকা, ষকদশািগঞ্জ 

3789 7538 G-7795 জনাব আর্ো আক্তাি 13-11-1988 12-11-47 এেএর্এর্(ষফন্যাে) ঢাকা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা মু আ কা, ঢাকা 

3790 7539 ‡R-882 জনাব জ্োঃ জষর্ে উষিন 31-10-1982 30-10-41 এেএর্এর্ জ্িালা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্িালা শাখা, জ্িালা 

3791 7540 Gm-4521 জনাব জ্র্াদিল িানা 25-12-1990 24-12-49 ষবএ(র্ম্মান),এেএ জাোলপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা িাজীপুি বাজাি শাখা, জাোলপুি 

3792 7541 G-7796 জনাব জ্োঃ আফজাল জ্িাদর্ন খান 01-11-1981 31-10-40 এেকে  বষিশাল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা বাদকিগঞ্জ শাখা,বষিশাল 

3793 7542 Gm-4522 জনাব জ্োঃ শাষেে িাওলাোি 15-07-1984 14-07-43 এেষবএর্ বষিশাল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা োষিলাড়া শাখা, বষিশাল 

3794 7543 Gm-4523 জনাব শিীদুল ইর্লাে 08-08-1983 07-08-42 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) োোিীপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্গাপালপুি িার্ শাখা, োোিীপুি 

3795 7544 Gg-4080 জনাব জ্োঃ জ্োস্তাষফজুি িিোন 28-09-1985 27-09-44 এেষবএর্ িালকাঠি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ষছর্কী বাজাি শাখা, িালকাঠি 

3796 7545 G-7797 জনাব আর্ো-উল-দিার্না 31-12-1986 30-12-45 এেএর্ জাোলপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা মু আ কা, জাোলপুি 

3797 7546 we-768 জনাব জ্োঃ বিকত মৃধা 20-10-1987 19-10-46 এেএ নড়াইল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা নড়াইল শাখা, নড়াইল 

3798 7547 G-7798 জনাব জ্োঃ আষিফুি িিোন 15-09-1984 14-09-43 এেষবএর্ র্াঙ্গাইল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা িাটুিাঙ্গা শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

3799 7548 G-7799 জনাব আকিাে জ্িাদর্ন 09-10-1984 08-10-43 এেষবএর্ নিষর্াংেী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্ঘাড়াশাল শাখা, নিষর্াংেী 

3800 7549 ‡K-1048 জনাব খায়রুন জ্নছা 31-12-1984 30-12-43 এেএর্ষর্ মুষেগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা মু আ কা,নিষর্াংেী 

3801 7550 Gg-4081 জনাব োকসুো জ্বগে 05-01-1985 04-01-44 এেষবএর্ গাজীপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা মু আ কা,গাজীপুি 

3802 7551 G-7800 জনাব আষেনুল ইর্লাে 01-03-1986 28-02-45 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা র্ষখপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 
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বতসোন পদে  
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3803 7552 Gm-4525 জনাব ষশমু িানী জ্েব 01-12-1987 30-11-46 এেষবএর্ েয়েনষর্াংি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা মু আ কা, েয়েনষর্াংি(েঃ) 

3804 7553 ‡R-883 জনাব জ্োঃ জাষিে িার্ান 01-12-1987 30-11-46 এেএর্এর্ ষিনাইেি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা দিিবা বাজাি শাখা, ষিনাইেি 

3805 7554 wU-589 জনাব তার্ষলো জ্বগে 06-01-1982 05-01-41 ষবএর্এর্ েয়েনষর্াংি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ষবষনকা, েয়েনষর্াংি  

3806 7555 G-7801 জনাব জ্োঃ আব্দুল্লাি আল মুতী 01-05-1985 30-04-44 এেষবএ কুষিয়া 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা আেলা শাখা, কুষিয়া 

3807 7556 G-7802 জনাব আিাদুজ্জাোন 01-01-1987 31-12-45 এেএর্এর্ চাঁেপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ষপদিাজপুি বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

3808 7557 Gg-4082 জনাব জ্োছাঃ োিফুজা আক্তাি 10-02-1987 09-02-46 এেএর্এর্ কুষিয়া 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্িড়াোিা শাখা, কুষিয়া 

3809 7558 wU-590 জনাব তাদয়ফ আলে 15-09-1988 14-09-47 এেএ র্াঙ্গাইল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা কাওিান বাজাি কদপ সাঃ শাখা, ঢাকা 

3810 7559 ‡R-884 জনাব জ্োঃ জুদয়ল 10-10-1988 09-10-47 এেষবএর্ বষিশাল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্গৌিনেী শাখা, বষিশাল 

3811 7560 Gm-4526 জনাব শােীে িষশে 12-09-1989 11-09-48 ষবএ(র্ম্মান) কুষেল্লা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা েষিচাইল শাখা, কুষেল্লা 

3812 7561 wW-563 জনাব েীষলপ কুোি েিল 24-11-1981 23-11-40 এেএর্এর্ র্াতক্ষীিা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা কাষলগঞ্জ শাখা, র্াতক্ষীিা 

3813 7562 Gm-4527 জনাব জ্র্ািিাব জ্িাদর্ন 12-03-1986 11-03-45 এেএর্এর্ জ্িালা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা েনপুিা শাখা, জ্িালা 

3814 7563 wm-131 জনাব চঞ্চল কুোি জ্ঘাি 13-04-1986 12-04-45 এেএর্এর্ ষিনাইেি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা দশলকুপা শাখা,ষিনাইেি 

3815 7564 AvB-432 জনাব ইর্িাত জািান 06-10-1986 05-10-45 এেষবএর্ ষকদশািগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্চৌিশত জ্বাি স বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3816 7565 wU-591 জনাব জ্োঃ তাষিকুল ইর্লাে 01-06-1984 31-05-43 এেএর্ষর্ জ্নায়াখালী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা িােনািায়ণপুি শাখা,জ্নায়াখালী 

3817 7566 Gd-822 জনাব ফািষেো জ্িলাল 27-01-1986 26-01-45 এেএর্ষর্ কুষিয়া 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা কুষিয়া শাখা, কুষিয়া 

3818 7567 WvweD-203 জনাব জ্োঃ ওয়াষল উল্লাি 09-02-1987 08-02-46 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা র্িবতপুি বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

3819 7568 Gm-4528 জনাব শম্পা িায় 28-06-1987 27-06-46 এলএলএে ঢাকা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা বাড্ডা শাখা, ঢাকা 

3820 7569 wU-592 জনাব জ্োঃ তাষিকুল ইর্লাে 30-09-1984 29-09-43 ষবএ(র্ম্মান),এেএ বিগুনা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা চিদুয়ানী বাজাি শাখা, বিগুনা 

3821 7570 G-7805 জনাব অপু েিল 25-12-1986 24-12-45 এেএর্ষর্ বষিশাল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্শালক শাখা, বষিশাল 

3822 7571 wU-593 জনাব জ্োঃ তািা ষেয়া 28-12-1987 27-12-46 ষবএর্এর্ জ্নত্রদকাণা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা তাতীিদকানা  শাখা,জ্নত্রদকাণা 

3823 7572 Gd-823 জনাব ফিিাে আলী 28-02-1988 27-02-47 এেষবএর্ জাোলপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জগন্নাথগঞ্জ ঘার্ শাখা, জাোলপুি 

3824 7573 G-7806 জনাব জ্োঃ আবদুল জ্োতাদলব েজুেোি 13-06-1988 12-06-47 এেষবএর্ কুষেল্লা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা পুষলশ লাইন শাখা,কুষেল্লা 

3825 7574 Gm-4529 জনাব সুব্রত র্িকাি 07-10-1982 06-10-41 ষবএ(র্ম্মান) ঢাকা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ধােিাই শাখা, ঢাকা 

3826 7575 G-7807 জনাব জ্োঃ আষেনুল ইর্লাে 26-02-1983 25-02-42 এেএর্এর্ বষিশাল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা তালতলী শাখা, বষিশাল 

3827 7576 G-7808 জনাব আল আষেন বখষতয়াি 31-07-1983 30-07-42 এেএর্ষর্ বষিশাল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা আড়গলিাড়া শাখা, বষিশাল 

3828 7577 AvB-433 জনাব আইষিন আক্তাি 07-11-1984 06-11-43 এেএ র্াঙ্গাইল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা বাড্ডা শাখা, ঢাকা 

3829 7578 Gm-4530 জনাব জ্োঃ র্ানাউল্লাি ভূঞা 22-11-1985 21-11-44 ষবএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা তাড়াইল শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3830 7579 Gm-4531 জনাব আঃ সুেন জ্োল্লা 29-11-1985 28-11-44 এেএ ফষিেপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা নগিকান্দা শাখা, ফষিেপুি 

3831 7580 Gm-4532 জনাব শিীদুল ইর্লাে 30-08-1987 29-08-46 এেএর্ষর্ জ্ফনী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ফুলগাজী শাখা, জ্ফনী 

3832 7581 Gg-4083 জনাব মুক্তা েজুেোি 13-06-1982 12-06-41 এেএর্এর্ কুষেল্লা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা আষনকা,কুষেল্লা 

3833 7582 Gb-1644 জনাব ষনউর্ন বাড়ড় 25-08-1985 24-08-44 এেষবএর্ জ্গাপালগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা িাঙ্গািিার্ শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 
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ক্রঃনাং 
জ্জষ্ঠেতা 

 নাং 
ষপএফ নম্বি  নাে জন্ম তাষিখ 

অবর্দিি 

 তাষিখ 

ষশক্ষাগত 

 জ্র্াগ্যতা 
ষনজ জ্জলা 

ব্াাংদক 

জ্র্াগোদনি 
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3834 7583 G-7809 জনাব জ্োঃ আশিাফুল আলে 10-11-1987 09-11-46 এেএর্এর্ নিষর্াংেী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা লাখপুি বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

3835 7584 IqvB-211 জনাব ইয়ার্ষেন সুলতানা 01-01-1988 31-12-46 এেএর্এর্ কুষেল্লা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা টাফ কদলজ শাখা, ঢাকা 

3836 7585 Gg-4084 জনাব জ্োঃ জ্েদিেী িার্ান 17-05-1988 16-05-47 ষবষবএ ঢাকা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্কিানীগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

3837 7586 G-7810 জনাব আব্দুল্লাি আল জ্িাদর্ন োিমুে 30-06-1989 29-06-48 ষবএর্এর্ ষকদশািগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা কৃষি ষবশ্বঃ শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

3838 7587 Gg-4085 জনাব জ্োঃ েষনি জ্িাদর্ন 25-12-1989 24-12-48 এলএলষব(র্ম্মান) িষবগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা নন্দনপুি বাজাি শাখা,িষবগঞ্জ 

3839 7588 Gg-4086 জনাব জ্োঃ োিমুে িার্ান 05-03-1985 04-03-44 এেষবএর্ র্দশাি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা কুয়াো বাজাি শাখা, র্দশাি 

3840 7589 GBP-1029 জনাব জ্োঃ িাষববুি িিোন 21-06-1985 20-06-44 এেষবএর্ জ্িালা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা তজুেষিন শাখা, জ্িালা 

3841 7590 Avi-1544 জনাব জ্িদিনা খাতুন 10-09-1985 09-09-44 এেষবএর্ কুষিয়া 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্খাকর্া শাখা, কুষিয়া 

3842 7591 G-7811 জনাব জ্োঃ ষেজসা আষিফ আিদেে 19-10-1986 18-10-45 এেষবএর্ কুষিয়া 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা েধুপুি বাজাি শাখা, কুষিয়া 

3843 7592 Gm-4533 জনাব জ্োঃ শ্যােল আলী 20-10-1986 19-10-45 এেএর্ষর্ কুষিয়া 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, কুষিয়া 

3844 7593 Avi-1545 জনাব জ্োঃ িাদর্ল ষর্কোি 05-08-1987 04-08-46 এেষবএর্ োগুিা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা আমুষড়য়া শাখা, োগুিা 

3845 7594 GBP-1030 জনাব জ্িাদর্ন আল োমুন 05-01-1986 04-01-45 এেএর্এর্ জ্গাপালগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা িাড়তল শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

3846 7595 Gm-4534 জনাব জ্োঃ র্ািীনূি আলে 03-04-1982 02-04-41 এেএ খুলনা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা কয়িা শাখা, খুলনা 

3847 7596 Avi-1546 জনাব জ্োঃ িাদশদুি িিোন 01-05-1982 30-04-41 এেএর্এর্ পটুয়াখালী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা নগদিিিার্ শাখা,পটুয়াখালী 

3848 7597 Gg-4087 জনাব জ্শখ জ্োিাম্মে আলী 07-11-1982 06-11-41 এেএর্এর্ বাদগিিার্ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা েিগাি শাখা,বাদগিিার্ 

3849 7598 GBP-1031 জনাব জ্োঃ হুোয়ুন কষবি 01-06-1983 31-05-42 এেএর্এর্ র্দশাি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্কশবপুি শাখা, র্দশাি 

3850 7599 Avi-1547 জনাব জ্োঃ িাদর্ল তালুকোি 10-02-1984 09-02-43 এেষবএর্ র্াঙ্গাইল 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা তক্তািচলা বাজাি শাখা, র্াঙ্গাইল(েঃ) 

3851 7600 Gb-1645 জনাব নুিজািান শািষেন 27-10-1984 26-10-43 এেএর্এর্ ঢাকা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা র্ািাি শাখা, ঢাকা 

3852 7601 Avi-1548 জনাব িাষশো জ্িজা 06-12-1985 05-12-44 এেএর্এর্ গাজীপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ষেিপুি শাখা, ঢাকা 

3853 7602 BD-99 জনাব উদম্ম কুলছুে 02-08-1986 01-08-45 এেকে কুষেল্লা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা উিিা শাখা, ঢাকা 

3854 7603 Gm-4535 জনাব জ্োঃ র্াষেদুল কষিে 01-01-1987 31-12-45 এেএর্ষর্ চাঁেপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা চান্দ্রা বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

3855 7604 G-7812 জনাব জ্োঃ আব্দুল আষলে 15-10-1983 14-10-42 ষবএ র্দশাি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ষর্াংিঝুলী বাজাি শাখা, র্দশাি 

3856 7605 Gm-4536 জনাব জ্োছাঃ ছাদলিা সুলতানা 18-12-1983 17-12-42 এেএর্এর্ র্দশাি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা খাজুিা বাজাি শাখা, র্দশাি 

3857 7606 G-7813 জনাব জ্োঃ আকিামুল িায়োি জষন 04-04-1986 03-04-45 এেএর্ষর্ বিগুনা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা আেতলী শাখা, বিগুনা 

3858 7607 Gg-4088 জনাব জ্েিরুন জ্নছা িীিা 07-02-1987 06-02-46 এেষবএর্ ঢাকা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ষেজসাপুি শাখা,গাজীপুি 

3859 7608 Gm-4537 জনাব জ্োঃ শাষিন কাষেি 03-05-1985 02-05-44 এেএর্ষর্ চাঁেপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা রুপগঞ্জ শাখা,নািায়নগঞ্জ 

3860 7609 Gm-4538 জনাব জ্োঃ জ্র্াদিল িানা 04-09-1989 03-09-48 ষবষবএ ষকদশািগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা কষিেগঞ্জ শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3861 7610 ‡R-886 জনাব জুষলয়া আক্তাি পষপ 23-05-1985 22-05-44  এেএর্ষর্ মুষেগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা শ্যােলী শাখা, ঢাকা 

3862 7611 Gm-4539 জনাব শাষিনুি সুলতানা 01-07-1985 30-06-44 এেএর্এর্ নিষর্াংেী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্ক্রষির্ ষবিাগ, প্রকা, ঢাকা 

3863 7612 wU-594 জনাব কাজী তাজুল ইর্লাে 21-11-1985 20-11-44 এেএ োগুিা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা আদলাকষেয়া বাজাি শাখা, োগুিা 

3864 7613 Gg-4089 জনাব োিবুবা সুলতানা 02-01-1987 01-01-46 এেএর্ষর্ জ্ফনী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ষবিাগীয় কার্ সালয়, ঢাকা 
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3865 7614 IqvB-212 জনাব জ্োঃ ইয়াষছন আিাফাত 31-10-1987 30-10-46 এেষবএর্ ষপদিাজপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা িাজাপুি শাখা, িালকাঠি 

3866 7615 Avi-1550 জনাব জ্োঃ িাদশদুল ইর্লাে 01-11-1987 31-10-46 এেএর্ষর্ পটুয়াখালী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা আেদখালা শাখা,পটুয়াখালী 

3867 7616 G-7815 জনাব আবদুল্লাি আল োমুন 15-08-1982 14-08-41 এেএর্এর্ জ্ফনী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা মুক্তবাজাি শাখা, জ্ফনী 

3868 7617 we-769 জনাব ষবলব কুোি জ্ে 08-01-1984 07-01-43 ষবএর্ষর্ র্াতক্ষীিা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা গুনাকিকাটি শাখা, র্াতক্ষীিা 

3869 7618 Gm-4540 জনাব জ্র্বাব্রত বড়ুয়া 07-02-1983 06-02-42 এেষবএর্ চিগ্রাে 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্োিাজািী শাখা,পটিয়া 

3870 7619 GBP-1032 জনাব জ্োঃ িাষনফ ষশকোি 15-01-1984 14-01-43 এেএ োোিীপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা কালষকষন শাখা, োোিীপুি 

3871 7620 Gm-4541 জনাব সুজয় েষল্লক 31-12-1984 30-12-43 এেষবএ চিগ্রাে 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্খাোিিার্ শাখা,পটিয়া 

3872 7621 wU-595 জনাব জ্োঃ তষিকুল ইর্লাে 11-03-1982 10-03-41 এেএর্এর্ মুষেগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা গজাষিয়া শাখা, মুষেগঞ্জ 

3873 7622 Gm-4542 জনাব র্ঞ্জয় কাষন্ত িালোি 24-10-1987 23-10-46 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) বাদগিিার্ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ফুলিাতা বাজাি শাখা, বাদগিিার্ 

3874 7623 wW-564 জনাব জ্োঃ ধনু ষেয়া 09-07-1988 08-07-47 এেএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা গষচিার্া বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3875 7624 ‡K-1049 জনাব জ্োঃ খষললুি িিোন 25-11-1988 24-11-47 ষবষবএ োোিীপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা বাষজতপুি শাখা, োোিীপুি 

