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1 1613 M-3588 জনাফ মভাাম্মদ ভক্উয যভান 01.02.1980 31.01.2039 ক্ফএক্এক্জ(ম্মান), এভএ পক্যদনৄয 17.06.2008 কভ মকতমা 15.05.2014 নক্িয়া াখা, যীয়তনৄয

2 1635 N-1456 জনাফ মভািঃ নাজমুজ ছাকীফ 25.02.1977 24.02.2036 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ নীরপাভাযী 17.06.2008 কভ মকতমা 15.05.2014 মুিঃ আিঃ কািঃ, ক্কশাযগঞ্জ

3 1702 J-769 জনাফ মভাাম্মদ জাপয ইকফার 03.12.1980 02.12.2039 ক্ফএ মনায়াখারী 17.06.2008 কভ মকতমা 19.10.2014 কাপ্তাই াখা, যাঙ্গাভাটি

4 1872 N-899 জনাফ মভাাম্মদ ক্নজামুর ইরাভ ক্কদায 01.01.1966 31.12.2024 ক্ডশলাভা-ইন-কভা ম ফক্যার 19.03.1984 মুদ্রাক্ষক্যক 19.10.2014 ক্ফনয়কাঠী াখা, ঝারকাঠি

5 2121 A-4293 জনাফ আীল কুভায গাইন 02.02.1964 01.02.2023 ক্ডশলাভা-ইন-কভা ম টুয়াখারী 13.05.1984 ক্নিঃ কাযী 20.04.2016 ফাবুগঞ্জ াখা, ফক্যার

6 2143 A-4295 জনাফ কাজী মভািঃ আফদুর াক্রভ 16.05.1964 15.05.2023 ক্ফএ (া) টুয়াখারী 16.05.1984 ক্নিঃ কাযী 20.04.2016 আভতরী াখা, ফযগুনা

7 2219 S-2072 জনাফ শ্রাফনী বট্টাচার্য্ম 30.04.1965 29.04.2024 এইচএক্ মশায 12.06.1984 ক্নিঃ কাযী 20.04.2016 নিাইর াখা, নিাইর

8 2263 M-3265 জনাফ মভািঃ ভক্জবুয যভান 16.03.1964 15.03.2023 ক্ফএ (া) ফযগুনা 07.07.1984 ক্নিঃ কাযী 20.04.2016 আভতরী াখা, ফযগুনা

9 2277 K-691 জনাফ কারা চাঁদ মদ 10.11.1963 09.11.2022 ক্ফএ (া) মবারা 10.07.1984 ক্নিঃ কাযী 20.04.2016 আক্নকা, মবারা

10 2321 M-1948 জনাফ মভাাম্মদ মভাতাশয মাশন 31.01.1965 30.01.2024 ক্ফএএ ক্কশাযগঞ্জ 19.05.1984 ক্নিঃ কাযী 20.04.2016 মগাাইয ফাজায াখা, ক্কশাযগঞ্জ

11 2338 R-1126 জনাফ মভািঃ যক্পকুর ইরাভ 30.01.1966 29.01.2025 এইচএক্ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 18.07.1984 ক্নিঃ কাযী 20.04.2016 নযক্ংদী াখা, নযক্ংদী

12 2395 B-508 জনাফ ক্ফশেেয ক্ফো 03.01.1966 02.01.2025 ক্ফএ (ম্মান) ক্ঝনাইদ 29.07.1984 ক্নিঃ কাযী 20.04.2016 বারকী ফাজায াখা, ক্ঝনাইদ

13 2424 S-3119 জনাফ ক্ফতা যায় 09.03.1964 08.03.2023 এইচএক্ টুয়াখারী 01.08.1984 ক্নিঃ কাযী 30.06.2016 স্থানীয় মুখ্য কাম মারয়, ঢাকা

14 2469 J-896 জনাফ মভািঃ জাক্দুর ইরাভ 21.06.1987 20.06.2046 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ কুক্িয়া 20.11.2016 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মযনৄয াখা, মযনৄয

15 2473 S-4577 জনাফ মভািঃ ক্পকুর ইরাভ 01.01.1992 31.12.2050 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ ফাশগযাট 20.11.2016 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- গজাক্রয়া ফাজায াখা, ফাশগযাট

16 2574 M-3097 জনাফ মভািঃ ভক্নয মাশন 09.02.1966 08.02.2025 এইচএক্ নাযায়ণগঞ্জ 14.07.1984 ক্নিঃ কাযী 27.05.2017 ভজভনৄয াখা, নাযায়ণগঞ্জ

17 2588 S-3126 জনাফ মভািঃ াাদুর মাশন 08.09.1964 07.09.2023 এইচএক্ টুয়াখারী 26.07.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.05.2017 মফতাগী াখা, ফযগুনা

18 2598 J-584 জনাফ জাক্দুর ইরাভ 25.11.1963 24.11.2022 ক্ফএ (া) ফক্যার 08.08.1984 ক্নিঃ কাযী 27.05.2017 ফক্যার াখা, ফক্যার

19 2611 B-561 জনাফ ফাবুর কাক্ি ভ মা 10.08.1964 09.08.2023 এইচএক্ কক্সফাজায 12.08.1984 ক্নিঃ কাযী 27.05.2017 ময়াশকা াখা,চট্টগ্রাভ(নফ ম)

20 2612 N-1240 জনাফ মভািঃ নূরুর ইরাভ 31.08.1964 30.08.2023 ক্ফএ সুনাভগঞ্জ 12.08.1984 ক্নিঃ কাযী 27.05.2017 জগন্নাথনৄয াখা,সুনাভগঞ্জ

21 2613 S-3393 জনাফ াীন আভদ মচৌদৄযী 01.06.1965 31.05.2024 ক্ফএ ক্শরট 12.08.1984 ক্নিঃ কাযী 27.05.2017 আক্নকা, ক্শরট

22 2644 G-510 জনাফ এ.এভ. মগারাভ মভাস্তপা 01.12.1964 30.11.2023 এইচএক্ সুনাভগঞ্জ 16.08.1984 ক্নিঃ কাযী 27.05.2017 জয়নগয ফাজায াখা, সুনাভগঞ্জ

23 2686 S-3121 জনাফ মভািঃ ক্দুর ইরাভ 15.01.1964 14.01.2023 ক্ফএ টুয়াখারী 22.08.1984 ক্নিঃ কাযী 27.05.2017 নগশযযাট াখা, টুয়াখারী

24 2688 U-54 জনাফ উত্তভ কুভায ক্ফো 01.09.1965 31.08.2024 ক্ফএ (া) ভাদাযীনৄয 22.08.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.05.2017 উত্তয যভজাননৄয াট াখা, ভাদাযীনৄয

25 2695 N-1290 জনাফ মভাাং নুরুর ইরাভ 01.03.1966 28.02.2025 ক্ফএ মনায়াখারী 23.08.1984 ক্নিঃ কাযী 27.05.2017 ক্ভয়ায াট াখা, মনায়াখারী

26 2714 R-1041 জনাফ যক্ফন্দ্র চন্দ্র ীর 23.01.1964 22.01.2023 ক্ফএ টুয়াখারী 26.08.1984 ক্নিঃ কাযী 27.05.2017 কুয়াকাটা াখা, টুয়াখারী

ফাংরাশদ কৃক্ল ব্াংক

ক্উম্যান ক্যশা ম ম্যাশনজশভন্ট ক্ফবাগ-১

প্রধান কাম মারয়, ঢাকা

পবয়: 24.07.2022 পি. তাপরখ পভপিক পবরকপব’জত ঊর্ধ্মতন কম মকতমা/মমান িরদ কম মরত কম মকতমারদর খড়া জেযষ্ঠ্তা তাপকা
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27 2759/1 S-3316 জনাফ মভািঃ াভছুর ক ভ ূঁইয়া 02.02.1966 01.02.2025 ক্ফকভ কুক্ভল্লা 17.09.1984 ক্নিঃ কাযী 13.02.2018 কনকাপত াখা, রাকাভ

28 2769 R-1095 জনাফ এ এ এভ যক্পক উক্িন 01.01.1964 31.12.2022 পাক্জর রক্ষ্মীনৄয 19.09.1984 মুদ্রাক্ষক্যক 29.06.2017 আক্নকা, রক্ষ্মীনৄয

29 2773 R-1005 জনাফ যনক্জদা খানভ 15.07.1966 14.07.2025 এইচএক্ ফাশগযাট 19.09.1984 ক্নিঃ কাযী 29.06.2017 ক্ফক্নকা, খুরনা

30 2785 T-602 জনাফ তানক্জয়া আতায ক্ভক্র 25.12.1988 24.12.2047 এভএ (ইংশযক্জ) ক্ঝনাইদ 15.05.2017 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ফবাগীয় কাম মারয়, ঢাকা

31 2792 N-1695 জনাফ নাক্দ আরভ ক্ক্িকী 02.04.1987 01.04.2046 ক্ফএক্ ইক্ঞ্জিঃ(ইইই) ঢাকা 05.09.2017
িঃ প্রশকৌরী 

(ইশরকক্িকযার)
------- মুিঃ আিঃ কািঃ, কক্সফাজায

32 2793 J-917 জনাফ মভািঃ জারার উক্িন 27.01.1988 26.01.2047 ক্ফক্ফএ (ক্পন্যান্স) ঠাকুযগাঁ 24.09.2017 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মুখ্য আঞ্চক্রক কাম মারয়, মুন্সীগঞ্জ

33 2803 O-152 জনাফ অক্র উল্লা 10.03.1987 09.03.2046 এভএএ ফক্যার 27.12.2017 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- খাশযাট াখা, ফক্যার

34 2814 Z-507 জনাফ মভািঃ ক্জয়াউর ইরাভ 01.11.1988 31.10.2047 এভএক্(ক্যংখ্যান ফক্যার 27.12.2017 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মুিঃ আিঃ কািঃ, ফযগুনা