3876 7625 Gb-1647 জনাব নাজো আক্তাি 15-08-1983 14-08-42 এেষবএর্ ষপদিাজপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা কাওিান বাজাি কদপ সাঃ শাখা, ঢাকা 

3877 7626 Gg-4091 জনাব ষেজানুি িিোন 11-05-1984 10-05-43 এেষবএর্ িাজবাড়ী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা েেনপুি শাখা,নািায়নগঞ্জ 

3878 7627 G-7816 জনাব অজয় েজুেোি 01-01-1985 31-12-43 এেএর্এর্ চাঁেপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা িাইেচি শাখা,চাঁেপুি 

3879 7628 Gm-4543 জনাব জ্োঃ সুলতান োিমুে 19-11-1986 18-11-45 এেএর্ষর্ োোিীপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা োোিীপুি শাখা, োোিীপুি 

3880 7629 Gg-4092 জনাব জ্োঃ জ্োস্তাষফজুি িিোন 25-02-1987 24-02-46 এেষবএর্ িাজবাড়ী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা পাাংশা শাখা, িাজবাড়ী 

3881 7630 Avi-1552 জনাব জ্োঃ জ্িজাউল কষিে খান 17-03-1984 16-03-43 এেষবএর্ ঢাকা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্ঘালতলী শাখা, মুষেগঞ্জ 

3882 7631 Gm-4544 জনাব জ্োঃ র্ালাউষিন 07-11-1984 06-11-43 এেএ নিষর্াংেী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ষশদবি বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

3883 7632 ‡K-1050 জনাব  খাষেজা সুলতানা জষল 11-03-1983 10-03-42 এেএর্ষর্ িাজশািী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা র্ঙ্গী শাখা, গাজীপুি 

3884 7633 Avi-1553 জনাব জ্োঃ িষবউল আলে 01-01-1984 31-12-42 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ওয়াদিেপুি শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

3885 7634 Gm-4545 জনাব শাষেো েষনি 01-01-1985 31-12-43 এেএ জ্গাপালগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা বাড্ডা শাখা, ঢাকা 

3886 7635 Gm-4546 জনাব জ্শখ শষফকুল ইর্লাে 25-12-1987 24-12-46 এেষবএর্ জ্গাপালগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা কাঠিবাজাি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

3887 7636 we-770 জনাব জ্োঃ বষশি িায়িান 05-01-1990 04-01-49 ষবএ চিগ্রাে 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্খাোিিার্ শাখা,পটিয়া 

3888 7637 ‡R-893 জনাব জষিরুল ইর্লাে ভূঞা 30-10-1983 29-10-42 এেষবএর্ জ্ফনী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ষজএে িার্ শাখা, জ্ফনী 

3889 7638 GBP-1033 জনাব জ্িার্দনয়ািা খাতুন 04-02-1985 03-02-44 এেএ খুলনা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা মু আ কা, খুলনা 

3890 7639 ‡R-888 জনাব জষিরুল ইর্লাে জ্চৌধুিী 05-05-1985 04-05-44 ষবষবএ চাঁেপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা চাঁেপুি শাখা, চাঁেপুি 

3891 7640 Gg-4093 জনাব জ্েৌসুেী িাণী োর্ 11-02-1986 10-02-45 ষবষবএ সুনােগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ষর্দলর্ কদপ সাদির্ শাখা, ষর্দলর্ 

3892 7641 G-7817 জনাব জ্োঃ আঃ িিোন 28-02-1988 27-02-47 এেএ নািায়ণগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্র্ানািগাঁও  শাখা,নািায়নগঞ্জ 

3893 7642 ‡K-1052 জনাব জ্োঃ কােরুজ্জাোন 01-12-1982 30-11-41 এেএ জ্গাপালগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা িােষেয়া শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

3894 7643 ‡R-889 জনাব জ্োঃ জষর্ে ষেয়া 25-10-1985 24-10-44 ষবএ ষর্দলর্ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা বালাগঞ্জ  শাখা, ষর্দলর্ 

3895 7644 wW-565 জনাব েীপায়ন জ্চৌধুিী 12-01-1986 11-01-45 এেষবএ চিগ্রাে 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্পােিা শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 
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3896 7645 wR-598 জনাব জ্গৌতে ষবশ্বার্ 08-07-1986 07-07-45 এেষবএর্ োগুিা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা েিম্মেপুি শাখা, োগুিা 

3897 7646 Gm-4547 জনাব র্বুজ জ্েবনাথ 31-12-1986 30-12-45 ষবএর্ষর্ কুষেল্লা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা বরুড়া শাখা, লাকর্াে 

3898 7647 Avi-1554 জনাব জ্িাখর্ানা আফদিাজ ষলর্া 09-11-1989 08-11-48 ষবএর্ষর্ (র্ম্মান) কুষেল্লা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জুিাইন শাখা, ঢাকা 

3899 7648 ‡R-890 জনাব জান্নাষত খাতুন 01-09-1983 31-08-42 এেএর্ষর্ িাজবাড়ী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা িাবার্পুি বাজাি শাখা, িাজবাড়ী 

3900 7649 Gb-1648 জনাব নাষেে োিমুে 15-02-1984 14-02-43 এেএ নিষর্াংেী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা েিজাল বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

3901 7650 Avi-1555 জনাব জ্োঃ িাদছল 11-11-1985 10-11-44 এেএর্এর্ জ্নায়াখালী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা এয়াষছন িাজীিিার্ শাখা,জ্নায়াখালী 

3902 7651 G-7818 জনাব আল আষেন 26-08-1982 25-08-41 এেষবএর্ নিষর্াংেী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা আলগী বাজাি  শাখা, নিষর্াংেী 

3903 7652 wR-599 জনাব জ্োঃ জ্গালাে িাব্বানী 16-06-1983 15-06-42 এেএর্এর্ কক্সবাজাি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ষচষিাংগা  শাখা, কক্সবাজাি 

3904 7653 G-7819 জনাব জ্োঃ আবদুি িিোন 30-12-1983 29-12-42 এর্এেষর্ লক্ষ্মীপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা পানপাড়া বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

3905 7654 ‡R-891 জনাব জ্োঃ জষিরুল ইর্লাে খান 25-06-1987 24-06-46 এেএ কুষেল্লা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা পুষলশ লাইন শাখা,কুষেল্লা 

3906 7655 GBP-1034 জনাব হুোয়ুন আিদেে জ্চৌধুিী 01-07-1983 30-06-42 এেএর্ষর্ িষবগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা নালমুখ বাজাি শাখা,িষবগঞ্জ 

3907 7656 Avi-1556 জনাব িাহুল জ্চৌধুিী 01-01-1986 31-12-44 এেএর্ষর্ িষবগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা তাজপুি বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

3908 7657 Gg-4095 জনাব জ্োঃ জ্োশািফ জ্িাদর্ন 16-01-1986 15-01-45 এেকে নিষর্াংেী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা নিষর্াংেী শাখা, নিষর্াংেী 

3909 7658 G-7820 জনাব আষিফুল ইর্লাে 01-01-1987 31-12-45 ষবএর্এর্ জ্ফনী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা কুটিিিার্ শাখা, জ্ফনী 

3910 7659 Gg-4096 জনাব জ্োঃ োিবুব খান 24-12-1985 23-12-44 এেষবএর্ কুষেল্লা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ব্রাক্ষ্মনপাড়া শাখা, কুষেল্লা 

3911 7660 G-7821 জনাব জ্শখ আষিফ েঈন উষিন আিেে 22-04-1983 21-04-42 এেএর্এর্ চিগ্রাে 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা নাদপাড়া বাজাি শাখা, পটিয়া 

3912 7661 Gm-4548 জনাব জ্োঃ র্াইফুি িিোন 30-09-1983 29-09-42 এেকে কুষেল্লা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ষশেলাই শাখা, কুষেল্লা 

3913 7662 Gm-4549 জনাব জ্োঃ র্াখাওয়াত জ্িাদর্ন 12-10-1988 11-10-47 এেএর্ষর্ গাজীপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্র্াকনয়ন বাজাি শাখা, গাজীপুি 

3914 7663 Gm-4550 জনাব জ্কএইচএে র্ােসুদিািা 10-05-1989 09-05-48 ষবকে লক্ষ্মীপুি 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্তািাবগঞ্জ বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

3915 7664 ‡K-1053 জনাব জ্োঃ খায়রুল ইর্লাে 13-02-1984 12-02-43 ষবএর্এর্(পার্) বষিশাল 19-10-14 জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) জ্শালক শাখা, বষিশাল 

3916 7665 AvB-434 জনাব জ্োঃ ইশষতয়াক আিদেে 11-03-1986 10-03-45 এেএর্এর্ ষিনাইেি 19-10-14 জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) দশলকুপা শাখা,ষিনাইেি 

3917 7666 wW-566 জনাব জ্োছাঃ ষেলরুবা ইয়াছষেন 31-12-1981 30-12-40 ষবএ(পার্) কুষিয়া 19-10-14 জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) িলুেবাষড়য়া শাখা, কুষিয়া 

3918 7667 Gb-1649 জনাব জ্োঃ নজরুল ইর্লাে 17-05-1983 16-05-42 এেএর্এর্ ষপদিাজপুি 19-10-14 জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) নাষজিপুি শাখা, ষপদিাজপুি 

3919 7668 wc-406 জনাব ষপর্ন কুোি িায় 04-03-1988 03-03-47 এেষবএর্ োগুিা 19-10-14 জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) েিম্মেপুি শাখা, োগুিা 

3920 7669 Gb-1650 জনাব নুরুল আলে 31-07-1982 30-07-41 এেএ র্াঙ্গাইল 19-10-14 জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) বাাংড়া শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

3921 7670 Gg-4098 জনাব েষিবুল ইর্লাে 13-01-1983 12-01-42 ষবএর্এর্ েয়েনষর্াংি 19-10-14 জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) বার্াদজাি শাখা,েয়েনষর্াংি(েঃ) 

3922 7671 G-7823 জনাব জ্োঃ আক্তারুজ্জাোন 15-12-1981 14-12-40 এেএর্ষর্ জাোলপুি 19-10-14 জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) র্নকী বাজাি শাখা, জাোলপুি 

3923 7672 Gm-4551 জনাব শােীো নাছষিন সূবণ সা 04-01-1983 03-01-42 এেএর্এর্ ঢাকা 19-10-14 জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) ষেিপুি শাখা, ঢাকা 

3924 7673 Gd-824 জনাব জ্ফিদেৌর্ আল ইর্লাে 28-08-1984 27-08-43  এেষবএ োষনকগঞ্জ 19-10-14 জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) িষিিােপুি শাখা, োষনকগঞ্জ 

3925 7674 B-377 জনাব এর্ এে এনামুল জ্িাদর্ন 01-01-1986 31-12-44  এেএর্ষর্ পটুয়াখালী 19-10-14 জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) েশষেনা শাখা,পটুয়াখালী 

3926 7675 Gb-1651 জনাব নািষেো আক্তাি 25-12-1985 24-12-44 এেষবএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 19-10-14 জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) কাওিান বাজাি কদপ সাঃ শাখা, ঢাকা 
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3927 7676 ‡RW-498 জনাব এর্.এে. ষজয়াউি িিোন 15-09-1983 14-09-42 এেএ খুলনা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্তিখাো শাখা, খুলনা 

3928 7677 G-7828 জনাব আষশক জ্ফিদেৌর্ 03-06-1985 02-06-44 এেষবএর্ নািায়ণগঞ্জ 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ষর্ষিিগঞ্জ শাখা, নািায়ণগঞ্জ 

3929 7678 Gg-4102 জনাব োঈন উষিন 01-01-1985 31-12-43  এেষবএর্ জ্ফনী 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা দুধমুখা বাজাি শাখা, জ্ফনী 

3930 7679 G-7827 জনাব আঞ্জুোন আিা 27-02-1983 26-02-42 এেকে ঢাকা 12-10-14 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা ফতুল্লা শাখা,নািায়নগঞ্জ 

3931 7680 Gm-4556 জনাব জ্োঃ শািষিয়াি কষবি 01-02-1986 31-01-45 এেএ র্াঙ্গাইল 10-05-15 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা েধুপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

3932 7681 G-7830 জনাব আষেনুল ইর্লাে 03-02-1986 02-02-45 এেএ বষিশাল 10-05-15 জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) ষশলন্দীয়া বাজাি শাখা, বষিশাল 

3933 7682 Gm-4554 জনাব সুকদেব োর্ 15-09-1985 14-09-44 এেএর্এর্ বাদগিিার্ 10-05-15 জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) মুক্ষাইর্া শাখা,বাদগিিার্ 

3934 7683 wU-596 জনাব তালাত োহ্মুে আিাফাত 10-07-1986 09-07-45 এেএ র্দশাি 10-05-15 পষিেশ সক 29-12-20 কে সকতসা জ্চৌগাছা শাখা, র্দশাি 

3935 7684 Gm-4555 জনাব জ্োঃ শািজািান র্জীব 12-12-1987 11-12-46 এেষবএর্ েয়েনষর্াংি 10-05-15 জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) বাউর্ী বাঙ্গালী  শাখা,জাোলপুি 

3936 7685 GBP-1036 জনাব িাষলো খাতুন 01-01-1988 31-12-46 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 10-05-15 জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) জ্োিাম্মেপুি শাখা, ঢাকা 

3937 7686 we-774 জনাব জ্োিাম্মে ষবল্লাল জ্িাদর্ন 01-07-1987 30-06-46 এেষবএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 14-06-15 জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) জীবনগঞ্জ বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3938 7687 Gj-277 জনাব োনষফয়া লাহুে আিদেে িষল 31-07-1982 30-07-41 এেএ ষকদশািগঞ্জ 14-06-15 জ্কািাধ্যক্ষ 29-12-20 কে সকতসা(কোশ) উিিা শাখা, ঢাকা 

3939 7688 we-878 জনাব ষবদবকানন্দ গুপ্ত 05-10-1988 04-10-47 এেএর্ষর্ জ্গাপালগঞ্জ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাষশয়ানী শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

3940 7689 G-8358 জনাব অষনদেি চাকী 25-12-1988 24-12-47 এেএর্ পাবনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষর্ঙ্গুষিয়া বাজাি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

3941 7690 wc-501 জনাব পষবত্র েষল্লক 06-07-1989 05-07-48 এেএ র্াতক্ষীিা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষপদিাজপুি শাখা, ষপদিাজপুি 

3942 7691 Gg-4679 জনাব জ্োঃ োষনক জ্িাদর্ন 18-12-1989 17-12-48 এেএর্ষর্ নাদর্াি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ছাগলনাইয়া শাখা, জ্ফনী 

3943 7692 GBP-1167 জনাব জ্োঃ িার্ান আলী 01-12-1990 30-11-49 এেএর্ষর্ োগুিা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষশবচি শাখা, োোিীপুি 

3944 7693 Avi-1907 জনাব জ্োঃ িব্বানী 15-01-1991 14-01-50 এেএর্ষর্ চাঁেপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা নাইক্ষোংছষড় শাখা, বান্দিবান 

3945 7694 ‡R-1019 জনাব জষিরুল ইর্লাে 27-01-1991 26-01-50 এেএর্ষর্ িষবগঞ্জ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা োওিাই বাজাি  শাখা,সুনােগঞ্জ 

3946 7695 G-8380 জনাব আপন ষেত্র 13-05-1991 12-05-50 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িািবাাং শাখা, কক্সবাজাি 

3947 7696 WweøD-223 জনাব জ্োঃ ওয়াষর্ে 05-06-1991 04-06-50 এেষবএর্ চাঁেপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাশখালী শাখা,পটিয়া 

3948 7697 G-8372 জনাব জ্োঃ আলেগীি কষবি 12-11-1992 11-11-51 এেএ র্াতক্ষীিা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা নাদগিপাড়া বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

3949 7698 Gm-5325 জনাব সুেন চন্দ্র গণপষত 05-09-1987 04-09-46 এেএর্এর্ বষিশাল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্র্দনিিার্ শাখা,বষিশাল 

3950 7699 Gm-5306 জনাব সুলতান আিদম্মে 12-12-1987 11-12-46 এেএর্ েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা নাগলা বাজাি শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

3951 7700 Avi-1912 জনাব িাহুল চন্দ্র র্ািা 01-01-1989 31-12-47 এেষবএর্  গাজীপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্ঘালতলী শাখা, মুষেগঞ্জ 

3952 7701 Gg-4647 জনাব োিমুদুল িার্ান 30-12-1987 29-12-46 এেষবএর্ লক্ষ্মীপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাজীিপাড়া শাখা, লক্ষ্মীপুি 

3953 7702 G-8387 জনাব জ্োঃ আবুল িার্ান পাদর্ায়ািী 20-07-1988 19-07-47 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্চৌধুিী বাজাি শাখা, লাকর্াে 

3954 7703 G-8377 জনাব জ্োঃ আর্াদুজ্জাোন 17-01-1990 16-01-49 এেষবএর্ োোিীপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্াচাি বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

3955 7704 GBP-1172 জনাব িাদফজ আিদেে 22-03-1990 21-03-49 এেএ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা লাংগদু শাখা, িাঙ্গাোটি 

3956 7705 Avi-1938 জনাব জ্োঃ িাদশদুল আলে 01-06-1990 31-05-49 এেষবএর্ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা পটিয়া শাখা,পটিয়া 

3957 7706 Gm-5350 জনাব কাজী শাখাওয়াত জ্িাদর্ন 08-08-1989 07-08-48 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) বষিশাল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েৌলিীিিার্ শাখা, বষিশাল 
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3958 7707 Gm-5364 জনাব র্াজ্জাে খাদলক 31-12-1990 30-12-49 ষবষবএ বষিশাল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাদকিগঞ্জ শাখা,বষিশাল 

3959 7708 G-8342 জনাব আষিফ উষিন আিদেে 18-05-1991 17-05-50 ষবষবএ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা োষনকছষড় শাখা, খাগড়াছষড় 

3960 7709 G-8364 জনাব অমৃত র্িকাি 04-09-1991 03-09-50 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান গাজীপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাষলয়াড়কি শাখা, গাজীপুি 

3961 7710 we877 জনাব ষবলব েি 14-01-1992 13-01-51 ষবষবএ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা নষনয়ািচি শাখা, িাঙ্গাোটি 

3962 7711 Gm-5329 জনাব জ্োঃ শািাবুষিন পলাশ 25-05-1993 24-05-52 ষবষবএ র্াতক্ষীিা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষপদিাজপুি শাখা, ষপদিাজপুি 

3963 7712 wc-507 জনাব প্রদর্নষজৎ জ্েবনাথ 19-08-1993 18-08-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা েধুখালী শাখা, ফষিেপুি 

3964 7713 G-8371 জনাব অষেত কুোি বসু 25-11-1993 24-11-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্দশাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা নািায়ণপুি বাজাি শাখা, র্দশাি 

3965 7714 Gg-4675 জনাব জ্োঃ োিমুদুল িার্ান 01-12-1993 30-11-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ষখপুি শাখা, র্াতক্ষীিা 

3966 7715 Gd-968 জনাব ফয়র্াল আল জ্র্াদিল 26-11-1989 25-11-48 ষবষবএ র্াতক্ষীিা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ইকষড় বাজাি শাখা, ষপদিাজপুি 

3967 7716 G-8370 জনাব জ্োঃ আলী 18-06-1990 17-06-49 ষবষবএ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ন্দ্বীপ শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

3968 7717 G-8335 জনাব জ্োঃ আষনসুি িিোন 31-12-1989 30-12-48 এেএ েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জষকগঞ্জ শাখা, ষর্দলর্ 

3969 7718 Gb-1890 জনাব ষনউর্ন েিল 12-12-1990 11-12-49 এেএর্ োোিীপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা োটাি বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

3970 7719 ‡RW-557 জনাব জ্জানাদয়ে জ্িাদর্ন 10-12-1991 09-12-50 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা নান্দাইল শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

3971 7720 Avi-1909 জনাব িাষজব জ্িাদর্ন 25-02-1992 24-02-51 এেএ ষিনাইেি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাশবাষড়য়া শাখা, জ্গাপালগঞ্জ  

3972 7721 Gg-4691 জনাব জ্োঃ ষেজানুি িিোন 01-01-1994 31-12-52 এেএ ঠাকুিগাঁও 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ব্রাক্ষ্মনপাড়া শাখা, কুষেল্লা 

3973 7722 ‡K-1205 জনাব কােরুজ্জাোন 11-03-1990 10-03-49 এেষবএ র্দশাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা লক্ষণপুি শাখা, র্দশাি 

3974 7723 Gb-1894 জনাব জ্োঃ নাজমুল িক 11-12-1990 10-12-49 এেএর্ষর্ চাপাইনবাবগঞ্জ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্পািাি বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

3975 7724 Gm-5247 জনাব সুেন জ্ে 16-12-1990 15-12-49 এেএ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা নানুপুি বাজাি শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

3976 7725 G-8389 জনাব জ্োঃ আব্বার্ আলী 21-01-1988 20-01-47 এেএর্ষর্ র্দশাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাঙ্গা শাখা, ফষিেপুি 

3977 7726 AvB-532 জনাব জ্োঃ ইেিান নাষজি 25-08-1989 24-08-48 ষবষবএর্(র্ম্মান) কুষিয়া 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাউষলদবড়া শাখা, ফষিেপুি 

3978 7727 Avi-1906 জনাব িাষজব চন্দ্র জ্ঘাি 04-03-1991 03-03-50 ষবষবএ ষকদশািগঞ্জ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ইর্না শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3979 7728 Gd-964 জনাব ফািাে ষবন আব্দুল বািী 01-07-1991 30-06-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) কুষেল্লা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িতনগঞ্জ বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

3980 7729 Gm-5314 জনাব র্ম্রার্ ষেয়া 20-08-1991 19-08-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জ্ফনী 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষজএে িার্ শাখা, জ্ফনী 

3981 7730 wR-642 জনাব জ্গাষবন্দ জ্েবনাথ 01-01-1992 31-12-50 ষবষবএ জ্ফনী 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বিকল শাখা, িাঙ্গাোটি 

3982 7731 G-8343 জনাব জ্োঃ আব্দুি িষিে 10-07-1992 09-07-51 ষবষবএ র্াতক্ষীিা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্তলখালী শাখা, ষপদিাজপুি 

3983 7732 AvB-528 জনাব ইর্িাত জািান 30-08-1992 29-08-51 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান চাঁেপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা পুিান বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

3984 7733 Gj-305 জনাব জ্োঃ ষলওন জ্িাদর্ন 03-10-1992 02-10-51 ষবষবএ র্াতক্ষীিা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ধানীর্াফা শাখা, ষপদিাজপুি 

3985 7734 G-8369 জনাব জ্োঃ আষনসুি িিোন 25-10-1992 24-10-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) র্দশাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা মুক্ষাইর্া শাখা,বাদগিিার্ 

3986 7735 Gd-967 জনাব জ্োঃ ফিিাে িার্ান ভূইয়া 01-12-1992 30-11-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) কুষেল্লা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা েয়াি বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

3987 7736 G-8356 জনাব জ্োঃ আশিাফুল আলে 28-12-1992 27-12-51 ষবষবএ নড়াইল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা আঞ্চষলক কার্ সালয়, নড়াইল 

3988 7737 ‡R-1016 জনাব ষজদকা জ্র্ন 10-01-1993 09-01-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা আলীকেে শাখা, বান্দিবান 
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বতসোন পদে  
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3989 7738 Avi-1915 জনাব রুকাইয়া ষবনদত ষফদিাজ 21-01-1993 20-01-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) কুষিয়া 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুোিখালী শাখা, কুষিয়া 

3990 7739 AvB-533 জনাব ইর্িাত জািান 08-10-1993 07-10-52 ষবষবএ বষিশাল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাদকিগঞ্জ শাখা,বষিশাল 

3991 7740 ‡RW-555 জনাব জ্জাবাদয়ি আিদেে জ্র্ািাগ 15-10-1993 14-10-52 ষবষবএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ছয়ফুল্লাকাষন্দ বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

3992 7741 Avi-1932 জনাব িাদজশ কুোি েজুেোি 15-12-1993 14-12-52 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) কুষেল্লা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা লাখাই শাখা, িষবগঞ্জ 

3993 7742 Gm-5300 জনাব শাদকি আিদেে 31-12-1993 30-12-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ষকদশািগঞ্জ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাষজতপুি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

3994 7743 Gm-5294 জনাব জ্োঃ র্ষজবুি িিোন 01-01-1994 31-12-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষিনাইেি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা েদঠিবাজাি শাখা, োোিীপুি 

3995 7744 wc-509 জনাব প্রকাশ কুোি 18-02-1994 17-02-53 ষবষবএ র্াতক্ষীিা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ইন্দুিকানী শাখা, ষপদিাজপুি 

3996 7745 GBP-1175 জনাব িাষলো আক্তাি 20-02-1994 19-02-53 ষবষবএ েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েওদখালা শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

3997 7746 Gg-4688 জনাব জ্োঃ েতুসজা খান 20-11-1994 19-11-53 ষবষবএর্(র্ম্মান) খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কলাদিায়া শাখা, র্াতক্ষীিা 

3998 7747 GBP-1168 জনাব উদম্ম িাষববা 25-12-1994 24-12-53 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) োগুিা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা োগুিা শাখা, োগুিা 

3999 7748 Gm-5313 জনাব র্ালর্াষবল ইর্লাে 11-03-1995 10-03-54 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িৌিাদখালা বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

4000 7749 Gg-4694 জনাব জ্োঃ োসুদুি িিোন র্ষজব 01-06-1995 31-05-54 ষবএর্এর্(র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা চি গাজী শাখা, লক্ষ্মীপুি 

4001 7750 Gg-4674 জনাব ষেঠুন কাষন্ত পাল 26-10-1988 25-10-47 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা োধবপুি শাখা, িষবগঞ্জ 

4002 7751 G-8388 জনাব জ্োঃ আষশকুি িিোন 07-06-1991 06-06-50 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ষিনাইেি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাাংশা শাখা, িাজবাড়ী 

4003 7752 G-8384 জনাব মুঃ অঞ্জন জ্িজা মুন 21-05-1992 20-05-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) বষিশাল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা েেনপুি শাখা,নািায়নগঞ্জ 

4004 7753 Avi-1918 জনাব জ্োঃ রুবাদয়তুি িিোন 27-05-1992 26-05-51 ষবষবএ পাবনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা মুষজবনগি শাখা, জ্েদিিপুি 

4005 7754 Gm-5312 জনাব সুব্রত েষল্লক 02-01-1988 01-01-47 এেএর্ষর্ নড়াইল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা আইষর্টি অপাদিশন ষবিাগ,প্রকা,ঢাকা 

4006 7755 we-879 জনাব জ্োঃ জ্বলাল িাওলাোি 01-06-1988 31-05-47 এেএর্এর্ ষপদিাজপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িার্নাবাে শাখা, বিগুনা 

4007 7756 G-8344 জনাব জ্োঃ এনামুল কষবি 13-10-1988 12-10-47 এেএর্ষর্ র্দশাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্লািাগড়া শাখা,নড়াইল 

4008 7757 Gb-1882 জনাব নাষর্ে জ্শখ 01-02-1989 31-01-48 এেএর্ষর্ গাজীপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা আেিাইে বাজাি শাখা, গাজীপুি 

4009 7758 G-8353 জনাব জ্োঃ আদনায়াি জ্িাদর্ন 20-07-1989 19-07-48 এেষবএ পাবনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্াতক্ষীিা শাখা, র্াতক্ষীিা 

4010 7759 Gm-5303 জনাব র্ষঞ্জব েিল 05-04-1990 04-04-49 এেষবএর্ র্দশাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্খািো  বাজাি শাখা, র্াতক্ষীিা 

4011 7760 we-875 জনাব জ্োঃ ষবপুল জ্িাদর্ন 12-04-1990 11-04-49 এেএর্এর্ পাবনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষনের্াি বাজাি শাখা, কুষেল্লা 

4012 7761 Gm-5349 জনাব সুষেত গাইন 01-07-1990 30-06-49 এেএ খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্বায়ালোিী শাখা, ফষিেপুি 

4013 7762 Gm-5370 জনাব জ্র্াষনয়া আক্তাি 06-08-1990 05-08-49 এেএর্ষর্ গাজীপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা আলেিাঙ্গা শাখা,চুয়ািাঙ্গা 

4014 7763 ‡K-1206 জনাব ষকদশাি কুোি োর্ 01-11-1990 31-10-49 এেএর্ষর্ বষিশাল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষচকষনকাষন্দ বাজাি শাখা,পটুয়াখালী 

4015 7764 Gm-5327 জনাব জ্োঃ শাষেে জ্িাদর্ন 30-11-1990 29-11-49 এেএর্ষর্ িাজশািী 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কানকড়পত শাখা, লাকর্াে 

4016 7765 Gg-4683 জনাব জ্োঃ মুকুল জ্িাদর্ন 28-12-1990 27-12-49 এেএর্এর্ র্দশাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাউষলদবড়া শাখা, ফষিেপুি 

4017 7766 Gm-5360 জনাব জ্োঃ জ্র্াদিল িানা 28-12-1990 27-12-49 এেএর্এর্ বগুড়া 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষিিণপুি বাজাি শাখা,জ্নত্রদকাণা 

4018 7767 Gg-4680 জনাব জ্েৌসুেী পাল 15-02-1991 14-02-50 এেষবএ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাোল বাজাি শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

4019 7768 we-880 জনাব জ্োঃ জ্বািিান উষিন 22-02-1991 21-02-50 এেএর্এর্ বগুড়া 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা োমুড়হুো শাখা, চুয়ািাঙ্গা 
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 তাষিখ 

ব্াাংদক জ্র্াগোনকালীন পেবী  
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4020 7769 Gm-5298 জনাব জ্োঃ শািষফজুি িিোন 15-04-1991 14-04-50 এেএর্এর্ র্দশাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িােিা স্থলবন্দি শাখা, র্াতক্ষীিা 

4021 7770 &Gm-5318 জনাব সূর্ স কান্ত শীল 15-09-1991 14-09-50 এেএর্ষর্ ষর্িাজগঞ্জ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্াজানপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

4022 7771 Avi-1908 জনাব জ্োঃ িষবনুি িিোন িষবন 20-10-1991 19-10-50 এেষবএ র্াঙ্গাইল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাষলয়া শাখা, ঢাকা 

4023 7772 Gg-4695 জনাব জ্োিাম্মে আল োমুন 22-12-1991 21-12-50 এেএ নাদর্াি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাইশদেৌজা বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

4024 7773 we-883 জনাব িবদতাি েিল 20-10-1992 19-10-51 এেএর্ র্াতক্ষীিা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা আশাশুষন শাখা, র্াতক্ষীিা 

4025 7774 Gm-5305 জনাব র্োষপ্ত র্ািা 01-12-1992 30-11-51 এেএর্ষর্ চাঁেপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাজীগঞ্জ শাখা,চাঁেপুি 

4026 7775 ‡K-1203 জনাব জ্োর্াঃ কল্পনা খাতুন 20-12-1992 19-12-51 এেএর্এর্ চুয়ািাঙ্গা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জীবননগি শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

4027 7776 IqvB-241 জনাব জ্োঃ ইয়াষিয়া জাষিে 01-01-1993 31-12-51 এেএর্ষর্ নওগাঁ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুটিিিার্ শাখা, জ্ফনী 

4028 7777 Gg-4658 জনাব মুক্তা আক্তাি 02-01-1993 01-01-52 এেষবএ বগুড়া 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ভূঞাপুি শাখা,র্াঙ্গাইল (উঃ) 

4029 7778 Gm-5357 জনাব জ্োঃ শিীফুল ইর্লাে 04-09-1993 03-09-52 এেএর্এর্ ষিনাইেি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বািাদুিপুি বাজাি শাখা, িাজবাড়ী 

4030 7779 Gg-4696 জনাব জ্োঃ জ্োশািিফ জ্িাদর্ন 02-12-1987 01-12-46 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুষেিা শাখা,চিগ্রাে (পঃ) 

4031 7780 Avi-1910 জনাব ষিফাত ফািজানা জ্চৌধুিী 31-12-1987 30-12-46 এেএর্ষর্ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফাষজলখািিার্ শাখা,পটিয়া 

4032 7781 wW-633 জনাব জ্েবাশীি িায় 03-07-1988 02-07-47 এেএর্ষর্ জ্গাপালগঞ্জ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাঙ্গািিার্ শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

4033 7782 wc-511 জনাব ষপাংকী বড়ূয়া 01-07-1989 30-06-48 এেএর্ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্লৌিজাং শাখা, মুষেগঞ্জ 

4034 7783 GBP-1166 জনাব জ্োর্াঃ িাষববা খাতুন 15-10-1989 14-10-48 এেএ লালেষনিিার্ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ািাি শাখা, ঢাকা 

4035 7784 wU-783 জনাব জ্োঃ তাষকবুি িিোন 30-10-1989 29-10-48 এেএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা শিীেনগি বাজাি শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

4036 7785 ‡R-1015 জনাব জ্োঃ জাোল জ্িাদর্ন 17-09-1990 16-09-49 এেএর্ কুষেল্লা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা দুবাগ বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

4037 7786 Gg-4661 জনাব এর্ এে োরুফ 11-09-1987 10-09-46 এেএর্ষর্ র্দশাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, র্দশাি 

4038 7787 ‡K-1201 জনাব জ্োঃ কায়দকাবাে খান 10-10-1990 09-10-49 এেএ েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্বায়াষলয়া বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

4039 7788 Gg-4687 জনাব এর্ এে েষনরুজ্জাোন েষনি 08-01-1994 07-01-53 এেএর্ষর্ বগুড়া 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জুড়ী শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

4040 7789 ‡K-1204 জনাব জ্োঃ কুতুব উষিন 16-10-1987 15-10-46 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) কুষিয়া 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ালথা বাজাি শাখা, ফষিেপুি 

4041 7790 Gm-5340 জনাব শতাব্দী োর্ 31-12-1989 30-12-48 ষবষবএ বগুড়া 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কিটিয়া শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

4042 7791 G-8360 জনাব জ্োিাম্মে আল আষেন 31-12-1990 30-12-49 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ব্রাহ্মণবাষড়য়া শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

4043 7792 Gm-5353 জনাব জ্োঃ শষিবুি িিোন 15-12-1991 14-12-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জ্েৌলিীবাজাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বিেচাল শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

4044 7793 Gm-5341 জনাব জ্োঃ শিীফুল ইর্লাে 05-02-1992 04-02-51 ষবএ(র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাইতলা শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

4045 7794 Gm-5367 জনাব র্ােসুি িিোন কায়র্াি 10-02-1992 09-02-51 ষবষবএ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কিানীিার্ শাখা,পটিয়া 

4046 7795 G-8368 জনাব আষশকুি িিোন 03-01-1992 02-01-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) িাংপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবজিা বাজাি শাখা,লাকর্াে 

4047 7796 Gm-5346 জনাব জ্োঃ শিীফুল ইর্লাে 10-04-1992 09-04-51 ষবষবএ র্দশাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা নািািন শাখা, র্দশাি 

4048 7797 G-8366 জনাব আব্দুি িষিে ষেষজ 01-07-1992 30-06-51 ষবষবএ চাঁেপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষপদিাজপুি বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

4049 7798 Gg-4656 জনাব জ্োঃ েষকে জ্চৌধুিী 15-09-1992 14-09-51 ষবষবএ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা থানষচ শাখা, বান্দিবান 

4050 7799 G-8348 জনাব জ্োঃ আব্দুল্লাি আল হুর্াইন 14-12-1992 13-12-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ধানীদখালা শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 
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4051 7800 wU-781 জনাব এে তাজষেনুল আষেন 21-12-1992 20-12-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) চাপাইনবাবগঞ্জ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা চাষন্দনা শাখা,কুষেল্লা 

4052 7801 B-416 জনাব জ্োঃ এনামুল িক ইেন 30-12-1992 29-12-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ফষিেপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা োগনভূঞা শাখা, জ্ফনী 

4053 7802 Avi-1934 জনাব জ্োর্াঃ িাফর্ানা নুি 31-12-1992 30-12-51 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) কুষেল্লা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা োউেকাষন্দ শাখা,কুষেল্লা 

4054 7803 Gg-4665 জনাব জ্েদিেী িার্ান 01-01-1993 31-12-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) চাঁেপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা শািিাষস্ত শাখা,চাঁেপুি 

4055 7804 Avi-1924 জনাব রুকাইয়া খাতুন 11-01-1993 10-01-52 ষবএ(র্ম্মান) খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কষিএ বার্ র্াষে সনাল শাখা, খুলনা 