35 2830 K-1089 জনাফ মভাাম্মদ মখাযশদ ইফশন আরী 18.11.1991 17.11.2050 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ চাঁদনৄয 27.12.2017 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মকন্দ্রীয় ক্াফ ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

36 2845 H-1064 জনাফ মভািঃ াক্ফবুর াক্ফ 05.02.1990 04.02.2049 এভক্ফএ(ক্াফ ক্ফজ্ঞান) মভশযনৄয 27.12.2017 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- অিগ্রাভ াখা, ক্কশাযগঞ্জ

37 2856 A-7956
জনাফ মভািঃ আতাউয যভান

 (াভক্য়ক ফযখাস্ত )
04.04.1989 03.04.2048 এভএ ক্ঝনাইদ 27.12.2017 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ঈানশগাারনৄয াখা, পক্যদনৄয

38 2857 M-4244 জনাফ মভািঃ ভঞ্জুরুর ইরাভ 17.01.1990 16.01.2049 এভএ যংনৄয 27.12.2017 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াক্তযক্দয়া াখা,নযক্ংদী

39 2889 R-1641 জনাফ রুভানা সুরতানা সুভা 22.11.1989 21.11.2048 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ ঢাকা 27.12.2017 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাড্ডা াখা, ঢাকা

40 2899 A-7966 জনাফ মখ মভাাম্মদ আক্নছ ভামুদ 31.12.1988 30.12.2047 এভএ(ক্পক্জক্স) ব্রাহ্মণফাক্িয়া 27.12.2017 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফনানী কশ মাশযট াখা, ঢাকা

41 2913 S-2037 জনাফ াক্কয আভদ ক্ভঞা 31.12.1963 30.12.2022 এইচএক্ নাযায়ণগঞ্জ 11.06.1984 ক্নিঃ কাযী 13.02.2018 আিাইাজায াখা, নাযায়ণগঞ্জ

42 2918 S-3129 জনাফ মভািঃ ক্দুর ইরাভ খান 15.01.1964 14.01.2023 ক্ফএ টুয়াখারী 26.07.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 13.02.2018 রাভনা ফি ফাজায াখা, টুয়াখারী

43 2919 M-2983 জনাফ ভক্ভনা মফগভ 15.05.1965 14.05.2024 এএক্ টুয়াখারী 02.08.1984 মুদ্রাক্ষক্যক 13.02.2018 আক্নকা, টুয়াখারী

44 2933 S-3208 জনাফ ক্ফতা যানী মবৌক্ভক 01.11.1963 31.10.2022 ক্ফএক্ ক্কশাযগঞ্জ 09.09.1984 ক্নিঃ কাযী 13.02.2018 মুিঃ আিঃ কািঃ,  মনত্রশকাণা

45 2947 A-6046 জনাফ মভাল্লা আশনায়ায মাশন 25.06.1966 24.06.2025 এইচএক্ ফাশগযাট 22.09.1984 ক্নিঃ কাযী 13.02.2018 দযগা াখা, ফাশগযাট

46 2948 D-402 জনাফ সয়দ মদশরায়ায মাশন 05.11.1964 04.11.2023 এইচএক্ ফাশগযাট 20.09.1984 ক্নিঃ কাযী 13.02.2018 মভাংরাশাট ম  াখা, ফাশগযাট

47 2956 M-2915 জনাফ মখ ভক্দুর ইরাভ 17.10.1964 16.10.2023 এইচএক্ ফাশগযাট 22.09.1984 ক্নিঃ কাযী 13.02.2018 মভাশযরগঞ্জ াখা, ফাশগযাট

48 2957 M-2913 জনাফ কাজী মভাজাপপয মাশন 01.12.1964 30.11.2023 এইচএক্ ফাশগযাট 22.09.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 13.02.2018 টাউন নয়াািা াখা,ফাশগযাট

49 2958 K-779 জনাফ শ্রী কভশর চক্রফতী 01.01.1966 31.12.2024 এইচএক্ মভৌরবীফাজায 22.09.1984 ক্নিঃ কাযী 13.02.2018 ভনু াখা, মভৌরবীফাজায

50 2962 B-576 জনাফ ক্ফভর ক্ফো 15.11.1964 14.11.2023 এইচএক্ মভৌরবীফাজায 23.09.1984 ক্নিঃ কাযী 13.02.2018 কাগাফারা াখা, মভৌরবীফাজায

51 2973 M-2907 জনাফ ভক্নরার ফসু 16.07.1966 15.07.2025 ক্ফকভ ফাশগযাট 25.09.1984 ক্নিঃ কাযী 13.02.2018 মুিঃ আিঃ কািঃ, ফাশগযাট

52 2975 B-599 জনাক মখ ফাফয আক্র 05.01.1965 04.01.2024 এইচএক্ ফাশগযাট 26.09.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 13.02.2018 আক্নকা, ফাশগযাট

53 2985 S-3924
জনাফ এ এভ ক্পউল্লা

(াভক্য়কবাশফ ফযখাস্ত)
05.01.1984 04.01.2043 এভক্ফএ াফনা 01.12.2011 কভ মকতমা 13.02.2018 মদরদুয়ায াখা, টাঙ্গাইর (দিঃ)

54 2986 J-788 জনাফ মভািঃ আনাছ ইফশন জাভার 01.01.1982 31.12.2040 ক্ফএ(ম্মান),এভএ ভয়ভনক্ং 01.12.2011 কভ মকতমা(কযা) 13.02.2018 গপযগাঁ াখা, ভয়ভনক্ং (দিঃ)

55 3003 R-1290 জনাফ মভািঃ যভত আরী 08.10.1980 07.10.2039 এভক্ফএ(ক্পন্যান্স) নাশটায 01.12.2011 কভ মকতমা 13.02.2018 কুক্িয়া াখা, কুক্িয়া

56 3004 S-3910 জনাফ াপায়াশত যাব্বানা 27.05.1982 26.05.2041 এভক্ফএ নগাঁ 01.12.2011 কভ মকতমা(কযা) 13.02.2018 উত্তযা াখা, ঢাকা

57 3007 A-7445 জনাফ আবু মযজা মভািঃ আক্তকুয যভান 03.07.1982 02.07.2041 এভএক্ জয়নৄযাট 01.12.2011 কভ মকতমা(কযা) 13.02.2018 মুন্সীগঞ্জ াখা, মুন্সীগঞ্জ
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58 3013 M-3705 জনাফ মভািঃ ক্ভজানুয যভান 14.04.1982 13.04.2041 ক্ফএএ ভাক্নকগঞ্জ 01.12.2011 কভ মকতমা(কযা) 13.02.2018 াটুক্যয়া াখা, ভাক্নকগঞ্জ

59 3021 A-7410 জনাফ মাশন মভািঃ আক্যপ 05.08.1985 04.08.2044 ক্ফএক্(এক্জ), এভএ টুয়াখারী 01.12.2011 কভ মকতমা 13.02.2018 চযকাজর াখা,টুয়াখারী

60 3025 A-7406 জনাফ এ এভ আফদুর ফাশযক 05.02.1981 04.02.2040 এভএএ াফনা 01.12.2011 কভ মকতমা 13.02.2018 ক্ফারয় াখা, ভাক্নকগঞ্জ

61 3026 O-129 জনাফ মভািঃ ফায়দুয যভান 25.12.1981 24.12.2040 এভক্ফএ কুক্িয়া 01.12.2011 কভ মকতমা 13.02.2018 ধাভযাই াখা, ঢাকা

62 3027 Z-455 জনাফ মভািঃ জাক্নক উক্িন 07.08.1982 06.08.2041 ক্ফকভ(ম্মান),এভক্ফএ াফনা 01.12.2011 কভ মকতমা 13.02.2018 জুযাননৄয াখা, কুক্ভল্লা

63 3032 J-786 জনাফ খন্দকায জান্নাতুর মপযশদৌ 01.10.1984 30.09.2043 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ াফনা 01.12.2011 কভ মকতমা(কযা) 13.02.2018 ফাশজট  ফ যয় ক্নয়ন্ত্রণ ক্ফবাগ, প্রকা

64 3033 S-3930 জনাফ মভািঃ ক্যফুজ্জাভান 29.10.1980 28.10.2039 এভএএ াতক্ষীযা 01.12.2011 কভ মকতমা 13.02.2018 আাশুক্ন াখা,াতক্ষীযা

65 3034 M-3679 জনাফ মভািঃ ক্ভজানুয যভান 01.12.1980 30.11.2039 এভএ নিাইর 01.12.2011 কভ মকতমা 13.02.2018 মতযখাদা াখা, খুরনা

66 3039 A-7411 জনাফ ক্জ এভ আক্যফুজ্জাভান 11.03.1984 10.03.2043  এভএএ(অথ মিঃ) াতক্ষীযা 01.12.2011 কভ মকতমা 13.02.2018 কাক্রগঞ্জ াখা, াতক্ষীযা

67 3040 N-1472 জনাফ নাইভ াান ফখক্তয়ায 05.11.1985 04.11.2044 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ কুক্িয়া 01.12.2011 কভ মকতমা 13.02.2018 ফটিয়াঘাটা াখা, খুরনা

68 3042 A-7407 জনাফ মভািঃ আজাদ 16.12.1981 15.12.2040 ক্ফএক্(ম্মান),এভএ চট্টগ্রাভ 01.12.2011 কভ মকতমা 13.02.2018 মাভযা াখা, চট্টগ্রাভ(নফ ম)

69 3047 N-1476
জনাফ ক্নায ফায়ারী 

(াভক্য়ক ফযখাস্ত)
01.02.1981 31.01.2040 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ ফাশগযাট 01.12.2011 কভ মকতমা 13.02.2018 রুাঘাট াখা, খুরনা

70 3051 S-3919 জনাফ ায়ভা মজক্যন মাভা 30.08.1983 29.08.2042 ক্ফএ(ম্মান), এভএ ভাদাযীনৄয 01.12.2011 কভ মকতমা 13.02.2018 স্টাপ কশরজ াখা, ঢাকা

71 3052 R-1288 জনাফ মভািঃ ক্যন ক্ভয়া 20.12.1983 19.12.2042 এভএএ মনত্রশকাণা 01.12.2011 কভ মকতমা 13.02.2018 ক্ফকা, ক্শরট

72 3053 M-3668 জনাফ ক্ভতারী মদফ 25.12.1984 24.12.2043 এভএ ভয়ভনক্ং 01.12.2011 কভ মকতমা 13.02.2018 মুতাগাছা াখা ভয়ভনক্ং(দিঃ)

73 3057 N-1488 জনাফ নুযাত ই জান্নাত 28.08.1981 27.08.2040 ক্ফএ, এভএ(ইংশযক্জ) খুরনা 01.12.2011 কভ মকতমা(কযা) 13.02.2018 ক্নউ ভাশকমট াখা,খুরনা

74 3064 I-361 জনাফ মভাছািঃ আইক্যন াযবীন 31.12.1984 30.12.2043 ক্ফএক্এক্জ(ম্মান) ফগুিা 01.12.2011 কভ মকতমা 13.02.2018 ক্নযীক্ষা ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

75 3065 R-1283 জনাফ মভাাম্মদ যাশর 01.11.1980 31.10.2039 ক্ফকভ(ম্মান),এভকভ নাযায়ণগঞ্জ 01.12.2011 কভ মকতমা 13.02.2018 মুন্সীগঞ্জ াখা,মুন্সীগঞ্জ

76 3068 B-674 জনাফ ফীক্থ যভান 01.01.1985 31.12.2043 এভক্ফএ ক্কশাযগঞ্জ 01.12.2011 কভ মকতমা 13.02.2018 মুিঃ আিঃ কািঃ, ঢাকা

77 3074 K-935 জনাফ মভাাম্মদ খাশরদা আতায 31.01.1984 30.01.2043 ক্ফএ চাঁদনৄয 01.12.2011 কভ মকতমা 13.02.2018 ফাক্করা ফাজায াখা, চাঁদনৄয

78 3077 S-3967 জনাফ মভািঃ া আরভ মভাল্লা 01.02.1983 31.01.2042 এভকভ ফক্যার 11.12.2011 কভ মকতমা(কযা) 13.02.2018 ঝারকাঠি াখা, ঝারকাঠি

79 3078 A-7447 জনাফ মভািঃ আরাউক্িন 02.02.1983 01.02.2042 এভএক্(গক্ণত) ফক্যার 11.12.2011 কভ মকতমা(কযা) 13.02.2018 যাঢ়ীখার াখা,মুন্সীগঞ্জ

80 3089 T-383 জনাফ তভার কাক্ি দা 01.03.1966 28.02.2025 এইচএক্ চট্টগ্রাভ 02.10.1984 ক্নিঃ কাযী 13.02.2018 ফাদাভতরী াখা, টিয়া

81 3093 S-3460 জনাফ ভীয কুভায মচৌদৄযী 17.07.1964 16.07.2023 ক্ফএক্ চট্টগ্রাভ 07.10.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 13.02.2018 মানাযগা াখা, নাযায়ণগঞ্জ

82 3097 S-3467 জনাফ মুম্মদ ীদ উল্লা 31.12.1965 30.12.2024 ক্ফকভ (া) চট্টগ্রাভ 09.10.1984 ক্নিঃ কাযী 13.02.2018 আক্নকা,চট্টগ্রাভ(িঃ)

83 3104 S-3241 জনাফ মভািঃ ীদুল্লা 10.12.1964 09.12.2023 এইচএক্ গাজীনৄয 10.10.1984 ক্নিঃ কাযী 13.02.2018 মুিঃ আিঃ কািঃ, টাঙ্গাইর(দিঃ)

84 3109 R-1108 জনাফ রূশন কুভায দা 14.11.1965 13.11.2024 ক্ফএ (া) চট্টগ্রাভ 11.10.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 13.02.2018 আক্নকা, যাঙ্গাভাটি

85 3117 M-3711 জনাফ মভািঃ ক্ভনারুর ক 25.10.1982 24.10.2041 এভএএ ক্ঝনাইদ 26.01.2012 কভ মকতমা(কযা) 13.02.2018 তাক্যনৄয াখা, সুনাভগঞ্জ

86 3132 J-793 জনাফ মভািঃ জাভার মাশন 03.10.1983 02.10.2042 এভএক্(গক্ণত) চাঁদনৄয 27.05.2012 কভ মকতমা(কযা) 13.02.2018 মছঙ্গাযচয াখা, চাঁদনৄয

87 3138 S-4052 জনাফ ারা উক্িন 01.03.1984 01.03.2043 এভকভ ভাদাযীনৄয 27.05.2012 কভ মকতমা(কযা) 13.02.2018 তাতীকান্দা াখা, ভাদাযীনৄয

88 3149 A-7497 জনাফ এ মক এভ আক্ভনুর ইরাভ 02.02.1983 01.02.2042 এভএক্(যায়ন) যংনৄয 27.05.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 শ্রীফযদী াখা, মযনৄয

89 3150 A-7498 জনাফ অরক চন্দ্র যকায 02.09.1983 01.09.2042 এভএক্(যায়ন) ভয়ভনক্ং 27.05.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 কাক্গঞ্জ(ফুর) াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)
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90 3160 E-357 জনাফ মভািঃ ইভদাদুর  ক 09.08.1982 08.08.2041 এভএএ াতক্ষীযা 27.05.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 মানাফাক্িয়া াখা,াতক্ষীযা

91 3161 A-7496 জনাফ মভািঃ আক্ভনুর ইরাভ 18.03.1985 17.03.2044 এভএ(এক্নশভর ক্নউক্িন) ফগুিা 27.05.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 মুিঃ আিঃ কািঃ, টাঙ্গাইর(উিঃ)

92 3162 A-7500 জনাফ মভািঃ আক্যফুজ্জাভান 01.12.1982 30.11.2041 ক্ফএক্এক্জ(ম্মান), এভক্ফএ নীরপাভাযী 27.05.2012 কভ মকতমা(কযা) 13.02.2018 মফায়াক্রয়া ফাজায াখা, সুনাভগঞ্জ

93 3165 I-371 জনাফ ইযাত জাান তাী 31.12.1983 30.12.2042 এভএএ ঢাকা 27.05.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 গশফলণা  ক্যংখ্যান ক্ফবাগ, প্রকা

94 3166 I-372 জনাফ মভািঃ ইক্রয়া ফাদর 30.09.1980 29.09.2039 এভকভ ফক্যার 10.06.2012 কভ মকতমা(কযা) 13.02.2018 মশনযাট াখা,ফক্যার

95 3167 S-4073 জনাফ কারী ংকয ফভ মন 25.11.1983 24.11.2042 ক্ফএক্ক্জ(অনা ম),এভএ রারভক্নযাট 05.08.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 চকফাজায াখা, ঢাকা

96 3172 A-7522 জনাফ মভাাম্মদ আক্তকুর ইরাভ 15.06.1982 14.06.2041 ক্ফকভ(ম্মান), এভক্ফএ কুক্ভল্লা 26.11.2012 কভ মকতমা(কযা) 13.02.2018 ক্ভতারী ফাজায াখা, রক্ষ্মীনৄয

97 3173 R-1356 জনাফ মভািঃ যক্পকুর ইরাভ 14.10.1982 13.10.2041 এভএএ নগাঁ 26.11.2012 কভ মকতমা(কযা) 13.02.2018 বালুকা াখা, ভয়ভনক্ং(দিঃ)

98 3174 A-7521 জনাফ মভািঃ আরপাজ উক্িন 01.01.1986 31.12.2044 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ জাভারনৄয 26.11.2012 কভ মকতমা(কযা) 13.02.2018 মভরান্দ াখা, জাভারনৄয

99 3175 K-959 জনাফ কায়ায আশভদ 02.02.1986 01.02.2045 এভক্ফএ কুক্িয়া 26.11.2012 কভ মকতমা(কযা) 13.02.2018 মবিাভাযা াখা, কুক্িয়া

100 3176 T-496 জনাফ তাজুর ইরাভ 06.07.1981 05.07.2040 এভএএ(যাষ্ট্রক্ফজ্ঞান) ভয়ভনক্ং 26.11.2012 কভ মকতমা(কযা) 13.02.2018 নান্দাইর াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

101 3177 D-530 জনাফ দীঙ্কয যদায 01.11.1981 31.10.2040 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ াতক্ষীযা 26.11.2012 কভ মকতমা(কযা) 13.02.2018 গুনাকযকাটি াখা, াতক্ষীযা

102 3179 N-1510 জনাফ নাজমুর ক ভুঞা 09.11.1980 08.11.2039 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ টাঙ্গাইর 26.11.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 আ কা, রাকাভ

103 3186 S-4078 জনাফ স্বশদ ক্ফো 05.08.1984 04.08.2043 ক্ফএএ.এভএক্(ক্যিঃ) ক্শযাজনৄয 26.11.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 রারশভান াখা, মবারা

104 3187 A-7517 জনাফ মভািঃ আব্দুল্লা আর ভামুন 27.10.1984 26.10.2043 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ ঠাকুযগাঁ 26.11.2012 কভ মকতমা 13.02.2018
আইক্টি ক্শস্টভ,কাড ম  মভাফাইর ব্াংক্কং 

ক্ফবাগ, প্রকা

105 3191 A-7518 জনাফ অক্ভত মঘাল 01.01.1986 31.12.2044 ক্ফএ(ম্মান),এভএ(ইংশযক্জ) চট্টগ্রাভ 26.11.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 মফায়ারখারী াখা,টিয়া

106 3194 S-4016 জনাফ ানক্জদা ক্নয়াজ 28.08.1984 27.08.2043 এভকভ রক্ষ্মীনৄয 26.11.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 মুিঃ আিঃ কািঃ, নাযায়ণগঞ্জ