4056 7805 Gm-5359 জনাব র্ঞ্জয় কুোি গাইন 17-03-1993 16-03-52 ষবষবএ খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গাপীনাথপুি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

4057 7806 AvB-530 জনাব জ্োঃ ইখলার্ উষিন 18-07-1993 17-07-52 ষবএি (র্ম্মান) ষিনাইেি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা শ্রীপুি শাখা, োগুিা 

4058 7807 we-881 জনাব ষবজয়া িানী িায় 29-09-1993 28-09-52 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান িাংপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা খাোিবাষড় শাখা, ঢাকা 

4059 7808 G-8347 জনাব জ্োঃ আল আষেন ইর্লাে 22-11-1993 21-11-52 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান বগুড়া 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা েদনািিেী শাখা, নিষর্াংেী 

4060 7809 Gm-5330 জনাব আবু র্াঈে জ্চৌধুিী 20-12-1993 19-12-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) োগুিা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাষজতপুি শাখা, োোিীপুি 

4061 7810 wU-780 জনাব তাষনয়া আক্তাি 01-01-1994 31-12-52 ষবষবএ বষিশাল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাদকিগঞ্জ শাখা,বষিশাল 

4062 7811 GBP-1174 জনাব িারুনি িষশে 04-01-1994 03-01-53 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ষিনাইেি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষচকন্দী শাখা, শিীয়তপুি 

4063 7812 G-8373 জনাব জ্োঃ আষিফুি িিোন 28-03-1994 27-03-53 ষবষবএ নিষর্াংেী 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা শাল্লা শাখা,সুনােগঞ্জ 

4064 7813 Gb-1881 জনাব জ্োঃ নজরুল ইর্লাে েজুেোি 09-12-1994 08-12-53 ষবষবএ জ্ফনী 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িামু শাখা, কক্সবাজাি 

4065 7814 wU-785 জনাব জ্োঃ তাষিকুল ইর্লাে 25-12-1994 24-12-53 ষবষবএ বষিশাল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কালাইয়া বন্দি শাখা, পটুয়াখালী 

4066 7815 Gg-4668 জনাব োসুদুি িিোন 27-03-1990 26-03-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জাোলপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কালীি বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

4067 7816 G-8374 জনাব আশিাফুল আিদেে র্াষন 09-11-1990 08-11-49 ষবষবএ ঢাকা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাষেিপুি শাখা, জ্নায়াখালী 

4068 7817 Avi-1928 জনাব জ্োঃ িাদর্ল উষিন 01-09-1991 31-08-50 ষবএ(র্ম্মান) জ্নায়াখালী 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা টিদব সাি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

4069 7818 Avi-1926 জনাব রুবাইয়া আলে 17-11-1991 16-11-50 ষবএর্এর্(র্ম্মান) বিগুনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফষিেগঞ্জ শাখা,চাঁেপুি 

4070 7819 wU-787 জনাব জ্োঃ জ্তৌষফকুল ইর্লাে 01-01-1992 31-12-50 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োাংলাদপার্ স শাখা,বাদগিিার্ 

4071 7820 Gd-973 জনাব ফয়র্াল উজ জাোন 07-07-1992 06-07-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুদঞ্জিিার্ শাখা, জ্িালা 

4072 7821 Gb-1893 জনাব জ্নপাল কুোি োর্ 20-07-1988 19-07-47 এেএর্ষর্ খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা নগিকান্দা শাখা, ফষিেপুি 

4073 7822 G-8351 জনাব আষবো সুলতানা 26-08-1988 25-08-47 এেএর্এর্ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা চিগ্রাে কদপ সাদির্ শাখা,চিগ্রাে 

4074 7823 Gm-5343 জনাব সুষে জ্গায়ালা 18-10-1988 17-10-47 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা লাখপুি বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

4075 7824 Gm-5347 জনাব জ্োঃ শািজালাল 12-11-1988 11-11-47 এেষবএ কুষেল্লা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েষবদ্বাি  শাখা,কুষেল্লা 

4076 7825 Avi-1922 জনাব জ্োঃ জ্িজাউল কষিে 04-01-1989 03-01-48 এেষবএর্ র্াতক্ষীিা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা েঠবাষড়য়া শাখা, ষপদিাজপুি 

4077 7826 Gd-974 জনাব জ্োিাম্মে ফজদল আদবেীন 15-03-1989 14-03-48 এেষবএ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা চাতিী শাখা,পটিয়া 

4078 7827 Gm-5323 জনাব জ্োঃ শািীন আলে 01-07-1989 30-06-48 এেএর্ষর্ র্দশাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োল্লািার্ শাখা,বাদগিিার্ 

4079 7828 wc-512 জনাব প্রকাশ ষবশ্বার্ 15-07-1989 14-07-48 এেএর্ষর্ োোিীপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাড়জি শাখা, োোিীপুি 

4080 7829 Gg-4669 জনাব জ্েদিেী িার্ান 15-11-1989 14-11-48 এেষবএ বষিশাল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা লােনা বড় বাজাি শাখা,পটুয়াখালী 

4081 7830 Gg-4651 জনাব োসুে পািদিজ 30-12-1989 29-12-48 এেএর্ষর্ খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুয়াকার্া শাখা,পটুয়াখালী 
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পদোন্নষতি 

তাষিখ 
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4082 7831 Gm-5320 জনাব শািনাজ আক্তাি 01-01-1990 31-12-48 এেএর্এর্ র্দশাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা  র্দশাি শাখা, র্দশাি 

4083 7832 Gm-5311 জনাব জ্োঃ র্াজ্জাে জ্িাদর্ন 01-03-1990 28-02-49 ষবফাে স(র্ম্মান), এেষবএ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ীতাকুি শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

4084 7833 Gm-5296 জনাব জ্োঃ শাষিনুি িিোন 11-03-1990 10-03-49 এেএর্এর্ ষিনাইেি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা টুষঙ্গপাড়া শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

4085 7834 G-8359 জনাব জ্োঃ আর্লাে জ্িাদর্ন 22-05-1990 21-05-49 এেএ কুষিয়া 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা আলেখালী শাখা, োগুিা 

4086 7835 Gb-1886 জনাব নুর্িাত জািান 14-08-1990 13-08-49 এেএর্ষর্ কুষিয়া 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুষিয়া শাখা, কুষিয়া 

4087 7836 Gg-4672 জনাব জ্োঃ জ্োস্তাষফজুি িিোন 08-12-1990 07-12-49 এেএ ষিনাইেি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িামুিো শাখা, শিীয়তপুি 

4088 7837 Gg-4655 জনাব েষনি পাড়ড় 15-12-1990 14-12-49 এেষবএ জ্গাপালগঞ্জ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাঙ্গািিার্ শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

4089 7838 Gm-5337 জনাব জ্োঃ শিীফুল ইর্লাে শাষতল 18-05-1991 17-05-50 এেষবএ ষকদশািগঞ্জ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা দিিব বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

4090 7839 Gm-5331 জনাব জ্োঃ শাি আলে 15-06-1991 14-06-50 এেএ সুনােগঞ্জ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জয়নগি বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

4091 7840 wc-508 জনাব পাথ স র্ািথী চক্রবতী 10-10-1991 09-10-50 এেএর্ষর্ োগুিা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা শিীয়তপুি শাখা, শিীয়তপুি 

4092 7841 Gg-4645 জনাব জ্োর্াঃ োষবয়া িায়োি 25-12-1991 24-12-50 এেএর্এর্ র্দশাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ধােিাই শাখা, ঢাকা 

4093 7842 B-417 জনাব জ্োঃ ইয়াষর্ন আলী 28-01-1992 27-01-51 এেএর্ষর্ চুয়ািাঙ্গা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষিজলগাড়ী শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

4094 7843 ‡RW-561 জনাব জান্নাতুল িায়িান 05-05-1992 04-05-51 এেএ েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফুলবাড়ীয়া শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

4095 7844 Gm-5319 জনাব জ্োঃ র্ািাে জ্িাদর্ন 25-10-1992 24-10-51 এেএর্ষর্ বিগুনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্বতাগী শাখা, বিগুনা 

4096 7845 Gj-302 জনাব লায়লা তাবার্সুে 29-10-1992 28-10-51 এেএর্এর্ খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা খুলনা কদপ সাদির্ শাখা, খুলনা 

4097 7846 G-8352 জনাব অষেত েি 17-11-1992 16-11-51 এেষবএ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাচুষিয়া েীষঘিপাড় শাখা,পটিয়া 

4098 7847 wU-786 জনাব তানষজনা আিদেে 01-12-1992 30-11-51 এেএ নিষর্াংেী 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্ঘাড়াশাল শাখা, নিষর্াংেী 

4099 7848 Gg-4684 জনাব মুষন্ন জ্েব 27-12-1992 26-12-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান),এেষবএ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা পটিয়া শাখা,পটিয়া 

4100 7849 Gg-4692 জনাব েষনি জ্িাদর্ন 01-01-1993 31-12-51 এেএর্এর্ ষপদিাজপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েৌলতপুি শাখা, োষনকগঞ্জ 

4101 7850 Gm-5324 জনাব শাষেো নার্ষিন 08-10-1987 07-10-46 এেএ ষিনাইেি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষিনাইেি শাখা,ষিনাইেি 

4102 7851 we-874 জনাব বাদয়াজীে শাদিে 01-03-1988 01-03-47 ষবএ(র্ম্মান) এেষবএ কুষেল্লা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা অিগ্রাে শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

4103 7852 G-8354 জনাব জ্োঃ আল আষেন 24-06-1988 23-06-47 ষবএর্ষর্(র্ম্মান),এেষবএ নিষর্াংেী 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা নবীনগি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

4104 7853 wU-784 জনাব জ্োঃ তানষজরুল ইর্লাে 03-08-1988 02-08-47 ষবষবএর্(র্ম্মান),এেষবএ র্দশাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কলাতলা শাখা,বাদগিিার্ 

4105 7854 Gg-4654 জনাব োিবুব আলে 14-08-1989 13-08-48 এেষবএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাষনউেো শাখা, িষবগঞ্জ 

4106 7855 Gg-4644 জনাব মৃতুেঞ্জয় আঢে 03-09-1989 02-09-48 এেষবএর্ র্াতক্ষীিা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কলাখালী শাখা, ষপদিাজপুি 

4107 7856 Gm-5289 জনাব জ্োর্াঃ সুোইয়া ইর্লাে 30-12-1989 29-12-48 এেএর্এর্ িাংপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্াঙ্গাইল শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

4108 7857 Gg-4643 জনাব জ্োঃ জ্েদিেী িার্ান 11-12-1987 10-12-46 এেএর্এর্ র্দশাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুয়াো বাজাি শাখা, র্দশাি 

4109 7858 Avi-1920 জনাব জ্োঃ িষবউল ইর্লাে 15-09-1988 14-09-47 এেএ লালেষনিিার্ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা লক্ষ্মীপুি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

4110 7859 Gm-5316 জনাব জ্োঃ র্াদিায়াি জ্িাদর্ন 11-12-1988 10-12-47 এেএ োষনকগঞ্জ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা েিাদেবপুি শাখা, োষনকগঞ্জ 

4111 7860 wR-641 জনাব জ্গৌিাঙ্গ িাজবাংশী 21-06-1989 20-06-48 এেষবএর্ োষনকগঞ্জ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বসুিিার্ শাখা, জ্নায়াখালী 

4112 7861 GBP-1173 জনাব জ্োঃ িার্ান র্ানষজক 20-01-1990 19-01-49 এেএ কক্সবাজাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাোেতলী শাখা,পটিয়া 
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4113 7862 wc-513 জনাব প্রদর্নষজৎ বর্াক 01-10-1991 30-09-50 এেএ েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োিনগঞ্জ শাখা,জ্নত্রদকাণা 

4114 7863 Gg-4686 জনাব োিবুবুি িিোন 01-01-1992 31-12-50 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা চষল্লশা বাজাি শাখা,জ্নত্রদকাণা 

4115 7864 AvB-534 জনাব ইব্রািীে আলী 01-10-1989 30-09-48 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ষর্দলর্ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা দজন্তাপুি শাখা, ষর্দলর্ 

4116 7865 Gm-5307 জনাব র্জীব িায় 10-11-1989 09-11-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) িষবগঞ্জ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাষশেনগি শাখা, িষবগঞ্জ 

4117 7866 we-882 জনাব জ্োঃ জ্বলাদয়ত জ্িাদর্ন 15-11-1990 14-11-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) চাঁেপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাইেচি শাখা,চাঁেপুি 

4118 7867 Gm-5302 জনাব সুব্রত জ্েব নাথ 08-12-1990 07-12-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষিনাইেি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কার্ালীপাড়া শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

4119 7868 ‡K-1211 জনাব কনক কুোি 11-12-1990 10-12-49 ষবএর্এর্(র্ম্মান) িাজশািী 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা নাদথিদপটুয়া শাখা, লাকর্াে 

4120 7869 Gm-5326 জনাব র্াষেনা আক্তাি সুষে 31-12-1990 30-12-49 ষবষবএ নিষর্াংেী 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িেিা বাজাি শাখা, ঢাকা 

4121 7870 G-8361 জনাব আষেবা ওর্োন জয়তী 17-09-1991 16-09-50 ষবষবএ ঢাকা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কিানীগঞ্জ শাখা, ঢাকা 

4122 7871 Gg-4666 জনাব জ্োঃ েষিদুল ইর্লাে 08-10-1991 07-10-50 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) র্দশাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষচতলোিী বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

4123 7872 G-8391 জনাব আকাশ েি 15-10-1991 14-10-50 ষবষবএ ঢাকা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা চিঈশ্বি শাখা,জ্নায়াখালী 

4124 7873 AvB-537 জনাব জ্োিাম্মে ইিফানুল হুো 29-10-1991 28-10-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা আজােী বাজাি শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

4125 7874 Gg-4693 জনাব জ্োিাইষেনুল 15-11-1991 14-11-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বড়োছুয়া শাখা, ষপদিাজপুি 

4126 7875 G-8382 জনাব জ্োঃ আষশকুি িিোন 30-12-1991 29-12-50 ষবষবএ কুষিয়া 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা লাউদখালা শাখা, শিীয়তপুি 

4127 7876 Gm-5369 জনাব জ্োর্াঃ র্াষেয়া আফদিাজ 01-01-1992 31-12-50 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান িাংপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা এদলঙ্গা শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

4128 7877 GBP-1176 জনাব জ্চৌধুিী িাষর্বুি িিোন 05-03-1992 04-03-51 ষবষবএ খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাখুিা বাজাি শাখা, ফষিেপুি 

4129 7878 Avi-1913 জনাব জ্োঃ িষফকুল ইর্লাে 08-04-1992 07-04-51 ষবএ(র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা খাোিবাষড় শাখা, ঢাকা 

4130 7879 G-8341 জনাব আল আষেন 15-04-1992 14-04-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) চাঁেপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, চাঁেপুি 

4131 7880 we-876 জনাব ষবক্রে জ্ে 07-05-1992 06-05-51 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাদুিতলা বাজাি শাখা, িালকাঠি 

4132 7881 Gm-5333 জনাব র্ানী আক্তাি 05-07-1992 04-07-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) নিষর্াংেী 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা চিসুবুষি বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

4133 7882 Gb-1891 জনাব জ্োঃ নাজমুল জ্িাদর্ন 10-09-1992 09-09-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুলাউড়া শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

4134 7883 Gg-4664 জনাব োর্রুপা উদম্ম খানে 01-10-1992 30-09-51 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাোেতলী শাখা,পটিয়া 

4135 7884 ‡R-1014 জনাব জ্োর্াঃ জাষিনুি জান্নাত 20-10-1992 19-10-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জ্েদিিপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বামুন্দী শাখা, জ্েদিিপুি 

4136 7885 Gm-5348 জনাব র্নাতন কুোি 21-11-1992 20-11-51 ষবষবএ র্দশাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা পুখুষিয়া শাখা, ফষিেপুি 

4137 7886 Avi-1911 জনাব িতন বালা 17-12-1992 16-12-51 ষবষবএ জ্গাপালগঞ্জ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গাপীনাথপুি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

4138 7887 Gd-966 জনাব জ্োঃ ফিিাে জ্িাদর্ন 22-12-1992 21-12-51 ষবএ(র্ম্মান) জয়পুিিার্ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা আউষলয়া বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

4139 7888 GBP-1177 জনাব জ্োঃ িার্ান আলী 29-12-1992 28-12-51 ষবষবএ র্াঙ্গাইল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িালুয়াঘার্ শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

4140 7889 Gd-970 জনাব মুিাম্মে ফাষিমুল জ্িাদর্ন জ্চৌধুিী 01-01-1993 31-12-51 ষবষবএ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাইখালী বাজাি শাখা, িাঙ্গাোটি 

4141 7890 G-8362 জনাব জ্োঃ আশিাফুল ইর্লাে 01-02-1993 31-01-52 ষবএ(র্ম্মান) িাংপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাবুষচ স বাজাি শাখা,লাকর্াে 

4142 7891 G-8376 জনাব জ্োঃ আকিাে জ্িাদর্ন 12-01-1993 11-01-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) লক্ষ্মীপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িােগঞ্জ শাখা, লক্ষ্মীপুি 

4143 7892 wU-782 জনাব জ্োঃ তাষিকুল ইর্লাে নাষিে 27-03-1993 26-03-52 ষবষবএ েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা দচয়ািকুষড় বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 
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4144 7893 Gm-5309 জনাব র্ালো আক্তাি 27-03-1993 26-03-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা শ্যােগঞ্জ শাখা,জ্নত্রদকাণা 

4145 7894 Gg-4681 জনাব জ্োঃ োসুে িানা 03-06-1993 02-06-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুটি বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

4146 7895 IqvB-242 জনাব ইউনুর্ আিদেে ভূইয়া 01-07-1993 30-06-52 ষবষবএ কুষেল্লা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ধােতী োদ্রার্া শাখা, কুষেল্লা 

4147 7896 Gm-5355 জনাব শািনাজ খানে 28-10-1993 27-10-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জাোলপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা তািাকাষন্দ শাখা, জাোলপুি 

4148 7897 Gg-4652 জনাব জ্োঃ োিমুদুল িার্ান 20-11-1993 19-11-52 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান বষিশাল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা আেতলী শাখা, বিগুনা 

4149 7898 Gm-5292 জনাব র্াধন জ্েবনাথ 22-12-1993 21-12-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) বষিশাল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা লালদোিন শাখা, জ্িালা 