107 3196 R-1390 জনাফ ক্যন দা 20.10.1985 19.10.2044 ক্ফএ(ম্মান),এভএ মগাারগঞ্জ 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 নাশগযািা াখা, যীয়তনৄয

108 3213 S-4152 জনাফ মভািঃ ক্যফুর ইরাভ 28.02.1982 27.02.2041 এভএএ(ভাজ ক্ফজ্ঞান) নাশটায 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 কুক্চয়াশভািা ফাজায াখা, কুক্িয়া

109 3215 F-762 জনাফ মখ পাযানা ইভাভ 15.12.1985 14.12.2044 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 টঙ্গী াখা, গাজীনৄয

110 3216 K-979 জনাফ কুির াা 02.01.1986 01.01.2045 ক্ফক্ফএ মনত্রশকাণা 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 খক্রাউয াখা, মনত্রশকাণা

111 3228 M-3854 জনাফ ভরয় যকায 01.01.1986 31.12.2044 ক্ফএক্(ম্মান) মনত্রশকাণা 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 াক্নউভদা াখা, ক্ফগঞ্জ

112 3234 M-3835 জনাফ মভািঃ ভক্নরুজ্জাভান 15.12.1987 14.12.2046 ক্ডক্বএভ ভাগুযা 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 উজানী ফাজায াখা, মগাারগঞ্জ

113 3235 S-4165 জনাফ  ক্যাজুর ইরাভ 18.04.1984 17.04.2043 ক্ফএ(ম্মান),এভএ(ইংশযক্জ) মশায 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 ক্শযাজনৄয াখা, ক্শযাজনৄয

114 3239 M-3847 জনাফ মভািঃ ভাসুদ মযজা 01.01.1986 31.12.2044 এরএরক্ফ(ম্মান) ভয়ভনক্ং 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 ফুরনৄয াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

115 3240 J-811 জনাফ মভাছািঃ জান্নাতুর মপযশদৌ 22.08.1986 21.08.2045 এভএএ াফনা 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 াবায াখা, ঢাকা

116 3244 T-519 জনাফ তা ভঞ্জুলা মদফযায় 17.06.1988 16.06.2047 এভএ(ভশগার) মনত্রশকাণা 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 কদভশ্রী াখা, মনত্রশকাণা

117 3251 S-4140 জনাফ ক্মুর চক্রফতী 30.11.1984 29.11.2043 ক্ফএ(ম্মান), এভএ চট্টগ্রাভ 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 আযাপ আরী মচৌদৄযী াট াখা, চট্টগ্রাভ(নফ ম)

118 3252 A-7584 জনাফ আফদুর আক্জজ 08.05.1985 07.05.2044 এভএএ ভয়ভনক্ং 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 ডাকাক্তয়া মচৌযাস্তা াখা,ভয়ভনক্ং(দিঃ)

119 3253 M-3838 জনাফ মভািঃ াজাদা ভক্উক্িন 01.03.1986 28.02.2045 এভএক্ টুয়াখারী 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 তারতরা ফাজায াখা, ঝারকাঠি

120 3255 S-4139 জনাফ যৎ চক্রফত্তী 04.05.1987 03.05.2046 ক্ফএক্ (ম্মান),এভএক্ ঢাকা 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 াবায াখা, ঢাকা

121 3256 S-4147 জনাফ মভািঃ াক্করুর ইরাভ 08.07.1987 07.07.2046 এভক্ফএ নাশটায 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 ভগিা ফাজায াখা, টাঙ্গাইর(উিঃ)
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122 3258 M-3855 জনাফ এ এভ মভশদী াান 05.06.1981 04.06.2040 ক্ফকভ(ম্মান),এভকভ ঝারকাঠি 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 মুিঃ আিঃ কািঃ, ঝারকাঠি

123 3259 K-983 জনাফ মভাাম্মদ আফদুর কাইয়ুভ 01.01.1984 31.12.2042 এভএএ(ভাজ ক্ফজ্ঞান) াফনা 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 আইরচাযা াখা, কুক্িয়া

124 3264 T-518 জনাফ তক্যকুর আরভ 26.03.1983 25.03.2042 এভকভ(ক্াফ ক্ফজ্ঞান) ক্কশাযগঞ্জ 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 ক্শরাক্চয়া াখা, ক্কশাযগঞ্জ

125 3267 I-389 জনাফ মভািঃ ইভযান মাশন 15.11.1984 14.11.2043 এভএএ ফগুিা 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 মাল্লা ফাজায াখা, ঢাকা

126 3272 S-4161 জনাফ মভািঃ মাশর যানা 20.12.1987 19.12.2046 ক্ফএ(ম্মান),এভএ মশায 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 দৄক্রয ফাজায াখা, াতক্ষীযা

127 3279 E-370 জনাফ ইভদাদুর ক 06.07.1987 05.07.2046 ক্ফক্ফএ (ম্মান), এভক্ফএ নযক্ংদী 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 াইকান ফাজায াখা, নযক্ংদী

128 3282 U-86 জনাফ মভািঃ উজ্জর ারাদায 21.08.1984 20.08.2043 এভক্ফএ(ব্ফস্থানা) খুরনা 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 ফটিয়াঘাটা াখা ,খুরনা

129 3292 K-981 জনাফ কাকন াা 23.03.1989 22.03.2048 ক্ফএক্(এক্জ),এভএ মশায 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 দাশকা াখা, খুরনা

130 3298 R-1392 জনাফ মভািঃ মযশদায়ান মাশন 01.03.1987 28.02.2046 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ নাযায়ণগঞ্জ 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 মঘারতরী ফাজায াখা, মুন্সীগঞ্জ

131 3301 R-1391 জনাফ মভািঃ যাজু আাশম্মদ 06.10.1984 05.10.2043 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ কুক্িয়া 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 মঘারদািী ফাজায াখা, চুয়াডাঙ্গা

132 3302 R-1393 জনাফ মভািঃ মযজাউর কক্যভ 15.05.1985 14.05.2044 এভএক্(কৃক্লতত্ত্ব) ফগুিা 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 ফাংিা াখা, টাঙ্গাইর(উিঃ)

133 3303 A-7592 জনাফ মভািঃ আক্প 03.04.1986 02.04.2045 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ নীরপাভাযী 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 ক্ফএক্ডাট াখা, চট্টগ্রাভ(িঃ)

134 3308 H-956 জনাফ মভািঃ ক্রু ক্ভয়া 10.10.1986 09.10.2045 এভএক্ গাইফান্ধা 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 মারাকুিী ফাজায াখা, টাঙ্গাইর(উিঃ)

135 3309 M-3840 জনাফ মভািঃ ক্ভফা উল্লা 20.10.1986 19.10.2045 ক্ফএ(ম্মান), এভএ কক্সফাজায 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 মকুয়া াখা, কক্সফাজায

136 3312 M-3834 জনাফ মভািঃ মভাস্তাক্পজুয যভান 02.01.1983 01.01.2042 এভএএ ফক্যার 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 মরঙ্গুটিয়া ফাজায াখা, ফক্যার

137 3318 K-968 জনাফ কািা দা 29.12.1986 28.12.2045 এভএ মনত্রশকাণা 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 মক্রক্ডট ক্ফবাগ, প্রকা

138 3321 F-768 জনাফ পাযজানা ক 14.12.1983 13.12.2042 ক্ফএক্ (অনা ম), এভক্ফএ খুরনা 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 স্থানীয় মুখ্য কাম মারয়, ঢাকা

139 3322 A-7593 জনাফ আক্িয়া খাতুন ক্রক্ 16.07.1987 15.07.2046 এভএ(ফুড ইক্ঞ্জক্নয়াক্যং) ক্যাজগঞ্জ 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 স্থানীয় মুখ্য কাম মারয়, ঢাকা

140 3323 M-3849 জনাফ মভাছািঃ মুক্ মদা খাতুন 11.11.1987 10.11.2046 এভএএ(যাষ্ট্রক্ফজ্ঞান) াফনা 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 মকন্দ্রীয় ক্াফ ক্ফবাগ, প্রকা

141 3325 S-4131 জনাফ মভাািঃ াক্ফনা াযক্ভন 30.11.1983 29.11.2042 ক্ফএক্এক্জ(ম্মান), এভএ যংনৄয 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 গশফলণা  ক্যংখ্যান ক্ফবাগ, প্রকা

142 3326 N-1541 জনাফ নাক্দ সুরতানা 01.12.1989 30.11.2048 ক্ফএক্ (ম্মান) মবারা 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 খুরনা কশ মাশযট াখা, খুরনা

143 3327 M-3831 জনাফ ভভতাজ ভর যাক্ 10.11.1982 09.11.2041 এভএক্ নযক্ংদী 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 মফরীেয াখা, ঢাকা

144 3329 T-521 জনাফ তাক্রভা আতায 06.09.1983 05.09.2042 এভকভ(ক্িঃ ক্ফজ্ঞান) ক্ফগঞ্জ 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 মতক্রয়াািা াখা, ক্ফগঞ্জ

145 3330 Y-203 জনাফ ইয়াক্ভন আতায 02.07.1985 01.07.2044 এভএ চাঁদনৄয 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 চাঁদনৄয াখা, চাঁদনৄয

146 3332 K-971 জনাফ খাশরদা াযবীন 10.12.1988 09.12.2047 এভএক্ পক্যদনৄয 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 মািাফািী াখা, টাঙ্গাইর (দিঃ)

147 3333 S-4132 জনাফ মপারী যাণী ার 10.04.1986 09.04.2045 এভএ(খাদ্য   নৄক্ি) ক্দনাজনৄয 18.12.2012 কভ মকতমা 13.02.2018 পশযন মযক্ভট্যান্স ম্যাশনজশভন্ট ক্ফবাগ, প্রকা

148 3345 S-3470 জনাফ স্বন সফদ্য 25.12.1964 24.12.2023 ক্ফকভ চট্টগ্রাভ 13.10.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 13.02.2018 যাঙ্গুক্নয়া াখা, চট্টগ্রাভ(নফ ম)

149 3351 M- 3321 জনাফ মুকুন্দ ক্ফাযী ফড়ুয়া 28.10.1963 27.10.2022 ক্ফকভ চট্টগ্রাভ 14.10.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 13.02.2018 আজাদী ফাজায াখা, চট্টগ্রাভ(নফ ম)

150 3352 A-6793 জনাফ মভাাম্মদ আবু সতয়ফ যাশদ মচৌদৄযী 24.12.1964 23.12.2023 ক্ফএ (া) চট্টগ্রাভ 14.10.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 13.02.2018 ভদনাট াখা, চট্টগ্রাভ (নফ ম)

151 3356 B-580 জনাফ ফাসুশদফ ফক্নক 19.10.1964 18.10.2023 এইচএক্ চট্টগ্রাভ 17.10.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 13.02.2018 মাভযা াখা, চট্টগ্রাভ (নফ ম)

152 3363 S-3543 জনাফ ায়ভা আশভদ 01.07.1965 30.06.2024 ক্ফএ মনত্রশকাণা 18.10.1984 ক্নিঃ কাযী 13.02.2018 চক্ল্লা ফাজায াখা, মনত্রশকাণা

153 3369 A-6611 জনাফ আফদুয যফ 01.01.1965 31.12.2023 এইচএক্ রক্ষ্মীনৄয 20.10.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 13.02.2018 চযগাজী াখা, রক্ষ্মীনৄয
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154 3370 M-3123 জনাফ ভাকসুদা আশভদ 01.09.1964 31.08.2023 এইচএক্ মযনৄয 20.10.1984 মুদ্রাক্ষক্যক 13.02.2018 আক্নকা,মযনৄয

155 3375 A-6818 জনাফ আফদুয যক্ভ মৃধা 30.06.1964 29.06.2023 এইচএক্ গাজীনৄয 21.10.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 13.02.2018 আক্নকা, গাজীনৄয

156 3382 R-1017 জনাফ মুন্সী যক্কফ মাশন 01.04.1964 31.03.2023 এইচএক্ ভাগুযা 22.10.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 26.06.2018 জগদর ফাজায াখা, ভাগুযা

157 3383 I-291 জনাফ এশকএভ ইক্দ্র আরী 12.08.1964 11.08.2023 ক্ফএ মনত্রশকাণা 22.10.1984 ক্নিঃ কাযী 26.06.2018 মুিঃ আিঃ কািঃ, মনত্রশকাণা

158 3384 B-587 জনাফ ক্ফভান ক্ফকা যকায 02.01.1964 01.01.2023 এইচএক্  ক্কশাযগঞ্জ 22.10.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 26.06.2018 মগাাইয ফাজায াখা, ক্কশাযগঞ্জ

159 3394 S-3517
জনাফ মভািঃ ক্দুয যভান ক্ভঞা

(াভক্য়কবাশফ ফযখাস্ত)
01.09.1963 31.08.2022 ক্ফএক্ টাঙ্গাইর 23.10.1984 ক্নিঃ কাযী 26.06.2018 মদরদুয়ায াখা, টাঙ্গাইর (দিঃ)

160 3398 A-6529 জনাফ মভািঃ আব্দুর াক্কভ 01.09.1964 31.08.2023 ক্ফএক্ টাঙ্গাইর 24.10.1984 ক্নিঃ কাযী 26.06.2018 মগাারনৄয াখা,টাঙ্গাইর(উিঃ)

161 3402 S-3212 জনাফ মভািঃ াাফ উক্িন 31.12.1965 30.12.2024 এইচএক্ ক্কশাযগঞ্জ 23.10.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 26.06.2018 গক্চাটা ফাজায াখা, ক্কশাযগঞ্জ

162 3415 S-3498 জনাফ মভািঃ ক্যাজুর ইরাভ 31.12.1963 30.12.2022 ক্ফএ গাজীনৄয 10.10.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 ক্খযাটি ফাজায াখা, গাজীনৄয

163 3421 A-6619 জনাফ মভািঃ আব্দুর কাশদয 31.12.1963 30.12.2022 এইচএক্ রক্ষ্মীনৄয 27.10.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 মুিঃ আিঃ কািঃ, রক্ষ্মীনৄয

164 3422 G-489 জনাফ মভািঃ মগারাভ পারুক 26.07.1964 25.07.2023 ক্ফএ টাঙ্গাইর 27.10.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 চযািা ফাজায াখা,টাঙ্গাইর(দিঃ)

165 3423 J-616 জনাফ জয রার াা 02.01.1966 01.01.2025 ক্ফকভ কুক্ভল্লা 27.10.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 14.11.2018 কুক্ভল্লা াখা, কুক্ভল্লা

166 3425 D-442 জনাফ মভািঃ মদশরায়ায মাশন 17.12.1963 16.12.2022 ক্ফএক্ কুক্ভল্লা 28.10.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 14.11.2018 বাউকায ফাজায াখা, রাকাভ

167 3426 B-550 জনাফ ফক্দউর আরভ 08.07.1964 07.07.2023 এইচএক্ কুক্ভল্লা 29.10.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 14.11.2018 মদাল্লাই নফাফনৄয (দিঃ)ফাজায াখা,কুক্ভল্লা

168 3429 A-6565 জনাফ মভািঃ আবুর খাশয়য 22.05.1965 21.05.2024 ক্ফএ কুক্ভল্লা 31.10.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 14.11.2018 সগয়াযবাঙ্গা ফাজায াখা, কুক্ভল্লা

169 3432 A-6106 জনাফ মখ আরভগীয মাশন 24.12.1963 23.12.2022 এভএ নিাইর 01.11.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 আঞ্চক্রক কাম মারয়, নিাইর

170 3433 A-6654 জনাফ আক্ভনা মফগভ 15.01.1965 14.01.2024 এইচএক্ মুন্সীগঞ্জ 01.11.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 খাভাযফাক্ি াখা, ঢাকা

171 3434 L-217 জনাফ লুটন কুভায আাভ 02.02.1964 01.02.2023 এইচএক্ ফান্দযফান 04.11.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 14.11.2018 আক্নকা, ফান্দযফান

172 3435 S-3360 জনাফ ঙ্গশদ ফড়ূয়া 28.09.1965 27.09.2024 এইচএক্ কক্সফাজায 04.11.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 নাইক্ষ যংছক্ি াখা, ফান্দযফান

173 3436 R-1050 জনাফ মভািঃ মযজাউর কক্ফয 06.10.1964 05.10.2023 এইচএক্ ফক্যার 06.11.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 ফরক্দয়া াখা, ক্শযাজনৄয

174 3441 A-6651 জনাফ মুাম্মদ আক্ভনুর ক 07.10.1963 06.10.2022 ক্ফএ (া) ফান্দযফান 05.11.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 রাভা াখা, ফান্দযফান

175 3442 S-3501 জনাফ দরুর আরভ ভঞা 31.12.1964 30.12.2023 এইচএক্ ক্কশাযগঞ্জ 05.11.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 রক্তপাফাদ াখা, ক্কশাযগঞ্জ

176 3443 S-3384 জনাফ সুক্ফভর দা 01.01.1965 31.12.2023 এইচএক্ ফান্দযফান 05.11.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 আঞ্চক্রক কাম মারয়, ফান্দযফান

177 3444 M-3182 জনাফ ভাক্নক চন্দ্র মদ 09.04.1965 08.04.2024 এভএএ কক্সফাজায 05.11.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 কারাযভাযছিা াখা,কক্সফাজায

178 3445 N-1203 জনাফ মভািঃ নুরুর আক্ভন ক্ভয়াজী 30.11.1965 29.11.2024 এইচএক্ কুক্ভল্লা 05.11.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 14.11.2018 দাউদকাক্ন্দ াখা, কুক্ভল্লা

179 3446 K-734 জনাফ মভাাম্মদ কক্পর উক্িন 16.08.1966 15.08.2025 এইচএক্ কক্সফাজায 05.11.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 দৄরুং ফাজায াখা, কক্সফাজায

180 3447 S-3320 জনাফ সুক্জত কুভায যকায 03.02.1964 02.02.2023 এইচএক্ কুক্ভল্লা 28.10.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 14.11.2018 ক্যধাযণ ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

181 3448 S-3520 জনাফ সুবাল চন্দ্র মঘাল 26.04.1966 25.04.2025 ক্ফএ (া) কক্সফাজায 05.11.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 কুতুফক্দয়া াখা, কক্সফাজায

182 3449 S-3491 জনাফ স্বন কাক্ি আচার্য্ম 18.01.1966 17.01.2025 এভএএ কক্সফাজায 06.11.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 ফাংরাফাজায াখা,কক্সফাজায

183 3453 S-3181 জনাফ সিঃ াশদ আরী খন্দকায 07.10.1965 06.10.2024 এভএ, এভক্ফএ ক্শযাজনৄয 10.11.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 ক্ডএভক্ড-৩ ভশাদশয়য ক্চফারয়, প্রকা

184 3454 A-6760 জনাফ মভািঃ আবু মুা 02.09.1966 01.09.2025 ক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 12.11.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 কাক্রকচ্ছ াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

185 3457 A-6751 জনাফ এ, এভ, আশনায়ায াীন 01.07.1966 30.06.2025 এভএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 13.11.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 মকন্দ্রীয় ক্াফ ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা
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186 3470 S-1976 জনাফ এ, এভ, মাযায়াদী 16.02.1964 15.02.2023 এভএ ঢাকা 21.11.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 14.11.2018 ক্নয আখিা াখা, ঢাকা

187 3476 J-623 জনাফ জয়ি কুভায াা 31.12.1963 30.12.2022 ক্ফএ (া) চাঁদনৄয 27.11.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 নৄযান ফাজায াখা, চাঁদনৄয

188 3477 T-398 জনাফ মভািঃ তাপাজ্জর মাশন 17.03.1966 16.03.2025 ক্ফএ চাঁদনৄয 27.11.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 মকন্দ্রীয় ক্াফ ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