4150 7899 AvB-536 জনাব ইশষতয়াক আিদেে 14-01-1994 13-01-53 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান ষকদশািগঞ্জ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা পাষনউেো শাখা, িষবগঞ্জ 

4151 7900 G-8339 জনাব জ্োঃ আষজজুল িাষকে 15-01-1994 14-01-53 ষবএ(র্ম্মান) বষিশাল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কিােতগঞ্জ বাজাি শাখা, জ্িালা 

4152 7901 WweøD-222 জনাব জ্োঃ ওয়াষলউল জ্িাদর্ন 23-02-1994 22-02-53 ষিষিএে পাবনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা েধুপুি বাজাি শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

4153 7902 wc-503 জনাব পষিেল চন্দ্র িায় 01-04-1994 31-03-53 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষেনাজপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা দনয়াি বাজাি  শাখা,কুষেল্লা 

4154 7903 Gb-1880 জনাব নুর্িাত আলে 24-05-1994 23-05-53 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ঢাকা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা োষছেপুি শাখা, কুষেল্লা 

4155 7904 ‡K-1207 জনাব কােরুন নািাি কষবতা 02-08-1994 01-08-53 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ষেনাজপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্পাড়াবাড়ী শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

4156 7905 Gd-969 জনাব জ্োঃ ফয়র্াল আষিফ 24-08-1994 23-08-53 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা চািগাছ বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

4157 7906 Avi-1936 জনাব িাষজব কে সকাি 07-09-1994 06-09-53 ষবফাে স(র্ম্মান) বষিশাল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা গাবুয়া বাজাি শাখা, পটুয়াখালী 

4158 7907 Gm-5368 জনাব র্জল োর্ 30-09-1994 29-09-53 ষবষবএ ঢাকা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাঢ়ীখাল শাখা, মুষেগঞ্জ 

4159 7908 G-8336 জনাব জ্োঃ আবু িার্ান জ্শখ 20-10-1994 19-10-53 ষবএর্এর্(র্ম্মান) বাদগিিার্ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্ছার্ ষবঘাই শাখা, পটুয়াখালী 

4160 7909 Gb-1876 জনাব নুর্িাত জািান 22-09-1991 21-09-50 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ঢাকা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা উিিা শাখা, ঢাকা 

4161 7910 Gm-5371 জনাব জ্োঃ ষর্জাি োিমুে 14-10-1992 13-10-51 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ষিনাইেি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িার্কৃষ্ণপুি শাখা, ফষিেপুি 

4162 7911 Gb-1895 জনাব নুর্িাত জািান ষতশা 17-08-1993 16-08-52 ষবষবএ পটুয়াখালী 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা টাফ কদলজ শাখা, ঢাকা 

4163 7912 Gm-5299 জনাব জ্োর্াঃ শাষেো ইয়ার্ষেন 05-08-1987 04-08-46 এেএর্ষর্ র্দশাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাঘািপাড়া শাখা, র্দশাি 

4164 7913 Gm-5295 জনাব ষশমুল অষধকািী 05-12-1987 04-12-46 এেএর্ষর্ নড়াইল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা লাহুষড়য়া বাজাি শাখা,নড়াইল 

4165 7914 G-8340 জনাব জ্োঃ আবু র্াদলি 08-01-1988 07-01-47 এেএ চুয়ািাঙ্গা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা খাদর্িিার্ শাখা, োোিীপুি 

4166 7915 Avi-1916 জনাব জ্িজাউল কষিে 30-10-1988 29-10-47 ষবষবএ, এেষবএ জ্ফনী 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা আগ্রাবাে কদপ সাদির্ শাখা, চিগ্রাে 

4167 7916 Gm-5365 জনাব জ্োঃ শষফকুল ইর্লাে 15-11-1988 14-11-47 এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা পূব সধলা শাখা,জ্নত্রদকাণা 

4168 7917 Gm-5304 জনাব ষশমুল কুোি র্ািা 30-11-1988 29-11-47 এেএর্এর্ ফষিেপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা পুিাপাড়া বাজাি শাখা,ফষিেপুি 

4169 7918 Gg-4653 জনাব জ্োঃ আল োমুন 22-01-1989 21-01-48 এেএর্এর্ চুয়ািাঙ্গা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাড়জি শাখা, োোিীপুি 

4170 7919 Avi-1933 জনাব জ্োিাম্মে জ্িজাউল কষিে 01-05-1989 30-04-48 এেএর্ষর্ ঢাকা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষর্ঙ্গাইি শাখা, োষনকগঞ্জ 

4171 7920 Avi-1919 জনাব জ্োঃ জ্িস্তাাদুল ইর্লাে 15-05-1989 14-05-48 ষবষবএ, এেষবএ খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাঠাষলয়া শাখা,িালকাঠি 

4172 7921 Gm-5338 জনাব জ্োঃ শােসুল আলে 09-07-1989 08-07-48 ষবষবএ, এেষবএ র্াতক্ষীিা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষপদিাজপুি শাখা, ষপদিাজপুি 

4173 7922 BD-122 জনাব উিে কুোি েিল 14-08-1989 13-08-48 ষবষবএর্(র্ম্মান),এেষবএ খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা চিিদ্রার্ন শাখা, ফষিেপুি 

4174 7923 G-8385 জনাব আদয়শা আক্তাি 16-11-1989 15-11-48 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা তািাকান্দা শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 
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১ 2 ৩ 4 ৫ 6 ৭ 8 ৯ 10 11 ১২ 13 

4175 7924 Gb-1883 জনাব জ্োঃ নাষিে 27-11-1989 26-11-48 এেএর্ষর্ জ্িালা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা চিফোশন শাখা, জ্িালা 

4176 7925 Gg-4663 জনাব জ্োঃ োিমুদুল িার্ান 31-12-1989 30-12-48 ষবষবএ, এেষবএ কুষেল্লা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ব্রাক্ষ্মনপাড়া শাখা, কুষেল্লা 

4177 7926 Gd-971 জনাব জ্োঃ ফয়র্াল োরুফ খান 20-03-1990 19-03-49 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ),এেষবএ নািায়ণগঞ্জ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাড়ড়খালী বাজাি শাখা, মুষেগঞ্জ 

4178 7927 ‡RW-556 জনাব জ্োঃ জাষকি জ্িাদর্ন 01-07-1990 30-06-49 এেএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) চাঁেপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ািািপাড় শাখা,চাঁেপুি 

4179 7928 G-8363 জনাব জ্োঃ আষেনুি িিোন 09-08-1990 08-08-49 এেএর্ষর্ খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা আলফািাঙ্গা শাখা, ফষিেপুি 

4180 7929 AvB-531 জনাব জ্োঃ ইষদ্রর্ িাওলাোি 18-09-1990 17-09-49 ষবষবএ, এেষবএ বষিশাল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা আড়গলিাড়া শাখা, বষিশাল 

4181 7930 Avi-1937 জনাব জ্োঃ িাদশদুল ইর্লাে 01-11-1990 31-10-49 এেএর্এর্ শিীয়তপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা চাষন্দনা শাখা,কুষেল্লা 

4182 7931 Gd-972 জনাব ফাষিো খাতুন 20-12-1990 19-12-49 এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা গাজীপুি শাখা, গাজীপুি 

4183 7932 Gm-5372 জনাব জ্শখ শােীে আিদেে 25-01-1991 24-01-50 এেএ বাদগিিার্ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাদিিচি বন্দি শাখা,পটুয়াখালী 

4184 7933 G-8333 জনাব জ্োঃ আষেনুি িিোন 17-06-1991 16-06-50 ষিষিএে, এেএর্ পঞ্চগড় 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা লাকর্াে শাখা,লাকর্াে 

4185 7934 G-8367 জনাব জ্োঃ এনামুল িক 13-07-1991 12-07-50 এেষবএর্ কুষেল্লা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ালুটিকি শাখা, ষর্দলর্ 

4186 7935 Gb-1878 জনাব নয়ন জ্ে 10-08-1991 09-08-50 এেএ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা লক্ষ্মীছষড় শাখা, খাগড়াছষড় 

4187 7936 GBP-1171 জনাব িাষববুি িিোন 05-11-1991 04-11-50 এেষবএ েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা লাউিফদতপুি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

4188 7937 Gm-5308 জনাব জ্োঃ র্োরুল ইর্লাে 05-12-1991 04-12-50 ষবষবএ, এেষবএ ষিনাইেি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িােষেয়া শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

4189 7938 Gb-1789 জনাব জ্োঃ নাষেমুল ইর্লাে 25-12-1991 24-12-50 এেএ কক্সবাজাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ধুরুাংবাজাি শাখা,কক্সবাজাি 

4190 7939 Avi-1914 জনাব িাজু আিদেে 28-12-1991 27-12-50 এেএ র্াতক্ষীিা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাষলগঞ্জ শাখা, র্াতক্ষীিা 

4191 7940 wc-506 জনাব প্রষজত িায় 01-01-1992 31-12-50 এেএর্ বাদগিিার্ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাউফল শাখা, পটুয়াখালী 

4192 7941 ‡K-1213 জনাব কাউর্াি আিদেে 15-01-1992 14-01-51 এেএর্ষর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কানাইঘার্ শাখা, ষর্দলর্ 

4193 7942 Avi-1921 জনাব জ্গালাে িব্বানী 15-02-1992 14-02-51 ষবষবএ, এেষবএ কুষেল্লা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষশদবি বাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

4194 7943 Gd-963 জনাব জ্ফৌষজয়া িার্ান জ্চৌধুিী 25-03-1992 24-03-51 এেএর্ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্াতকাষনয়া শাখা,পটিয়া 

4195 7944 Gg-4689 জনাব জ্োিাম্মে জ্োস্তাক উি িিোন 06-05-1992 05-05-51 এেএর্ষর্ জ্েদিিপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাথুলী শাখা, জ্েদিিপুি 

4196 7945 Gm-5345 জনাব জ্র্াদিল র্াোে 10-06-1992 09-06-51 এেএর্ শিীয়তপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা নাষলতাবাড়ী শাখা, জ্শিপুি 

4197 7946 ‡K-1210 জনাব জ্োঃ খায়রুল ইর্লাে 18-10-1992 17-10-51 ষবষবএ, এেষবএ োগুিা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গার্াইিিার্ শাখা, শিীয়তপুি 

4198 7947 ‡RW-560 জনাব জ্োঃ জাষিদুল িক 01-12-1992 30-11-51 এেএর্এর্ পাবনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা আখাউড়া শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

4199 7948 Gm-5361 জনাব জ্োঃ র্ষফউল্লাি 15-12-1992 14-12-51 এেএ গাজীপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা তাড়াইল শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

4200 7949 G-8350 জনাব আব্দুর্ র্ালাে 01-12-1993 30-11-52 এেএর্এর্ র্াঙ্গাইল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা শিীেনগি বাজাি শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

4201 7950 Avi-1930 জনাব জ্োঃ আব্দুি িষশে 27-12-1993 26-12-52 ষবষবএ, এেষবএ পাবনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্র্ানাইমুড়ী শাখা, লাকর্াে 

4202 7951 Gg-4671 জনাব জ্োঃ োসুে পািদিজ 19-11-1987 18-11-46 এেএর্ষর্ জাোলপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কৃষি ষবশ্বঃ শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

4203 7952 Gg-4673 জনাব জ্োঃ োিমুদুল িার্ান 26-10-1988 25-10-47 এেএর্ষর্ িালকাঠি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িতনপুি শাখা, বষিশাল 

4204 7953 Gg-4678 জনাব জ্োঃ জ্োজাদম্মল 31-12-1988 30-12-47 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাহুবল শাখা, িষবগঞ্জ 

4205 7954 Gm-5339 জনাব জ্শখ পািদিজ্জাোন 10-06-1989 09-06-48 এেএর্এর্ র্াতক্ষীিা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষচলতলা বাজাি শাখা, ষপদিাজপুি 
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4206 7955 Gg-4659 জনাব ষেজানুি িিোন 23-06-1988 22-06-47 এেএর্এর্ জ্েৌলিীবাজাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্শিপুি বাজাি শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

4207 7956 B-418 জনাব এনাদয়ত জ্িাদর্ন 08-11-1988 07-11-47 এেএ জাোলপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা শািিাষস্ত শাখা,চাঁেপুি 

4208 7957 AvB-535 জনাব জ্োঃ ইোে জ্িাদর্ন 04-08-1989 03-08-48 এেষবএর্ খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গাপালপুি বাজাি শাখা,ফষিেপুি 

4209 7958 ‡K-1209 জনাব জ্োঃ খান জািান আলী 20-08-1990 19-08-49 এেএ খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িােপাল শাখা,বাদগিিার্ 

4210 7959 Gb-1889 জনাব জ্োঃ নাষজে উষিন 25-11-1987 24-11-46 ষবষবএর্(র্ম্মান) লক্ষ্মীপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জকষর্ন বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

4211 7960 Gg-4685 জনাব জ্োঃ েষশউি িিোন 17-12-1989 16-12-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) চুয়ািাঙ্গা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জােজাষে বাজাি শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

4212 7961 Gg-4667 জনাব ষেনাি োিমুে 16-04-1990 15-04-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) নাদর্াি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বক্সোিমুে বাজাি শাখা, জ্ফনী 

4213 7962 Gm-5297 জনাব র্েদিশ কাষন্ত বাছাড় 02-08-1990 01-08-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা আশাশুষন শাখা, র্াতক্ষীিা 

4214 7963 Avi-1905 জনাব জ্োঃ জ্িজাউল কষিে ষেন্টু 27-10-1990 26-10-49 ষবএর্ষর্ র্াঙ্গাইল 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বড়দলখা শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

4215 7964 G&BP-1170 জনাব জ্িার্দন আিা 25-12-1990 24-12-49 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান পাবনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাষনয়াজুিী শাখা, োষনকগঞ্জ 

4216 7965 Gg-4660 জনাব জ্োঃ োসুে িার্ান 01-01-1991 31-12-49 ষবষবএ খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফুলিাতা বাজাি শাখা, বাদগিিার্ 

4217 7966 Gm-5336 জনাব সুনীল চন্দ্র র্িকাি 03-01-1991 02-01-50 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান গাইবান্ধ্া 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা নুিপুি বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

4218 7967 AvB-538 জনাব ইেিান জ্িাদর্ন 22-01-1991 21-01-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) বিগুনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বিগুনা শাখা, বিগুনা 

4219 7968 wR-643 জনাব জ্োঃ জ্গালাে জ্োস্তফা 15-12-1991 14-12-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষিনাইেি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কাোলপুি শাখা, শিীয়তপুি 

4220 7969 Gb-1888 জনাব নওষিন িক সুিিী 20-12-1991 19-12-50 ষবষবএ েয়েনষর্াংি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা চকবাজাি শাখা, ঢাকা 

4221 7970 Gm-5317 জনাব শাি আলে 23-02-1992 22-02-51 ষবষবএ জ্নত্রদকাণা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িজনীগঞ্জ শাখা,সুনােগঞ্জ 

4222 7971 Gm-5315 জনাব ষশমুল আিদেে 13-05-1992 12-05-51 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ষিনাইেি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাষতসকপুি বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

4223 7972 wU-779 জনাব তন্ময় েিাজন 21-07-1992 20-07-51 ষবষবএ চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাঙ্গুষনয়া কদলজ শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

4224 7973 Gm-5366 জনাব শিীফুল ইর্লাে 25-07-1992 24-07-51 ষবষবএ বাদগিিার্ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা গজাষলয়া বাজাি শাখা,বাদগিিার্ 

4225 7974 Avi-1917 জনাব িথীন চক্রবতী 04-10-1992 03-10-51 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) কুষেল্লা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা আম্বিখানা শাখা, ষর্দলর্ 

4226 7975 Gm-5351 জনাব জ্োঃ র্াদিায়াি জ্িাদর্ন 15-10-1992 14-10-51 ষবষবএ নওগাঁ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা গজাষিয়া শাখা, মুষেগঞ্জ 

4227 7976 Gm-5328 জনাব সুজন রুদ্র 01-11-1992 31-10-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) চিগ্রাে 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা নষনয়ািচি শাখা, িাঙ্গাোটি 

4228 7977 Gg-4649 জনাব জ্োঃ জ্োস্তাষফজুি িিোন 10-11-1992 09-11-51 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) চুয়ািাঙ্গা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা েদঠিবাজাি শাখা, োোিীপুি 

4229 7978 G-8390 জনাব আিোন খান 20-11-1992 19-11-51 ষবষবএর্ খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষছর্কী বাজাি শাখা, িালকাঠি 

4230 7979 ‡K-1202 জনাব জ্োঃ আবুল কাদশে 25-12-1992 24-12-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জ্শিপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাষজতষখলা শাখা, জ্শিপুি 

4231 7980  ‡RW-558 জনাব জষিরুল ইর্লাে 01-01-1993 31-12-51 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান জ্িালা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জনতা বাজাি শাখা, জ্িালা 

4232 7981 wU-778 জনাব তার্ষলো নার্ষিন 10-01-1993 09-01-52 ষবষবএ র্দশাি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা উিিা শাখা, ঢাকা 

4233 7982 Avi-1923 জনাব রুকাইয়া ইয়ার্ষেন 07-02-1993 06-02-52 ষবষবএ িাজবাড়ী 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, িাজবাড়ী 

4234 7983 G-8365 জনাব আব্দুল্লাি আল জ্নাোন েজুেোি 02-08-1993 01-08-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) কুষেল্লা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাড়েি বাজাি শাখা, লাকর্াে 

4235 7984 Gg-4670 জনাব জ্োঃ োসুে পািদিজ 15-02-1993 14-02-52 ষবষবএ িাজশািী 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ঢালুয়া শাখা,লাকর্াে 

4236 7985 Gm-5344 জনাব জ্োঃ সুেন আিদেে 02-03-1993 01-03-52 ষবএি (র্ম্মান) কুষিয়া 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা চােিার্ শাখা, ফষিেপুি 
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 তাষিখ 

ব্াাংদক জ্র্াগোনকালীন পেবী  
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4237 7986 Gm-5362 জনাব র্ায়মুন্নািাি জুই 10-05-1993 09-05-52 ষবএ(র্ম্মান) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ব্রাহ্মণবাষড়য়া শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

4238 7987 we-873 জনাব বৃষি িায় 13-08-1993 12-08-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) খুলনা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা লবণচিা শাখা, খুলনা 