189 3479 A-6589 জনাফ অরুন চন্দ্র ার 29.10.1965 28.10.2024 ক্ফকভ চাঁদনৄয 28.11.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 মুন্সীযাট াখা, চাঁদনৄয

190 3483 S-3335 জনাফ মু্ভনাথ াা 16.01.1964 15.01.2023 ক্ফকভ চাঁদনৄয 01.12.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 কচুয়া াখা, চাঁদনৄয

191 3484 G-524 জনাফ গশন চন্দ্র দা 20.01.1965 19.01.2024 ক্ফএ চাঁদনৄয 01.12.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 কাক্রয ফাজায াখা, চাঁদনৄয

192 3485 B-553 জনাফ ক্ফেনাথ াা 30.04.1965 29.04.2024 ক্ফএ চাঁদনৄয 01.12.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 রক্ষণনৄয ফাজায াখা, রাকাভ

193 3486 S-3540 জনাফ সুশকাভর চন্দ্র যকায 18.03.1964 17.03.2023 ক্ফকভ চাঁদনৄয 02.12.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 াশফ ফাজায াখা, চাঁদনৄয

194 3487 M-3087 জনাফ মভািঃ ভকবুর মাশন 30.11.1964 29.11.2023 ক্ফএ ভয়ভনক্ং 03.12.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 14.11.2018 তাযাকান্দা াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

195 3489 W-167 জনাফ অক্র উল্লা 31.12.1965 30.12.2024 ক্ফএ (া) কক্সফাজায 06.11.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 14.11.2018 াযফাং াখা, কক্সফাজায

196 3497 A-6394 জনাফ মভািঃ আফদুর গাফ্পায 16.06.1966 15.06.2025 এইচএক্ গাজীনৄয 15.12.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 গাজীনৄয াখা, গাজীনৄয

197 3500 A-6428 জনাফ মভািঃ আফদুর যক্ভ 10.02.1964 09.02.2023 এইচএক্ মুন্সীগঞ্জ 17.12.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 14.11.2018 বশফযচয াখা, মুন্সীগঞ্জ

198 3503 M-3036 জনাফ মভািঃ মভাস্তপা 30.03.1966 29.03.2025 এইচএক্ মবারা 18.12.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 কুশঞ্জযাট াখা, মবারা

199 3505 N-1175 জনাফ মভািঃ নূরুর ইরাভ 07.07.1967 06.07.2026 ক্ফএ মুন্সীগঞ্জ 22.12.1984 ক্নিঃ কাযী 14.11.2018 যাঢ়ীখার াখা,মুন্সীগঞ্জ

200 3509 Z-354 জনাফ মভািঃ জহুরুর ক 13.09.1964 12.09.2023 ক্ফএএ াতক্ষীযা 23.12.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 31.12.2018 কৃষ্ণনগায াখা, াতক্ষীযা

201 3510 M-3091 জনাফ মখ ক্ভজানুয যভান 11.01.1964 10.01.2023 এইচএক্ মুন্সীগঞ্জ 26.12.1984 ক্নিঃ কাযী 31.12.2018 ইছানৄযা াখা, মুন্সীগঞ্জ

202 3511 F-572 জনাফ মভািঃ পজুরর ক খান 01.10.1965 30.09.2024 ক্ফএ যীয়তনৄয 27.12.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 31.12.2018 কশনেয ফাজায াখা, যীয়তনৄয

203 3512 N-1552 জনাফ নুরুর ইরাভ 26.10.1982 25.10.2041 ক্ফএ(ম্মান), এভএ মপনী 24.02.2013 কভ মকতমা 31.12.2018 আভজাদ াট াখা, মপনী

204 3513 M-3872 জনাফ মভািঃ ভক্পজুর ইরাভ 02.10.1983 01.10.2042 এভএএ(নৃক্ফজ্ঞান) নিাইর 24.02.2013 কভ মকতমা 31.12.2018 ঈানশগাারনৄয াখা, পক্যদনৄয

205 3514 N-1553 জনাফ মভািঃ ক্নজাভ উক্িন মচৌদৄযী 01.01.1986 31.12.2044 এভএ ক্ফগঞ্জ 24.02.2013 কভ মকতমা 31.12.2018 মগারায ফাজায াখা, ক্ফগঞ্জ

206 3515 K-993 জনাফ মভািঃ কাভার মাশন 07.02.1986 06.02.2045 এভক্ফএ ক্ঝনাইদ 24.02.2013 কভ মকতমা 31.12.2018 বাটই ফাজায াখা, ক্ঝনাইদ

207 3516 J-820 জনাফ মুাম্মদ জক্ন আশভদ 22.07.1986 21.07.2045 এভক্ফএ যাজফািী 24.02.2013 কভ মকতমা 31.12.2018 ঋণ আদায় ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

208 3517 T-527 জনাফ মভািঃ তানজীফ খান 11.09.1986 10.09.2045 এভএএ(ভাজকভ ম) যাজাী 24.02.2013 কভ মকতমা 31.12.2018 ডাংভিকা াখা, কুক্িয়া

209 3518 P-382 জনাফ াশফর ারাদায 01.12.1988 30.11.2047 ক্ফএক্(এক্জ), এভএক্ টুয়াখারী 24.02.2013 কভ মকতমা 31.12.2018 মুিঃ আিঃ কািঃ, ঢাকা

210 3519 M-3870 জনাফ মভািঃ ভক্ন 09.07.1983 08.07.2042 ক্ফএক্ (অনা ম),এভএ ভয়ভনক্ং 24.02.2013 কভ মকতমা 31.12.2018 দৄযাইর ফাজায াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

211 3520 S-4194 জনাফ াইভা জাান উক্ভ ম 06.10.1988 05.10.2047 এভএ(ক্যিঃ) জাভারনৄয 24.02.2013 কভ মকতমা 31.12.2018 মুিঃ আিঃ কািঃ, ভয়ভনক্ং(দিঃ)

212 3522 A-7968 জনাফ আশনায়ায মাশন প্রাভাক্নক 19.11.1987 18.11.2046 ক্ফক্ফএ জয়নৄযাট 25.07.2018 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ীদনগয াখা, মভৌরবীফাজায

213 3524 S-4751 জনাফ ক্পক যভান 23.08.1989 22.08.2048 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ(ভাশকমটিং) পক্যদনৄয 25.07.2018 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- তািুরখানা াখা,পক্যদনৄয

214 3525 P-432 জনাফ ীমৄল ক্ফো 25.09.1989 24.09.2048 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ ভাগুযা 25.07.2018 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ইন্দুযকানী  াখা,ক্শযাজনৄয

215 3527 B-799 জনাফ কুভায ক্ফেক্জত ভন্ডর 24.01.1987 23.01.2046 ক্ফএ(ম্মান), এভএ যাজাী 25.07.2018 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মডভযা ফাজায াখা, ঢাকা

216 3528 M-4248 জনাফ মভািঃ ক্ভজানুয যভান 15.11.1988 14.11.2047 ক্ফএক্(ম্মান),এভএ রারভক্নযাট 25.07.2018 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভযজার ফাজায াখা, নযক্ংদী

217 3529 U-108 জনাফ উজ্জ্বর ফড়ূয়া 20.04.1989 19.04.2048 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ কক্সফাজায 25.07.2018 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ডুরাাজযা াখা, কক্সফাজায

218 3530 A-7970 জনাফ আাদুজ্জাভান 25.01.1990 24.01.2049 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ রারভক্নযাট 25.07.2018 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জকক্ন াখা, রক্ষ্মীনৄয
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219 3531 J-921 জনাফ মভািঃ জাাঙ্গীয আরভ 01.01.1987 31.12.2045 ক্ফএক্(ম্মান),এভএ জাভারনৄয 25.07.2018 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভামুদনৄয ফাজায াখা, জাভারনৄয

220 3534 D-578 জনাফ মভািঃ ক্দদায মাশন 21.07.1991 20.07.2050 ক্ফএ(ম্মান), এভএ(ইংশযক্জ) ঢাকা 25.07.2018 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চাক্যগ্রাভ াখা, ভাক্নকগঞ্জ

221 3536 Z-526 জনাফ মভািঃ আবু জাক্দ 10.11.1991 09.11.2050 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ঢাকা 18.11.2018
িঃ প্রশকৌরী

(ক্ক্বর)
------- এশস্টট এন্ড ইক্ঞ্জক্নয়াক্যং ক্ফবাগ,প্রকা

222 3537 K-992 জনাফ মভািঃ কাভরুর াান খান 23.11.1986 22.11.2045 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ গাজীনৄয 24.02.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 য়াশদনৄয াখা, চট্টগ্রাভ(িঃ)

223 3538 S-4197 জনাফ ক্ভ মষ্ঠা দা 16.02.1988 15.02.2047 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ক্শরট 24.02.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 আিযখানা াখা, ক্শরট

224 3539 T-558 জনাফ তুলায চন্দ্র মদফ 01.12.1987 30.11.2046 ক্ফক্ফএ(অনা ম),এভক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 05.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 কাক্রকচ্ছ াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

225 3540 E-372 জনাফ এভ এভ এশতামুর আরভ 09.12.1988 08.12.2047 ক্ফক্ফএ ভাগুযা 05.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 ক্ফকা, ঢাকা

226 3541 M-3974 জনাফ মভািঃ মুাইক্ভনুর ইরাভ 01.01.1985 31.12.2043 এভএএ ভয়ভনক্ং 05.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 ইটনা াখা, ক্কশাযগঞ্জ

227 3542 M-3971 জনাফ মভািঃ মভাকতায মাশন 01.03.1984 01.03.2043 ক্ফএক্ (অনা ম) ঢাকা 05.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 ফান্দুযাাট াখা, ঢাকা

228 3543 M-3977 জনাফ ভামুদ মযজা মচৌদৄযী 15.01.1983 14.01.2042 এভক্ফএ কুক্ভল্লা 05.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 আভতরী াখা, কুক্ভল্লা

229 3544 N-1604 জনাফ আবু নাইভ নাজভদুল্লা 18.01.1984 17.01.2043 এভএ জাভারনৄয 05.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 বারুয়াখারী ফাজায াখা, জাভারনৄয

230 3545 R-1480 জনাফ ক্ফ.এভ. মযপাশয়ত উর কক্যভ 08.10.1984 07.10.2043 এভএক্ টুয়াখারী 05.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 ভক্নৄয াখা, টুয়াখারী

231 3546 F-801 জনাফ পাযানা মুনমুন 03.08.1985 02.08.2044 ক্ফএক্(ম্মান),এভএ মপনী 05.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 ক্ফবাগীয় কাম মারয়, চট্টগ্রাভ

232 3547 T-559 জনাফ তুক্ন ক্ফো 09.12.1982 08.12.2041 ক্ফএ(ম্মান),এভএ(ইংশযক্জ) খুরনা 05.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 আক্নকা, যীয়তনৄয

233 3548 S-4374 জনাফ কত আকফয 20.07.1983 19.07.2042 এভএএ মগাারগঞ্জ 05.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 যাপতর ফাজায াখা, মগাারগঞ্জ

234 3549 M-3979 জনাফ মভািঃ ভক্উক্িন ারাদায 30.11.1984 29.11.2043 এভকভ ফক্যার 05.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 ফক্যার াখা, ফক্যার

235 3550 J-850 জনাফ মখ জাক্ভর মাাইন 31.12.1984 30.12.2043 ক্ফকভ(ক্াফ ক্ফজ্ঞান) মনত্রশকাণা 05.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 মকন্দুয়া াখা, মনত্রশকাণা

236 3551 M-3973 জনাফ মভািঃ ভাবুবুয যভান 31.08.1984 30.08.2043 এভক্ফএ ভয়ভনক্ং 05.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 ভদৄনৄয ফাজায াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

237 3552 S-4022 জনাফ মাাগ মঘাল 01.01.1986 31.12.2044 এভক্ফএ মশায 05.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 মশায াখা, মশায

238 3553 S-4377 জনাফ মভািঃ আবু াশর াীন 25.07.1987 24.07.2046 এভএক্ ক্ঝনাইদ 05.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 সরকূা াখা, ক্ঝনাইদ

239 3554 S-4369 জনাফ মভািঃ ক্পউর ফাায 24.11.1984 23.11.2043 এভএ নাশটায 05.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 জুক্নয়াদ াখা, কুক্িয়া

240 3555 S-4380 জনাফ াভসুন নাায 30.09.1980 29.09.2039 ক্ফএক্ (অনা ম),এভএক্ ফক্যার 05.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 ফক্যার াখা, ফক্যার

241 3556 M-3978 জনাফ মভািঃ ভঈনুর মাশন 01.01.1980 31.12.2038 এভএক্ াতক্ষীযা 05.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 তারা াখা, াতক্ষীযা

242 3557 S-4370 জনাফ াক্ভউর ক 29.12.1986 28.12.2045 এভএক্ ফগুিা 05.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 সজনাফাজায াখা, গাজীনৄয

243 3558 S-4378 জনাফ মভািঃ াক্নুয যভান 25.11.1983 24.11.2042 এভক্ফএ ক্ঝনাইদ 06.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 ক্যণাকুন্ডু াখা, ক্ঝনাইদ

244 3559 S-4372 জনাফ াযক্ভন আতায 30.11.1987 29.11.2046 এভএএ ভাক্নকগঞ্জ 06.05.2013 কভ মকতমা 17.04.2019 জাগীয াখা, ভাক্নকগঞ্জ

245 3560 M-1711 জনাফ মভািঃ ভক্পজুর আমভ 06.06.1964 05.06.2023 ক্ফএ (া) চট্টগ্রাভ 18.08.1983 ক্নিঃ কাযী 17.04.2019 আগ্রাফাদ কশ মাশযট াখা,চট্টগ্রাভ

246 3562 R-1045 জনাফ মভাছািঃ যাশদা খাতুন 25.08.1963 24.08.2022 ক্ফএক্ যাজফািী 21.12.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 17.04.2019 যাজফািী াখা, যাজফািী

247 3564 M-3216 জনাফ মভািঃ ক্ভনাজ উক্িন 31.12.1964 30.12.2023 ক্ফএ(ম্মান) ক্কশাযগঞ্জ 01.01.1985 ক্নিঃ কাযী 17.04.2019 মাশননৄয াখা, ক্কশাযগঞ্জ

248 3567 S-3079 জনাফ মভািঃ মশকন্দায আরী 10.10.1965 09.10.2024 ক্ফএএ কুক্িয়া 10.01.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 30.06.2019 ফারফাক্িয়া াখা, কুক্িয়া

249 3569 A-6286 জনাফ আবুর কারাভ আজাদ 11.08.1963 10.08.2022 ক্ফএ ফক্যার 10.01.1985 ক্নিঃ কাযী 30.06.2019 াক্ফফনৄয ফাজায াখা, ফক্যার

250 3570 M-2942 জনাফ মখ ভাসুদুর ক 02.03.1965 01.03.2024 ক্ফএক্ কুক্িয়া 10.01.1985 ক্নিঃ কাযী 30.06.2019 কুক্িয়া াখা, কুক্িয়া
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ব্াংরক জযাগদারনর

 তাপরখ

ব্াংরক জযাগদানকাীন 

িদপব

বতমমান  িরদ 

িরদান্নপতর তাপরখ
বতমমান কম মস্থ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

পবয়: 24.07.2022 পি. তাপরখ পভপিক পবরকপব’জত ঊর্ধ্মতন কম মকতমা/মমান িরদ কম মরত কম মকতমারদর খড়া জেযষ্ঠ্তা তাপকা

251 3571 M-3023 জনাফ মভাস্তপা মুঈন খান 29.11.1965 28.11.2024 ক্ফএ ফক্যার 10.01.1985 ক্নিঃ কাযী 30.06.2019 ক্ফক্নকা,ফক্যার

252 3572 A-6026 জনাফ কাজী আব্দুর াফ 31.10.1964 30.10.2023 এইচএক্ ফাশগযাট 14.01.1985 মুদ্রাক্ষক্যক 30.06.2019 পরক্ততা ফাজায াখা, ফাশগযাট

253 3575 H-874 জনাফ মভািঃ াক্ফবুয যভান 10.10.1963 09.10.2022 ক্ফএ জাভারনৄয 16.02.1984 কৃক্ল ভাঠ কাযী 30.06.2019 কুসুভাটী াখা, মযনৄয

254 3577 A-7115 জনাফ মভািঃ আবুর াশভ 23.08.1964 22.08.2023 এইচএক্ কুক্ভল্লা 10.04.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 30.06.2019 সগয়াযবাঙ্গা ফাজায াখা, কুক্ভল্লা

255 3578 S-3679 জনাফ মভািঃ সুরতান আম্মদ ভজুভদায 01.03.1965 28.02.2024 এইচএক্ কুক্ভল্লা 10.07.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 30.06.2019 ফাঙড্ডা ফাজায াখা, রাকাভ

256 3581 A-6872 জনাফ অক্নর চন্দ্র দা 01.02.1966 31.01.2025 এইচএক্ কুক্ভল্লা 16.09.1984 ক্নিঃ কাযী 30.06.2019 কানকপত াখা, রাকাভ

257 3582 Z-470 জনাফ মভািঃ ক্জল্লুয যভান 15.10.1986 14.10.2045 এভক্ফএ মবারা 18.12.2012 কভ মকতমা 23.12.2019 ভঙ্গরক্কদায াখা, মবারা

258 3583 H-958 জনাফ মভািঃ াক্নুয যভান তুক্ন 01.06.1983 31.05.2042 ক্ফএ ক্দনাজনৄয 18.12.2012 কভ মকতমা 23.12.2019 কুযাই মুন্সী ফাজায াখা, মপনী

259 3587 A-6476 জনাফ মভািঃ আব্দু ারাভ 25.01.1964 24.01.2023 ক্ফএক্ টাঙ্গাইর 27.10.1984 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 মুিঃ আিঃ কািঃ, টাঙ্গাইর(দিঃ)

260 3588 A-6492 জনাফ মভািঃ আখতারুজ্জাভান 31.10.1965 30.10.2024 ক্ফএ (া) টাঙ্গাইর 27.10.1984 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 টাঙ্গাইর াখা, টাঙ্গাইর(দিঃ)

261 3589 S-3211 জনাফ মভািঃ ক্পউজ্জাভান 03.03.1964 02.03.2023 এইচএক্ ক্কশাযগঞ্জ 08.11.1984 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 রক্তপাফাদ াখা, ক্কশাযগঞ্জ

262 3590 A-6341 জনাফ মভািঃ আফদুর আয়ার 05.12.1964 04.12.2023 ক্ফএ ক্কশাযগঞ্জ 08.11.1984 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 ক্নয়াভতনৄয াখা, ক্কশাযগঞ্জ

263 3594 M-3240 জনাফ মভািঃ মভাশ মদ খান 31.12.1963 30.12.2022 ক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 12.11.1984 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 ফাইশভৌজা ফাজায াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

264 3597 A-6762 জনাফ আরী আজগয খান 28.09.1963 27.09.2022 ক্ফকভ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 13.11.1984 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 ব্রাহ্মণফাক্িয়া াখা,  ব্রাহ্মণফাক্িয়া

265 3599 A-6576 জনাফ আব্দুর কুদ্দু 31.12.1965 30.12.2024 ক্ফকভ কুক্ভল্লা 16.09.1984 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 নৄক্র রাইন াখা, কুক্ভল্লা

266 3600 A-6381 জনাফ মভািঃ আব্দুয যউপ 30.11.1963 29.11.2022 এইচএক্ ঢাকা 13.11.1984 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 ফাক্রয়া াখা, ঢাকা

267 3601 K-754 জনাফ কাভরুন নাায মুতা 01.07.1965 30.06.2024 এইচএক্ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 13.11.1984 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 মুিঃ আিঃ কািঃ,ব্রাহ্মণফাক্িয়া