4239 7988 G&BP-1165 জনাব হুোয়ুন কষবি 12-10-1993 11-10-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জ্নত্রদকাণা 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষত্রশাল শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

4240 7989 G-8375 জনাব অষনক িায় 13-10-1993 12-10-52 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) োষনকগঞ্জ 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাষনয়াজুিী শাখা, োষনকগঞ্জ 

4241 7990 G-8383 জনাব আিদেে উল্লাি 30-10-1993 29-10-52 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান জ্নায়াখালী 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্েওটি বাজাি শাখা, জ্নায়াখালী 

4242 7991 Gj-304 জনাব ষলজা জ্বগে 15-11-1993 14-11-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) পটুয়াখালী 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা দুেকী শাখা, পটুয়াখালী 

4243 7992 Gb-1884 জনাব জ্োঃ নুি নবী 03-12-1993 02-12-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) লক্ষ্মীপুি 22-03-20 কে সকতসা ------- কে সকতসা মু আ কা, লক্ষ্মীপুি 

4244 7993 Gm-5458 জনাব শুি কুোি র্ািা 12-01-1992 11-01-51 ষবষবএ ষর্িাজগঞ্জ 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নবীগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 

4245 7994 wc-522 জনাব প্রেীপ চন্দ্র র্িকাি 21-12-1989 20-12-48 ষবষবএ, এেষবএ গাজীপুি 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) সুজাতপুি বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

4246 7995 G-8466 জনাব আবদুি িাষকব 22-10-1990 21-10-49 ষবষবএ র্াঙ্গাইল 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষেিপুি শাখা, ঢাকা 

4247 7996 Gm-5459 জনাব জ্োঃ র্াইফুল ইর্লাে 06-03-1994 05-03-53 ষবএর্ (র্ম্মান) পটুয়াখালী 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্কশবপুি শাখা,পটুয়াখালী 

4248 7997 G-8467 জনাব জ্োঃ আবু আদিষফন 05-09-1988 04-09-47 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) চিগ্রাে 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বিকল শাখা, িাঙ্গাোটি 

4249 7998 wc-523 জনাব প্রেীপ কুোি শািানী 08-12-1988 07-12-47 এেষবএর্ খুলনা 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ইকষড় বাজাি শাখা, ষপদিাজপুি 

4250 7999 wc-524 জনাব প্রবীি কুোি োর্ 18-10-1989 17-10-48 ষবষবএ, এেষবএ র্াতক্ষীিা 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্াপদলজা বাজাি শাখা, ষপদিাজপুি 

4251 8000 wU-814 জনাব জ্োঃ ত্ব-িা খান 01-01-1993 31-12-51 এেএ চাঁেপুি 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আলেশাি পাড়া োদ্রার্া শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

4252 8001 Gm-5461 জনাব জ্োঃ শািনুি 24-10-1988 23-10-47 এেষবএর্ চিগ্রাে 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাোল বাজাি শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

4253 8002 ‡K-1223 জনাব কৃষ্ণ কে সকাি 15-10-1987 14-10-46 এেষবএর্ ফষিেপুি 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) পাচ্চি বাজাি শাখা, োোিীপুি 

4254 8003 G-8468 জনাব জ্োঃ আর্াদুজ্জাোন 02-04-1990 01-04-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জাোলপুি 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নতুনবাজাি শাখা,জাোলপুি 

4255 8004 AvB-548 জনাব জ্োঃ ইষল্লন মুষশ সে 15-06-1993 14-06-52 ষবএ(র্ম্মান) জয়পুিিার্ 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নবীনগি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

4256 8005 wU-815 জনাব তানিীি আিদেে 01-06-1991 31-05-50 এেএর্ষর্ লক্ষ্মীপুি 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্পািাি বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

4257 8006 ‡R-1034 জনাব জ্জানাদয়ে আিদেে 10-09-1991 09-09-50 ষবএর্ষর্,এেএর্ নিষর্াংেী 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িায়পুিা  শাখা, নিষর্াংেী 

4258 8007 Gm-5462 জনাব সুিাি চন্দ্র েজুেোি 25-12-1991 24-12-50 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ষিনাইেি 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) খুলুেবাড়ীয়া শাখা, ষিনাইেি 

4259 8008 ‡R-1035 জনাব জ্োঃ জষর্ে উষিন 23-05-1992 22-05-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) বষিশাল 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েঙ্গল ষর্কোি শাখা, জ্িালা 

4260 8009 Gm-5463 জনাব জ্োঃ শাষেে িাওলাোি 10-11-1989 09-11-48 ষবষবএ, এেষবএ োোিীপুি 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাবুিচি শাখা, ফষিেপুি 

4261 8010 Gg-4746 জনাব জ্োঃ োসুে িানা 10-12-1991 09-12-50 ষবএর্ষর্,এেএর্ িাংপুি 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চান্দুিা শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

4262 8011 G-8469 জনাব জ্োঃ আব্দুল্লাি আল োমুন  15-08-1992 14-08-51 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ চাঁেপুি 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাউজান শাখা,চিগ্রাে(পূব স) 

4263 8012 Gj-309 জনাব জ্োঃ ষলর্ন োিমুে 17-10-1992 16-10-51 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ গাজীপুি 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) পািাড়পুি বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

4264 8013 G-8470 জনাব আষতকুি িিোন 31-01-1992 30-01-51 ষবষবএ নিষর্াংেী 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িজনীগঞ্জ শাখা,সুনােগঞ্জ 

4265 8014 Avi-1978 জনাব ষিপন জ্শখ  01-08-1992 31-07-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নান্দাইল শাখা,েয়েনষর্াংি (উঃ) 

4266 8015 Gm-5464 জনাব জ্োঃ আবু র্াইে 14-12-1992 13-12-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ষিনাইেি 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাঘািপাড়া শাখা, র্দশাি 

4267 8016 Gm-5465 জনাব ষশবলু িায় 06-05-1989 05-05-48 ষবষবএর্,এেষবএর্ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ডুাংষিয়া শাখা,সুনােগঞ্জ 
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ক্রঃনাং 
জ্জষ্ঠেতা 

 নাং 
ষপএফ নম্বি  নাে জন্ম তাষিখ 

অবর্দিি 

 তাষিখ 

ষশক্ষাগত 

 জ্র্াগ্যতা 
ষনজ জ্জলা 

ব্াাংদক 

জ্র্াগোদনি 

 তাষিখ 

ব্াাংদক জ্র্াগোনকালীন পেবী  

বতসোন পদে  

পদোন্নষতি 

তাষিখ 

বতসোন পে বতসোন কে সস্থল 

১ 2 ৩ 4 ৫ 6 ৭ 8 ৯ 10 11 ১২ 13 

4268 8017 GBP-1194 জনাব িাষলো আক্তাি 02-12-1993 01-12-52 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ ষকদশািগঞ্জ 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কটিয়ােী শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

4269 8018 Gm-5466 জনাব র্ালো পািিীন 30-12-1993 29-12-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) চুয়ািাঙ্গা 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আলফািাঙ্গা শাখা, ফষিেপুি 

4270 8019 Gm-5467 জনাব জ্োর্াঃ জ্র্াষনয়া ষবনদত জাষিে 12-12-1988 11-12-47 এেএ ফষিেপুি 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাঙ্গা শাখা, ফষিেপুি 

4271 8020 G-8471 জনাব আর্ো জ্বগে 25-07-1993 24-07-52 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান নীলফাোিী 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্বলাব শাখা, নিষর্াংেী 

4272 8021 Gd-987 জনাব মুর্াম্মাৎ ফািজানা আক্তাি 07-11-1987 06-11-46 ষবষবএর্,এেষবএর্ চাঁেপুি 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্াচাি বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

4273 8022 Gb-1916 জনাব নাষেয়া আলে 12-04-1994 11-04-53 ষবএ(র্ম্মান) ষকদশািগঞ্জ 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্গার্াইি বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

4274 8023 Gm-5468 জনাব র্ীো িাণী পাল 25-12-1991 24-12-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ঢাকা 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ধােিাই শাখা, ঢাকা 

4275 8024 Gb-1917 জনাব জ্োদনো নাইে তৃিা 31-12-1991 30-12-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) কুষড়গ্রাে 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাওিান বাজাি কদপ সাঃ শাখা, ঢাকা 

4276 8025 Avi-1979 জনাব িাদবয়া সুলতানা 14-05-1988 13-05-47 এেএ কক্সবাজাি 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কক্সবাজাি শাখা, কক্সবাজাি 

4277 8026 Gm-5469 জনাব র্াষবনা আক্তাি 10-11-1994 09-11-53 ষবএর্এর্(র্ম্মান) নওগাঁ 01-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষেজসাপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(েঃ) 

4278 8027 Gm-5470 জনাব এ জ্ক এে র্াদয়ে উল্লাি 27-05-1991 26-05-50 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ চিগ্রাে 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জুিাছষড় শাখা, িাঙ্গাোটি 

4279 8028 Gm-5471 জনাব শাষেে ষেয়া 05-07-1990 04-07-49 ষবএ(র্ম্মান) েয়েনষর্াংি 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাজনগি শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

4280 8029 Gg-4748 জনাব জ্োঃ ষেজানুি িিোন জ্চৌধুিী 17-10-1989 16-10-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) খুলনা 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) দকখালী শাখা,িালকাঠি 

4281 8030 G-8472 জনাব জ্োঃ আর্ােজ্জাোন তালুকোি 17-10-1989 16-10-48 ষবষবএ, এেষবএ ষপদিাজপুি 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েদিিপুি বাজাি শাখা, বষিশাল 

4282 8031 wc-526 জনাব জ্োঃ ষপকুল জ্িাদর্ন 15-04-1990 14-04-49 ষবষবএ, এেষবএ ষিনাইেি 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্চৌগাছা শাখা, র্দশাি 

4283 8032 wW-643 জনাব জ্োঃ জ্েদলায়াি জ্িাদর্ন 07-12-1990 06-12-49 এেএ েয়েনষর্াংি 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ধানীদখালা শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

4284 8033 Gg-4750 জনাব জ্োঃ জ্েদিেী িার্ান 20-08-1993 19-08-52 ষবএর্ষর্,এেএর্ পটুয়াখালী 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্বতাগী শাখা, বিগুনা 

4285 8034 Gg-4751 জনাব মুন্না ষেত্র 14-04-1991 13-04-50 এেএ চিগ্রাে 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) থানষচ শাখা, বান্দিবান 

4286 8035 G-8473 জনাব আব্দুল জ্োিাইষেন 25-11-1991 24-11-50 ষবষবএর্(র্ম্মান) ষকদশািগঞ্জ 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাণীগঞ্জ বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

4287 8036 we-889 জনাব ব্ার্দেব িায় 14-05-1990 13-05-49 ষবএর্এর্(র্ম্মান) োোিীপুি 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) উৎিাইল শাখা, োোিীপুি 

4288 8037 Gg-4752 জনাব জ্োঃ জ্েদিেী িার্ান 02-06-1988 01-06-47 ষবএর্ষর্, এেএর্ষর্ বাদগিিার্ 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাঠাষলয়া শাখা,িালকাঠি 

4289 8038 GBP-1195 জনাব ষিদেল েষল্লক 28-11-1993 27-11-52 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) চিগ্রাে 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাইখালী বাজাি শাখা, িাঙ্গাোটি 

4290 8039 Gm-8474 জনাব শাম্মী আক্তাি সুষে 07-12-1994 06-12-53 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) বষিশাল 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) স্বরুপকাঠী শাখা, ষপদিাজপুি 

4291 8040 Gg-4753 জনাব জ্েদিেী িার্ান 03-10-1989 02-10-48 ষবষবএর্,এেষবএর্ শিীয়তপুি 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্িেিগঞ্জ শাখা, শিীয়তপুি 

4292 8041 Gg-4754 জনাব ষেঠুন কে সকাি  20-01-1990 19-01-49 ষবষবএর্,এেষবএর্ চাঁেপুি 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাইেচি শাখা,চাঁেপুি 

4293 8042 Gg-4755 জনাব েষেনুি িিোন 07-06-1990 06-06-49 ষবষবএর্,এেকে জাোলপুি 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) তািাইল শাখা,ষকদশািগঞ্জ 

4294 8043 Avi-1982 জনাব ষিফাত আিা 01-11-1992 31-10-51 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ খুলনা 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্েৌলতপুি শাখা, খুলনা 

4295 8044 G-8475 জনাব জ্োিাম্মে আব্দুি িষিে 20-11-1991 19-11-50 ষবষবএ বষিশাল 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্বািিানউষিন শাখা, জ্িালা 

4296 8045 we-890 জনাব বাবুলাল ষবশ্বার্ 13-05-1992 12-05-51 ষবষবএ র্াতক্ষীিা 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) পাইকগাছা শাখা, খুলনা 

4297 8046 G-8476 জনাব জ্োঃ আবু জ্িলাল 15-05-1992 14-05-51 ষবষবএ িাংপুি 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্গালকপুি বাজাি শাখা, সুনােগঞ্জ 

4298 8047 Gm-5474 জনাব জ্োঃ র্াইফুল ইর্লাে 01-01-1993 31-12-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) গাইবান্ধ্া 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জুিানপুি শাখা, কুষেল্লা 
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ষবিয়ঃ ৩১.০৮.২০২১ তাষিখ ষিষিক ষবদকষব’দত  কে সকতসা/র্েোন পদে কে সিতদেি খর্ড়া জ্জেষ্ঠতা তাষলকা 

   

ক্রঃনাং 
জ্জষ্ঠেতা 

 নাং 
ষপএফ নম্বি  নাে জন্ম তাষিখ 

অবর্দিি 

 তাষিখ 

ষশক্ষাগত 

 জ্র্াগ্যতা 
ষনজ জ্জলা 

ব্াাংদক 

জ্র্াগোদনি 

 তাষিখ 

ব্াাংদক জ্র্াগোনকালীন পেবী  

বতসোন পদে  

পদোন্নষতি 

তাষিখ 

বতসোন পে বতসোন কে সস্থল 

১ 2 ৩ 4 ৫ 6 ৭ 8 ৯ 10 11 ১২ 13 

4299 8048 G-8477 জনাব অনুপ কুোি োলাকাি 22-10-1994 21-10-53 ষবএর্এর্(র্ম্মান) বষিশাল 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) তজুেষিন শাখা, জ্িালা 

4300 8049 Gg-4756 জনাব জ্োশািিফ জ্িাদর্ন 01-11-1994 31-10-53 ষবএর্এর্(র্ম্মান) কক্সবাজাি 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) পািাড়তলী জ্চৌমুিনী শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

4301 8050 G-8478 জনাব আকিাে জ্িাদর্ন 11-11-1994 10-11-53 ষবএ(র্ম্মান) খুলনা 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) তালতলা বাজাি শাখা, িালকাঠি 

4302 8051 Gg-4757 জনাব জ্োিাম্মে জ্েদিেী িার্ান 01-12-1994 30-11-53 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষেয়ািিার্ শাখা,জ্নায়াখালী 

4303 8052 Gg-4758 জনাব োিমুদুল িার্ান 18-09-1995 17-09-54 ষবষবএ চাঁেপুি 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আওড়াখালী বাজাি শাখা, গাজীপুি 

4304 8053 Avi-1983 জনাব জ্োঃ জ্িাকনুজ্জাোন ষেয়া 01-12-1995 30-11-54 ষবএ(র্ম্মান) গাইবান্ধ্া 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্েষবদ্বাি  শাখা,কুষেল্লা 

4305 8054 G-8479 জনাব জ্োঃ আশিাফুল আলে 05-10-1991 04-10-50 ষবএ(র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্েবিার্া শাখা, র্াতক্ষীিা 

4306 8055 Avi-1984 জনাব িাজন জ্োিান্ত 01-01-1994 31-12-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) গাইবান্ধ্া 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) োদিািা বাজাি শাখা, কুষেল্লা 

4307 8056 Gg-4759 জনাব জ্োঃ জ্েজবাহুল আলে 25-10-1989 24-10-48 ষবষবএর্,এেষবএর্ নওগাঁ 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) গুলবািাি শাখা,চাঁেপুি 

4308 8057 Gm-5476 জনাব শািষেন আক্তাি 31-05-1990 30-05-49 ষবএর্ষর্, এেএর্ষর্ িাজশািী 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আউষলয়াবাে শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

4309 8058 wW-644 জনাব দ্বীদজন্দ্র নাথ ষবশ্বার্  01-07-1991 30-06-50 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ ষিনাইেি 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নষড়য়া শাখা, শিীয়তপুি 

4310 8059 Gm-5477 জনাব জ্োঃ ষর্িাজুল ইর্লাে 04-01-1992 03-01-51 এেএ লক্ষ্মীপুি 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষেঘলী বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

4311 8060 Gm-5478 জনাব শাষিন 15-04-1992 14-04-51 ষবষবএ, এেষবএ বষিশাল 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আেতলী শাখা, বিগুনা 

4312 8061 Gm-5479 জনাব জ্োঃ শষফকুল ইর্লাে 16-04-1992 15-04-51 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ োষনকগঞ্জ 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ফুলপুি শাখা,েয়েনষর্াংি(উঃ) 

4313 8062 ‡R-1036 জনাব জষিরুল ইর্লাে খন্দকাি 16-10-1992 15-10-51 ষবষবএ, এেষবএ জ্ফনী 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্িেিা বাজাি শাখা, ঢাকা 

4314 8063 wU-818 জনাব জ্তৌষিদুল ইর্লাে 01-01-1993 31-12-51 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ নড়াইল 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ফুলিাতা বাজাি শাখা, বাদগিিার্ 

4315 8064 ‡RW-569 জনাব জ্শখ জ্জাবাদয়ি আলে 06-07-1994 05-07-53 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ বাদগিিার্ 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষনজাষেয়া বাজাি শাখা, িালকাঠি 

4316 8065 Gm-5480 জনাব র্াষজদুল ইর্লাে 30-12-1988 29-12-47 ষবএর্ষর্, এেএর্ষর্ লক্ষ্মীপুি 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাদেি পষিদতি িার্ শাখা, লক্ষ্মীপুি 

4317 8066 GBP-1197 জনাব জ্োঃ িার্ানুজ্জাোন 20-10-1991 19-10-50 ষবষবএর্,এেকে ষেনাজপুি 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) েিজাল বাজাি শাখা, নিষর্াংেী 

4318 8067 Gm-5482 জনাব জ্োঃ শাষেে খান 03-02-1988 02-02-47 এেএ পটুয়াখালী 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) দুেকী শাখা, পটুয়াখালী 

4319 8068 wU-819 জনাব জ্োঃ জ্তৌষিদুল ইর্লাে 21-08-1989 20-08-48 ষবএর্ষর্, এেএর্ষর্ কুষিয়া 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষবদনােপুি শাখা, োগুিা 

4320 8069 wW-645 জনাব জ্েবাষশি জ্ঘাি 01-07-1990 30-06-49 ষবএর্ষর্, এেএর্ষর্ িষবগঞ্জ 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চুনারুঘার্ শাখা, িষবগঞ্জ 

4321 8070 Gg-4760 জনাব মুনমুন বদন্দোপধ্যায় 11-09-1992 10-09-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষিনাইেি 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষিনাইেি শাখা,ষিনাইেি 

4322 8071 Avi-1985 জনাব িাষশো সুলতানা 27-11-1992 26-11-51 ষবএর্ষর্এষজ(র্ম্মান ষর্িাজগঞ্জ 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) তক্তািচলা বাজাি শাখা, র্াঙ্গাইল(েঃ) 

4323 8072 wU-820 জনাব জ্োঃ জ্তৌষিদুল আলে জ্র্ািান 08-02-1995 07-02-54 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ঢাকা 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শুিপুি শাখা, জ্ফনী 

4324 8073 ‡RW-570 জনাব জ্োঃ জ্জাদিব আিদেে খান 07-10-1989 06-10-48 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ঢাকা 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ)  জ্বলীশ্বি শাখা, ঢাকা 

4325 8074 Gm-5483 জনাব সুজন বষনক 31-12-1992 30-12-51 ষবষবএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্লািাগড়া শাখা,পটিয়া 

4326 8075 G-8481 জনাব জ্োঃ আদনায়াি জ্িাদর্ন 25-03-1993 24-03-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষকদশািগঞ্জ 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্বায়াষলয়া বাজাি শাখা,সুনােগঞ্জ 

4327 8076 Gb-1919 জনাব নার্ষিন আক্তাি 08-02-1989 07-02-48 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ েয়েনষর্াংি 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) তািাকান্দা শাখা, েয়েনষর্াংি(উঃ) 

4328 8077 Gm-5485 জনাব সুনন্দা বড়ুয়া 13-01-1991 12-01-50 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ ঢাকা 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নন্দীপাড়া বাজাি শাখা, ঢাকা 

4329 8078 wU-821 জনাব তািষজবা এেোে 03-01-1990 02-01-49 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ ঢাকা 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) গাজীপুি শাখা, গাজীপুি 
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ষবিয়ঃ ৩১.০৮.২০২১ তাষিখ ষিষিক ষবদকষব’দত  কে সকতসা/র্েোন পদে কে সিতদেি খর্ড়া জ্জেষ্ঠতা তাষলকা 

   

ক্রঃনাং 
জ্জষ্ঠেতা 

 নাং 
ষপএফ নম্বি  নাে জন্ম তাষিখ 

অবর্দিি 

 তাষিখ 

ষশক্ষাগত 

 জ্র্াগ্যতা 
ষনজ জ্জলা 

ব্াাংদক 

জ্র্াগোদনি 

 তাষিখ 

ব্াাংদক জ্র্াগোনকালীন পেবী  

বতসোন পদে  

পদোন্নষতি 

তাষিখ 

বতসোন পে বতসোন কে সস্থল 

১ 2 ৩ 4 ৫ 6 ৭ 8 ৯ 10 11 ১২ 13 

4330 8079 Avi-1987 জনাব জ্িিানা আক্তাি 11-07-1990 10-07-49 ষবষবএর্,এেষবএর্ ঢাকা 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্কােিগঞ্জ  শাখা, ঢাকা 

4331 8080 Gg-4761 জনাব মুন্নী খাতুন 15-07-1991 14-07-50 ষবএর্এর্, এেএর্এর্ নড়াইল 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্লািাগড়া শাখা,নড়াইল 

4332 8081 wU-822 জনাব তৃিা পাল 01-01-1993 31-12-51 ষবষবএ জ্নায়াখালী 02-09-20 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্চৌমুিনী  শাখা, জ্নায়াখালী 

4333 8082 we-893 জনাব ষবল্লাল কাজী 20-04-91 19-04-50 ষবএ(র্ম্মান) ফষিেপুি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাখুিা বাজাি শাখা, ফষিেপুি 

4334 8083 G-8485 জনাব দর্য়ে আষশকুল ইর্লাে ষশষশি 26-08-93 25-08-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ফষিেপুি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা বন্দি শাখা,নািায়নগঞ্জ 

4335 8084 G-8486 জনাব অদলাক কুোি ষবশ্বার্ 12-08-94 11-08-53 ষবএ(র্ম্মান) োগুিা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা িােনািায়ণপুি শাখা,জ্নায়াখালী 

4336 8085 ‡RW-571 জনাব জ্োঃ জাষিদুল িার্ান 12-11-88 11-11-47 এেএ র্াতক্ষীিা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফষিেপুি শাখা, ফষিেপুি 

4337 8086 Gd-988 জনাব এর্ এে ফারুক ফয়র্াল 02-03-89 01-03-48 এেএ নাদর্াি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা শুিপুি শাখা, জ্ফনী 

4338 8087 ‡R-1037 জনাব জ্োঃ জাষকি জ্িাদর্ন 21-08-90 20-08-49 এেএর্ষর্ োোিীপুি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা কােিাঙ্গীিচি শাখা, ঢাকা 

4339 8088 Gg-4766 জনাব জ্োঃ জ্োর্দলে খান 10-05-91 09-05-50 এেএ োষনকগঞ্জ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা বড়দলখা শাখা জ্েৌলিীবাজাি 

4340 8089 we-894 জনাব জ্োঃ বেরুল িার্ান 01-06-91 31-05-50 ষবষবএ, এেষবএ শিীয়তপুি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাষতসকপুি বাজাি শাখা, শিীয়তপুি 

4341 8090 GBP-1199 জনাব িার্নীন মুকতােীি 20-09-92 19-09-51 এে.এর্ খুলনা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গালাপগঞ্জ শাখা, ষর্দলর্ 

4342 8091 ‡R-1038 জনাব জ্োঃ জয়নুল আদবেীন 31-12-87 30-12-46 এেকে চিগ্রাে 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা লক্ষ্মীছষড় শাখা, খাগড়াছষড় 

4343 8092 Gm-5490 জনাব ষশমুল চন্দ্র কুিী 02-01-88 01-01-47 এেষবএর্ চাঁেপুি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা গজিা বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

4344 8093 G-8487 জনাব জ্োঃ আষিফুল ইর্লাে 12-09-88 11-09-47 এেএর্ষর্ জ্েদিিপুি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা আর্োষনয়া বাজাি শাখা, কুষেল্লা 

4345 8094 Gm-5491 জনাব শিীদুল ইর্লাে 01-07-90 30-06-49 এেএর্ষর্ জ্ফনী 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাঘাইছষড় শাখা, িাঙ্গাোটি 

4346 8095 G-8488 জনাব জ্োঃ আষেনুল ইর্লাে 01-05-91 30-04-50 এেএর্ষর্ কুষেল্লা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা পুষলশ লাইন শাখা,কুষেল্লা 

4347 8096 Avi-1988 জনাব িাফর্ান োিবুব িষবন 25-05-92 24-05-51 ষবষবএ, এেষবএ জাোলপুি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুলাউড়া শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

4348 8097 G-8489 জনাব মুিাম্মে আলী জ্িার্াইন 30-11-93 29-11-52 এেএর্এর্ চিগ্রাে 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা পািাড়তলী জ্চৌমুিনী শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

4349 8098 GBP-1200 জনাব জ্োিাম্মে িাষবব উল্লাি 02-09-87 01-09-46 এেএর্ষর্ ঢাকা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফতুল্লা শাখা,নািায়নগঞ্জ 

4350 8099 Avi-1989 জনাব জ্োঃ িষবউল ইর্লাে 10-10-87 09-10-46 এেএ র্াঙ্গাইল 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা নাগিপুি শাখা,র্াঙ্গাইল (েঃ) 

4351 8100 Gb-1921 জনাব জ্োঃ নাজমুল হুর্াইন 25-12-87 24-12-46 এেষবএর্ ষিনাইেি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা কচুয়া শাখা, চাঁেপুি 

4352 8101 ‡R-1039 জনাব র্ীশুদেব িায় 05-08-88 04-08-47 এেষবএর্ খুলনা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষপদিাজপুি শাখা, ষপদিাজপুি 

4353 8102 G-8490 জনাব জ্োঃ আতাউি িিোন 06-11-88 05-11-47 এেষবএর্ বগুড়া 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা পটিয়া শাখা,পটিয়া 

4354 8103 Gd-989 জনাব জ্োঃ ফারুক জ্িাদর্ন 31-12-88 30-12-47 এেএ চাঁেপুি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা আয়নাতলী বাজাি শাখা, চাঁেপুি 

4355 8104 Gm-5492 জনাব সুখন চন্দ্র আচার্য্স 05-01-89 04-01-48 এেএর্ষর্ েয়েনষর্াংি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা চাইিবাড়ীয়া বাজাি শাখা, েয়েনষর্াংি(েঃ) 

4356 8105 ‡K-1225 জনাব জ্কৌষশক িায় 05-06-89 04-06-48 এেএর্ষর্ খুলনা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িালা শাখা, জ্িালা 

4357 8106 ‡K-1226 জনাব কদয়ছ আিেে 05-01-90 04-01-49 এেএর্ষর্ ষর্দলর্ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ালুটিকি শাখা, ষর্দলর্ 

4358 8107 Avi-1990 জনাব রুদবল চন্দ্র পাল 08-01-90 07-01-49 এেএ জ্ফনী 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জুিাছষড় শাখা, িাঙ্গাোটি 

4359 8108 we-895 জনাব ষবশ্বষজৎ ষর্কোি 30-12-90 29-12-49 এেএ চিগ্রাে 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা আলীকেে শাখা, বান্দিবান 

4360 8109 G-8491 জনাব মুিাম্মে আষিফ উিীন 31-12-91 30-12-50 এেএ চিগ্রাে 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্পােিা শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 
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ক্রঃনাং 
জ্জষ্ঠেতা 

 নাং 
ষপএফ নম্বি  নাে জন্ম তাষিখ 

অবর্দিি 

 তাষিখ 

ষশক্ষাগত 

 জ্র্াগ্যতা 
ষনজ জ্জলা 

ব্াাংদক 

জ্র্াগোদনি 

 তাষিখ 

ব্াাংদক জ্র্াগোনকালীন পেবী  

বতসোন পদে  

পদোন্নষতি 

তাষিখ 

বতসোন পে বতসোন কে সস্থল 

১ 2 ৩ 4 ৫ 6 ৭ 8 ৯ 10 11 ১২ 13 

4361 8110 Gg-4768 জনাব জ্োঃ ষেজানুি িিোন 05-04-89 04-04-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) নওগাঁ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেঘলী বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

4362 8111 we-896 জনাব জ্োঃ জ্বল্লাল জ্িাদর্ন 01-09-89 31-08-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) পটুয়াখালী 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কশবপুি শাখা,পটুয়াখালী 

4363 8112 Gm-5493 জনাব শান্তনু বড়ূয়া 10-10-89 09-10-48 ষব.ফাে স চিগ্রাে 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা আজােী বাজাি শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 

4364 8113 Gm-5494 জনাব জ্োঃ ষশমুল জ্িজা 27-11-89 26-11-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্দশাি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা োটিিাঙ্গা শাখা, ষপদিাজপুি 

4365 8114 G-8492 জনাব আয়নাল িক 02-10-90 01-10-49 ষবএ(র্ম্মান) নািায়ণগঞ্জ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাউজান শাখা,চিগ্রাে(পূব স) 

4366 8115 Gm-5495 জনাব জ্োঃ শািাোত জ্িার্াইন 10-10-90 09-10-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) নিষর্াংেী 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষশদবিিার্ শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

4367 8116 Gm-5496 জনাব র্জীব পাল 01-11-90 31-10-49 ষবষবএ চিগ্রাে 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাইশািী শাখা, বান্দিবান 

4368 8117 Gm-5497 জনাব র্জীব চন্দ্র পাল 31-12-90 30-12-49 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) র্াঙ্গাইল 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গাপালপুি শাখা,র্াঙ্গাইল(উঃ) 

4369 8118 ‡K-1227 জনাব কােরুল ইর্লাে 02-02-91 01-02-50 ষবষবএ জ্েৌলিীবাজাি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গাষবন্দগঞ্জ শাখা,সুনােগঞ্জ 

4370 8119 ‡K-1228 জনাব জ্োর্াঃ কুলসুে আিা মুষন্ন 01-06-91 31-05-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) বিগুনা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্পৌি োদকসর্ শাখা,নািায়নগঞ্জ 

4371 8120 Gd-990 জনাব ফষিো ইয়াছষেন 01-09-91 31-08-50 ষবষবএ চাঁেপুি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষর্ষিিগঞ্জ শাখা, নািায়ণগঞ্জ 

4372 8121 Gm-5499 জনাব জ্র্নারুল 15-09-91 14-09-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) চাপাইনবাবগঞ্জ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্াদিবানীি বাজাি শাখা,জ্নায়াখালী 

4373 8122 Gm-5501 জনাব শািষেন আকতাি 17-03-92 16-03-51 ষবষবএ চিগ্রাে 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা চন্দনাইশ শাখা, পটিয়া 

4374 8123 Avi-1991 জনাব জ্োঃ িসুল আষেন 11-05-92 10-05-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) সুনােগঞ্জ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োয়ািাবাজাি শাখা, সুনােগঞ্জ 

4375 8124 Gg-4769 জনাব জ্োঃ জ্েদিেী িার্ান জ্খাকন 08-08-92 07-08-51 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) ষকদশািগঞ্জ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেঠােইন শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

4376 8125 G-8493 জনাব জ্োর্াঃ আফদিাজা খাতুন 01-11-92 31-10-51 ষবষবএ কুষিয়া 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্িড়াোিা শাখা, কুষিয়া 

4377 8126 Gg-4770 জনাব জ্োঃ োিবুব জ্োদশ সে 08-12-92 07-12-51 ষবএ(র্ম্মান) মুষেগঞ্জ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাকাইলদছও শাখা, িষবগঞ্জ 

4378 8127 Avi-1992 জনাব িাষজয়া সুলতানা আঁষখ 15-12-92 14-12-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) িাংপুি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবয়ানীবাজাি শাখা, ষর্দলর্ 

4379 8128 Gd-425 জনাব ইব্রািীে 01-01-93 31-12-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) বাদগিিার্ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্বতাগী শাখা, বিগুনা 

4380 8129 G-8494 জনাব আফিীনা আশিাফী 01-01-93 31-12-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) খুলনা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষনউ োদকসর্ শাখা, খুলনা 

4381 8130 wU-826 জনাব জ্োছাঃ তাষনয়া সুলতানা 01-02-93 31-01-52 ষবষবএ েয়েনষর্াংি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা কৃষি ষবশ্বঃ শাখা, েয়েনষর্াংি (েঃ) 

4382 8131 wU-827 জনাব তাপর্ চন্দ্র পাল 10-10-93 09-10-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা কেলগঞ্জ শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

4383 8132 GBP-1201 জনাব জ্োঃ িার্ান োিমুে 03-11-93 02-11-52 ষবএর্এর্(র্ম্মান) োষনকগঞ্জ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুলাউড়া শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

4384 8133 G-8495 জনাব জ্োঃ আল িার্ান 08-12-93 07-12-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) বগুড়া 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা বসুিিার্ শাখা, জ্নায়াখালী 

4385 8134 Gb-1922 জনাব জ্োঃ নওশাে আলী 15-12-93 14-12-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) পাবনা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্বায়ালখালী শাখা,পটিয়া 

4386 8135 ‡K-1229 জনাব খাষেজা জ্বগে জ্র্তু 31-12-93 30-12-52 ষবকে(র্ম্মান) ব্রাহ্মণবাষড়য়া 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা ব্রাহ্মণবাষড়য়া শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

4387 8136 Gg-4771 জনাব জ্োঃ জ্োক্তািারুল ইর্লাে র্বুজ 07-01-94 06-01-53 ষবষবএ িাংপুি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ীতাকুি শাখা,চিগ্রাে(পঃ) 

4388 8137 wU-828 জনাব তার্দনািা ষতশা উষে স 04-06-94 03-06-53 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা ঘার্াইল শাখা,র্াঙ্গাইল (উঃ) 

4389 8138 Gm-5502 জনাব সুেনা ষবশ্বার্ সুো 25-08-94 24-08-53 ষবএর্এর্(র্ম্মান) কুষিয়া 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্লৌিজাং শাখা, মুষেগঞ্জ 

4390 8139 Gg-4772 
জনাব দর্য়ে জ্োিাম্মে মুনতাষছি 

জ্োিাইদেন 
01-01-95 31-12-53 ষবএ(র্ম্মান) চিগ্রাে 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা ফটিকছষড় শাখা, চিগ্রাে(পূব স) 
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ক্রঃনাং 
জ্জষ্ঠেতা 
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বতসোন পে বতসোন কে সস্থল 

১ 2 ৩ 4 ৫ 6 ৭ 8 ৯ 10 11 ১২ 13 

4391 8140 Gg-4773 জনাব মুষেনুি িিোন 01-01-95 31-12-53 ষবএর্এর্(র্ম্মান) বষিশাল 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা গলাষচপা শাখা, পটুয়াখালী 

4392 8141 G-8496 জনাব অমৃত দবিাগী 10-06-88 09-06-47 এেএ জ্গাপালগঞ্জ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা কাজুষলয়া শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

4393 8142 ‡K-1230 জনাব জ্োঃ কষবি পািদিজ 06-11-88 05-11-47 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) কুষিয়া 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেির্িাই শাখা,চিগ্রাে (পঃ) 

4394 8143 Gb-1923 জনাব নাষিে িার্ান 10-01-91 09-01-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা বািাকপুি বাজাি শাখা, খুলনা 

4395 8144 Avi-1994 জনাব জ্োঃ িষশদুল ইর্লাে 05-09-91 04-09-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্াতক্ষীিা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষবশ্বনাথ শাখা, ষর্দলর্ 

4396 8145 B-426 জনাব এজাজ োিমুে 11-10-91 10-10-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) োগুিা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা কালীি বাজাি শাখা,চাঁেপুি 

4397 8146 Gm-5504 জনাব ষশিাব কাষেি 05-11-91 04-11-50 ষবএ(র্ম্মান) ষর্দলর্ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষেিাই শাখা,সুনােগঞ্জ 

4398 8147 Gg-4774 জনাব জ্োঃ ষেিাি আলী 28-11-87 27-11-46 ষবষবএ, এেষবএ োষনকগঞ্জ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জুড়ী শাখা, জ্েৌলিীবাজাি 

4399 8148 Gg-4775 জনাব েনীি েি 01-01-88 31-12-46 এেএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা আেেপুি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

4400 8149 Gg-4776 জনাব জ্োঃ মুজাষিদুল ইর্লাে 25-11-88 24-11-47 এেএর্ষর্ জাোলপুি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা পূব সধলা শাখা,জ্নত্রদকাণা 

4401 8150 Gg-4777 জনাব জ্োঃ োষিদুল ইর্লাে োষনক 30-06-89 29-06-48 এেএর্ষর্ বগুড়া 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা নিষর্াংেী শাখা, নিষর্াংেী 

4402 8151 we-897 জনাব ষবপুল বার্ব 01-01-90 31-12-48 ষবষবএ, এেষবএ র্াঙ্গাইল 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা মুষেগঞ্জ শাখা, মুষেগঞ্জ 

4403 8152 Gg-4778 জনাব জ্োঃ োসুে িানা 06-04-90 05-04-49 এেষবএর্ জ্নত্রদকাণা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা েেন শাখা, জ্নত্রদকানা 

4404 8153 Gm-5506 জনাব সুজন কুোি েিল 24-11-1990 23-11-49 এেএর্এর্ বগুড়া 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা ির্িতপুি শাখা, ঢাকা 

4405 8154 Gg-4779 জনাব জ্োঃ োমুন আকন 05-12-90 04-12-49 এেএর্ষর্ বাদগিিার্ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্োদড়লগঞ্জ শাখা,বাদগিিার্ 

4406 8155 we-898 জনাব বওয়াকষতয়াে আফষিন 31-01-91 30-01-50 এে.এর্ বষিশাল 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ািাি শাখা, ঢাকা 

4407 8156 wU-829 জনাব তানিীি আিেে 01-03-91 28-02-50 এেএ ষকদশািগঞ্জ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা গাজীপুি শাখা, গাজীপুি 

4408 8157 ‡K-1231 জনাব মুেী কুেিত-ই-খুো 19-03-91 18-03-50 এেএর্ষর্ চুয়ািাঙ্গা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্ঘালোড়ী বাজাি শাখা, চুয়ািাঙ্গা 

4409 8158 G-8498 জনাব ষজ, এে, আল-আষেন হুর্াইন 20-11-91 19-11-50 এেএ খুলনা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা বড়োছুয়া শাখা, ষপদিাজপুি 

4410 8159 G-8499 জনাব আদনায়াি জ্িার্াইন 22-12-91 21-12-50 এেএ জাোলপুি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুষলয়ািচি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

4411 8160 Gg-4780 জনাব োিফুজ আিদেে 20-08-92 19-08-51 ষবষবএ, এেষবএ িাজবাড়ী 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্বায়ালোিী শাখা, ফষিেপুি 

4412 8161 wm-155 জনাব চন্দন চন্দ্র সুত্রধি 20-10-92 19-10-51 ষবষবএ, এেষবএ র্াঙ্গাইল 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ষিিাবাড়ী  শাখা,জাোলপুি 

4413 8162 Gb-1924 জনাব নূদি োিষজয়া 05-11-92 04-11-51 ষবষবএ, এেষবএ বষিশাল 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা িায়পাশা শাখা, বষিশাল 

4414 8163 Gb-1925 জনাব নাজনীন সুলতানা 02-07-93 01-07-52 এেএর্এর্ ঢাকা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা িার্াড়া শাখা, মুষেগঞ্জ 

4415 8164 wU-830 জনাব তনয় কুোি র্ািা 10-12-87 09-12-46 এেষবএর্ োগুিা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্র্ানাপুি বাজাি শাখা, িাজবাড়ী 

4416 8165 Gm-5507 জনাব সুব্রত কুোি র্ািা 27-12-87 26-12-46 এেএর্ষর্ নিষর্াংেী 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা চাতালপাড় শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

4417 8166 wm-148 জনাব চয়ন িায় 30-12-87 29-12-46 এেএর্ষর্ সুনােগঞ্জ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা তাষিিপুি শাখা,সুনােগঞ্জ 

4418 8167 Gm-5508 জনাব জ্োঃ শাষকল জ্িাদর্ন 05-11-89 04-11-48 এেএর্ষর্ ষর্িাজগঞ্জ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা চিগাজী শাখা, লক্ষ্মীপুি 

4419 8168 Gb-1926 জনাব জ্োঃ নূি উিীন 17-10-91 16-10-50 এেএর্ষর্ র্াতক্ষীিা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা িষবগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 

4420 8169 Gg-4781 জনাব মুন্না চক্রবতী 15-07-88 14-07-47 এেএ জ্েৌলিীবাজাি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্শিপুি বাজাি শাখা,জ্েৌলিীবাজাি 

4421 8170 wc-529 জনাব পাবক প্রর্াে 31-10-88 30-10-47 এেএ র্াতক্ষীিা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা োদিািা বাজাি শাখা, কুষেল্লা 
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4422 8171 Gg-4782 জনাব জ্োঃ োসুে িানা 11-11-88 10-11-47 এেএর্এর্ ঢাকা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা ষর্িাজষেখান শাখা, মুষেগঞ্জ 

4423 8172 Gj-310 জনাব ষলাংকন িায় 04-11-89 03-11-48 এেএর্ষর্ খুলনা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্তিখাো শাখা, খুলনা 

4424 8173 Gm-5509 জনাব জ্র্ািাগ চন্দ্র জ্েবনাথ 03-11-90 02-11-49 এেষবএর্ পটুয়াখালী 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা চিকাজল শাখা, পটুয়াখালী 

4425 8174 Gd-991 জনাব জ্োঃ ফয়র্াল 17-10-90 16-10-49 ষবষবএ ঢাকা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা খাজাঞ্চীগাও শাখা, ষর্দলর্ 

4426 8175 GBP-1203 জনাব িাষলো খাতুন 03-12-90 02-12-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) ষর্িাজগঞ্জ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুষেল্লা শাখা, কুষেল্লা 

4427 8176 Gb-1927 জনাব জ্োঃ নূি-এ-আলে 20-01-91 19-01-50 ষবষবএ র্াঙ্গাইল 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাগোিা বাজাি শাখা, লাকর্াে 

4428 8177 Avi-1995 জনাব জ্োঃ রুদবল ষেয়া 08-02-91 07-02-50 ষবষবএ ব্রাহ্মণবাষড়য়া 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা নুিপুি বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

4429 8178 Gd-992 জনাব ফািিাত ইয়াছনা 04-08-91 03-08-50 ষবএ(র্ম্মান) কুষেল্লা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্কিানীিার্ শাখা,পটিয়া 

4430 8179 Gd-993 জনাব জ্োঃ ফারুকুজ্জাোন 07-08-91 06-08-50 ষবষবএ ফষিেপুি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাগার্ শাখা, ফষিেপুি 

4431 8180 ‡K-1232 জনাব কৃষ্ণা িালোি 27-11-91 26-11-50 ষবএর্ষর্ জ্গাপালগঞ্জ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গাপালগঞ্জ শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

4432 8181 G-8500 জনাব জ্োঃ আব্দুল কষিে 01-12-91 30-11-50 ষবষবএ িষবগঞ্জ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা পািাড়পুি বাজাি শাখা, িষবগঞ্জ 

4433 8182 G-8501 জনাব জ্োঃ আবু নূি কাউছাি 30-12-91 29-12-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জ্ফনী 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্ফনী শাখা, জ্ফনী 

4434 8183 GBP-1204 জনাব জ্োঃ িাষববুি িিোন 15-03-92 14-03-51 ষবষবএ কক্সবাজাি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা কুতুবষেয়া শাখা,কক্সবাজাি 

4435 8184 Gg-4783 জনাব  জ্োঃ োমুন জ্িাদর্ন োমুন 10-05-92 09-05-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) ষিনাইেি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা পটুয়াখালী শাখা,পটুয়াখালী 

4436 8185 Gg-4784 জনাব েষন েিাজন 15-07-92 14-07-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) চিগ্রাে 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা খাতুনগঞ্জ শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

4437 8186 Gd-994 জনাব ফাদতো আক্তাি 10-09-92 09-09-51 ষবষবএ জ্ফনী 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা টিদব সাি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

4438 8187 Avi-1996 জনাব জ্োঃ িাদশদুল ইর্লাে 10-11-92 09-11-51 ষবএর্ষর্ চাঁেপুি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা শািিাষস্ত শাখা,চাঁেপুি 

4439 8188 Avi-1997 জনাব িাহুল চন্দ্র োশ 27-11-92 26-11-51 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) চিগ্রাে 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা শষনি আখড়া শাখা, ঢাকা 

4440 8189 Gg-4785 জনাব  জ্োঃ জ্েদিেী আলে 15-12-92 14-12-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) র্দশাি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা েতলব শাখা,চাঁেপুি 

4441 8190 Avi-1998 জনাব ষিয়াজুল কষিে 01-01-93 31-12-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান) কুষেল্লা 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জয়লস্কি শাখা, জ্ফনী 

4442 8191 GBP-1205 জনাব আবু হুিায়িা 01-01-93 31-12-51 ষবএর্ষর্ র্দশাি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাঘািপাড়া শাখা, র্দশাি 

4443 8192 G-8502 জনাব অনুপ কুোি র্িকাি 01-03-93 28-02-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) র্াঙ্গাইল 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা বাাংলাবাজাি শাখা, কক্সবাজাি 

4444 8193 Gg-4786 জনাব জ্োছাঃ োিফুজা খাতুন 12-01-94 11-01-53 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) নািায়ণগঞ্জ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা জ্গালাকান্দাইল শাখা,নািায়নগঞ্জ 

4445 8194 Gg-4787 জনাব েষনিা খাতুন 05-10-88 04-10-47 এে.এর্ লালেষনিিার্ 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা িাখাষলয়া বাজাি শাখা, লক্ষ্মীপুি 

4446 8195 G-8503 জনাব আব্দুল আষলে 10-02-89 09-02-48 এেএর্ষর্ কুষড়গ্রাে 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা নতুনবাজাি শাখা,জাোলপুি 

4447 8196 Gb-1928 জনাব নূি-ই-িাষব্ব তাষনে 26-11-89 25-11-48 এেএ জ্শিপুি 14-03-21 কে সকতসা ------- কে সকতসা র্ঙ্গী শাখা, গাজীপুি 

4448 8197 Gm-5525 জনাব স্বরুপ কুোি র্ািা 05-04-89 04-04-48 ষবএ ষিনাইেি 05-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্িাইল শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

4449 8198 Gm-5526 জনাব জ্োঃ শষিফুল ইর্লাে 11-12-89 10-12-48 ষবএর্ষর্(র্ম্মান),এেএর্ষর্ নািায়ণগঞ্জ 05-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্ঙ্গীবাড়ী শাখা, মুষেগঞ্জ 

4450 8199 Gb-1993 জনাব নাজমুল িক জ্চৌধুিী 01-10-90 30-09-49 ষবএ(র্ম্মান),এেএ জ্ফনী 05-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কুটিিিার্ শাখা, জ্ফনী 

4451 8200 Gg-4792 জনাব জ্োঃ োমুনুি িষশে 01-03-91 28-02-50 ষবষবএ, এেষবএ জ্িালা 05-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্িালা শাখা, জ্িালা 

4452 8201 Gg-4793 জনাব মুশষফক আিদেে 20-02-93 19-02-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) কুষিয়া 05-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শ্রীপুি শাখা, গাজীপুি 
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পদোন্নষতি 

তাষিখ 

বতসোন পে বতসোন কে সস্থল 
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4453 8202 Gd-996 জনাব জ্োঃ ফািিান োসুে 12-07-91 11-07-50 ষবষবএ, এেষবএ ষেনাজপুি 05-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বন্দি শাখা,নািায়নগঞ্জ 

4454 8203 GBP-1207 জনাব জ্োঃ িাষফজুল ইর্লাে 22-08-91 21-08-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান),এেএর্ষর্ ষকদশািগঞ্জ 05-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) শ্যােগঞ্জ শাখা,জ্নত্রদকাণা 

4455 8204 WweøD-226 জনাব ওয়াষল-উল-ইর্লাে 12-10-91 11-10-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান),এেএর্ষর্ র্দশাি 05-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্কশবপুি শাখা, র্দশাি 

4456 8205 Gm-5527 জনাব র্ািাে জ্িাদর্ন 10-03-92 09-03-51 ষবএর্এর্(র্ম্মান),এেএর্এর্ জ্নত্রদকাণা 05-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কুিপাড় শাখা,জ্নত্রদকাণা 

4457 8206 ‡R-1041 জনাব জ্োঃ জুবাদয়ি জ্িাদর্ন 12-02-91 11-02-50 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) জ্ফনী 05-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্েওটি বাজাি শাখা, জ্নায়াখালী 

4458 8207 Gg-4794 জনাব জ্োঃ ষেজানুি িিোন ইলািী 14-02-92 13-02-51 ষবএ(র্ম্মান) কুষেল্লা 05-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) ষশেলাই শাখা, কুষেল্লা 

4459 8208 ‡K-1236 জনাব কাওর্াি আিদেে র্ষজব 18-11-94 17-11-53 ষবষবএ ঢাকা 05-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্গায়াইনঘার্ শাখা, ষর্দলর্ 

4460 8209 Gm-5528 জনাব জ্োঃ র্াইফুল ইর্লাে 11-08-92 10-08-51 ষবএি(র্ম্মান),এেএি ঢাকা 05-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) োেনা শাখা,িষবগঞ্জ 

4461 8210 Gg-4795 জনাব জ্োঃ ষেিাজ উষিন 31-12-87 30-12-46 ষবএর্ষর্(র্ম্মান),এেএর্ষর্ ফষিেপুি 05-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) র্েিপুি শাখা, ফষিেপুি 

4462 8211 Gm-5529 জনাব সুপন সা চক্রবতী 09-09-93 08-09-52 ষবএর্ষর্(ইাংদিষজ) চিগ্রাে 05-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) খাতুনগঞ্জ শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

4463 8212 Gg-4796 জনাব ষেষল মুহুষি 05-05-89 04-05-48 ষবএ(র্ম্মান),এেএ চিগ্রাে 05-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্িালশিি শাখা, চিগ্রাে(পঃ) 

4464 8213 BD-125 জনাব উদম্ম র্ালো 10-05-91 09-05-50 ষবএ(র্ম্মান),এেএ িাজশািী 05-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) লষতফাবাে শাখা, ষকদশািগঞ্জ 

4465 8214 GBP-1208 জনাব িারুনুি িষশে 10-08-93 09-08-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) কুষেল্লা 11-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) োষছেপুি শাখা, কুষেল্লা 

4466 8215 G-8508 জনাব আব্দুল্লাি-আল-োসুে 26-07-94 25-07-53 ষব.ফাে স চিগ্রাে 11-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কুতুবষেয়া শাখা,কক্সবাজাি 

4467 8216 Gg-4797 জনাব জ্োঃ োসুে িার্ান িানা 20-12-95 19-12-54 ষবএর্ষর্(ইষঞ্জঃ) িালকাঠি 11-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কুদঞ্জিিার্ শাখা, জ্িালা 

4468 8217 Gm-5530 জনাব সুেীপ্ত পাল 10-05-91 09-05-50 ষবএ(র্ম্মান) র্দশাি 11-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চুয়ািাঙ্গা শাখা,চুয়ািাঙ্গা 

4469 8218 G-8509 জনাব জ্োঃ আষশকুি িিোন 20-09-90 19-09-49 ষবষবএ, এেষবএ কুষিয়া 11-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্িড়াোিা শাখা, কুষিয়া 

4470 8219 Gg-4798 জনাব জ্োঃ েষিে আল জ্োস্তাকুি 08-12-92 07-12-51 ষবএর্ষর্(র্ম্মান), এেএর্ষর্ গাইবান্ধ্া 11-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চাঁেখালী শাখা, খুলনা 

4471 8220 ‡R-1042 জনাব জ্োঃ জাফি ইকবাল 15-03-93 14-03-52 ষবএ(র্ম্মান) জ্িালা 11-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) চিফোশন শাখা, জ্িালা 

4472 8221 wc-532 জনাব ষপ্রয়াাংকা ষবশ্বার্ 03-10-93 02-10-52 ষবএর্ষর্(র্ম্মান), এেএর্ষর্ িাজবাড়ী 11-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) িাজবাড়ী শাখা, িাজবাড়ী 

4473 8222 Gg-4799 জনাব জ্োঃ ষেিাজুল ইর্লাে 01-01-92 31-12-50 ষবষবএ িাজশািী 11-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কুটি বাজাি শাখা, ব্রাহ্মণবাষড়য়া 

4474 8223 G-8510 জনাব জ্োঃ আবুল খাদয়ি 17-11-95 16-11-54 ষবষবএ জ্েৌলিীবাজাি 11-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আজষেিীগঞ্জ শাখা, িষবগঞ্জ 

4475 8224 Gg-4800 জনাব জ্োঃ োিবুব আলে 03-12-90 02-12-49 ষবএর্ষর্(র্ম্মান) বষিশাল 11-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) নগদিিিার্ শাখা,পটুয়াখালী 

4476 8225 Gm-5531 জনাব দর্কত কুন্ডু 30-12-92 29-12-51 ষবষবএ বাদগিিার্ 11-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) আমুয়া শাখা, িালকাঠি 

4477 8226 we-899 জনাব জ্োিাম্মে ষবকুল জ্োল্লা 04-02-93 03-02-52 ষবএ(র্ম্মান) ফষিেপুি 11-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) কাঠিবাজাি শাখা, জ্গাপালগঞ্জ 

4478 8227 Gd-997 জনাব জ্োঃ ষফদিাজ আিদেে 08-08-91 07-08-50 ষবষবএর্(র্ম্মান),এেষবএ খুলনা 11-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) বাইশািী শাখা, বষিশাল 

4479 8228 G-8511 জনাব অষনক কুোি র্ািা 01-12-91 30-11-50 ষবষবএ, এেষবএ ষকদশািগঞ্জ 11-04-21 কে সকতসা(কোশ) ------- কে সকতসা(কোশ) জ্চৌগাাংগা বাজাি শাখা, ষকদশািগঞ্জ 