268 3606 A-6523 জনাফ মভািঃ আশনায়ারুর ইরাভ 21.10.1963 20.10.2022 এইচএক্ মযনৄয 15.11.1984 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 আটািা াখা, মনত্রশকাণা

269 3608 J-602 জনাফ মভািঃ সজন উক্িন 02.02.1966 01.02.2025 ক্ডশলাভা-ইন-কভা ম ভয়ভনক্ং 17.11.1984 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 কাক্গঞ্জ ফাজায(ফুর) াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

270 3610 N-1190 জনাফ মভািঃ নুরুর ইরাভ 01.01.1966 31.12.2024 ক্ফএ মযনৄয 21.11.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 23.12.2019 াঠাকাটা  াখা, মযনৄয

271 3612 M-3088 জনাফ মভািঃ ভক্জবুয যভান 31.08.1964 30.08.2023 এইচএক্ ভয়ভনক্ং 05.12.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 23.12.2019 ঈেযগঞ্জ াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

272 3618 S-3093 জনাফ সুক্ভত্রা যানী 05.04.1965 04.04.2024 ক্ফএ াতক্ষীযা 23.12.1984 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 মুিঃ আিঃ কািঃ, মশায

273 3621 B-568 জনাফ ক্ফজয় কুভায নন্দী 21.08.1965 20.08.2024 ক্ফএক্ চট্টগ্রাভ 27.12.1984 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 মখাদাযাট াখা, টিয়া

274 3622 A-7618 জনাফ আবু নাশয 02.04.1983 01.04.2042 ক্ফএক্ যীয়তনৄয 24.02.2013 কভ মকতমা 23.12.2019 মকাদারনৄয ফাজায াখা,যীয়তনৄয

275 3623 S-4193 জনাফ ঞ্জয় মচৌদৄযী 18.05.1984 17.05.2043 এভএক্ যাজফািী 24.02.2013 কভ মকতমা 23.12.2019 যতনক্দয়া াখা, যাজফািী

276 3624 S-4195 জনাফ ভয চন্দ্র ারাদায 01.02.1985 31.01.2044 এভএএ(অথ মিঃ) ঝারকাঠি 24.02.2013 কভ মকতমা 23.12.2019 ফাইাযী াখা, ফক্যার

277 3625 M-3871 জনাফ মভাাম্মদ ভজনু ক্ভয়া 05.09.1986 04.09.2045 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ জাভারনৄয 24.02.2013 কভ মকতমা 23.12.2019 ক্ডএভক্ড-১ ভশাদশয়য ক্চফারয়, প্রকা

278 3626 A-7619 জনাফ মভািঃ আযাফুর কক্ফয 14.09.1983 13.09.2042 এভক্ফএ ক্ঝনাইদ 24.02.2013 কভ মকতমা 23.12.2019 ফাক্রয়াডাঙ্গা াখা, ক্ঝনাইদ

279 3627 R-1416 জনাফ যাজীফ কুভায ক্ভত্র 02.08.1986 01.08.2045 এভএক্ চাঁদনৄয 24.02.2013 কভ মকতমা 23.12.2019 চান্দ্রা ফাজায াখা, চাঁদনৄয

280 3628 R-1417 জনাফ মভািঃ যাইছুর ইরাভ 01.01.1983 31.12.2041 এভএ ভয়ভনক্ং 24.02.2013 কভ মকতমা 23.12.2019 মডৌাশখারা াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

281 3629 S-4375 জনাফ মভািঃ ক্যফুর ইরাভ 15.01.1983 14.01.2042 এভক্ফএ মগাারগঞ্জ 05.05.2013 কভ মকতমা 23.12.2019 মুিঃ আিঃ কািঃ, মগাারগঞ্জ

282 3630 A-7703 জনাফ অীভ কুভায াা 09.02.1985 08.02.2044 এভক্ফএ ভাক্নকগঞ্জ 05.05.2013 কভ মকতমা 23.12.2019 াটুক্যয়া াখা, ভাক্নকগঞ্জ
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283 3631 M-3975 জনাফ মভািঃ ভক্দুয যভান 31.12.1986 30.12.2045 ক্ফএএ(ম্মান), এভএএ যাজাী 05.05.2013 কভ মকতমা 23.12.2019 াজীগঞ্জ ফাজায াখা, পক্যদনৄয

284 3632 S-4373 জনাফ স্বরূা দা 29.05.1986 28.05.2045 এভএক্(গক্ণত) পক্যদনৄয 05.05.2013 কভ মকতমা 23.12.2019 মকানাফািী াখা, গাজীনৄয

285 3633 R-1478 জনাফ মভািঃ যক্কবুর ায়দায 20.01.1987 19.01.2046 এভক্ফএ(ব্ফস্থানা) ভয়ভনক্ং 05.05.2013 কভ মকতমা 23.12.2019 ধানীশখারা ফাজায াখা, ভয়ভনক্ং(দিঃ)

286 3634 S-4379 জনাফ যীপ সুভন 18.09.1980 17.09.2039 ক্ফকভ(অনা ম),এভক্ফএ ফক্যার 05.05.2013 কভ মকতমা 23.12.2019 ফক্যার াখা, ফক্যার

287 3635 K-1019 জনাফ খাশরদ আাশভদ 15.07.1984 14.07.2043 এভএএ কুক্িয়া 05.05.2013 কভ মকতমা 23.12.2019 ফামুন্দী  াখা, মভশযনৄয

288 3636 F-802 জনাফ মভািঃ আর পাযাফী 10.10.1985 09.10.2044 ক্ফএক্ (অনা ম),এভএক্ চাঁদনৄয 05.05.2013 কভ মকতমা 23.12.2019 আ কা, রাকাভ

289 3639 B-532 জনাফ ফদরুশিাজা খান 29.01.1965 28.01.2024 এইচএক্ ঝারকাঠি 01.01.1985 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 মুিঃ আিঃ কািঃ,ঝারকাঠি

290 3640 H-755 জনাফ মভািঃ াক্নপ ভক্ল্লক 16.08.1963 15.08.2022 ক্ফএক্ ঝারকাঠি 01.01.1985 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 মুিঃ আিঃ কািঃ,ঝারকাঠি

291 3649 A-6588 জনাফ আব্দুর াই 15.12.1964 14.12.2023 এইচএক্ চাঁদনৄয 10.01.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 23.12.2019 মছঙ্গাযচয াখা, চাঁদনৄয

292 3650 S-3349 জনাফ ক্ফতা যানী মদফী 01.01.1965 31.12.2023 ক্ফএ মপনী 10.01.1985 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 আপতাফ ক্ফক্ফয াট াখা, মপনী

293 3651 N-1115 জনাফ মভািঃ নজরুর ইরাভ খান 16.10.1965 15.10.2024 ক্ফএ কুক্িয়া 10.01.1985 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 ক্ফক্নকা, কুক্িয়া

294 3652 S-3300 জনাফ মভািঃ ারাহ্ উক্িন 05.01.1967 04.01.2026 এভএ মযনৄয 12.01.1985 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 কাকযকাক্ন্দ ফাজায াখা, মযনৄয

295 3659 M-2912 জনাফ মখান্দকায ভক্তুর ক 18.09.1963 17.09.2022 ক্ফকভ ফাশগযাট 22.09.1984 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 মখাটি ফাজায াখা, নিাইর

296 3661 N-1387 জনাফ মভািঃ ক্নজাভ উক্িন 23.07.1965 22.07.2024 এইচএক্ রক্ষ্মীনৄয 27.09.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 23.12.2019 আক্নকা, রক্ষ্মীনৄয

297 3662 P-328 জনাফ নৄক্রন ক্ফাযী দা 15.12.1964 14.12.2023 এইচএক্ সুনাভগঞ্জ 01.10.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 23.12.2019 সুনাভগঞ্জ াখা, সুনাভগঞ্জ

298 3665 R-1081 জনাফ মভািঃ রুহুর আক্ভন 31.12.1963 30.12.2022 এইচএক্ মযনৄয 19.11.1984 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 আক্নকা, মযনৄয

299 3673 H-878 জনাফ মভািঃ াক্ফবুয যভান 01.09.1965 31.08.2024 ক্ফএ চট্টগ্রাভ 31.12.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 23.12.2019 কাক্নৄয ফাজায াখা, টুয়াখাক্র

300 3677 M-3126 জনাফ ভক্জফয যভান 31.07.1964 30.07.2023 এইচএক্ মযনৄয 19.01.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 23.12.2019 কুরুয়া ফাজায াখা, মযনৄয

301 3678 M-3148 জনাফ মভািঃ ক্ভজানুয যভান 23.08.1966 22.08.2025 এভএএ কুক্ভল্লা 19.01.1985 মুদ্রাক্ষক্যক 23.12.2019 মকন্দ্রীয় ক্াফ ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

302 3683 G-549 জনাফ মভািঃ মগারাভ পারুক 01.01.1964 31.12.2022 ক্ফএ ফক্যার 16.03.1984 কৃক্ল ভাঠ কাযী 23.12.2019 মভৌরবীযাট াখা, ফক্যার

303 3686 S-3684 জনাফ মুম্মদ াইফুক্িন 01.01.1964 31.12.2022 এইচএক্ চট্টগ্রাভ 01.01.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 23.12.2019 কশরজ ফাজায াখা, টিয়া

304 3687 A-7123 জনাফ মভািঃ আব্দুয যক্ভ 02.01.1964 01.01.2023 ক্ফএ কক্সফাজায 01.01.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 23.12.2019 মগাযকঘাটা াখা, কক্সফাজায

305 3689 L-224 জনাফ মভািঃ ক্রয়াকত আরী খান 01.07.1965 30.06.2024 এইচএক্ ঢাকা 05.02.1985 মুদ্রাক্ষক্যক 23.12.2019 মক্রক্ডট ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

306 3691 A-6309 জনাফ অরুন কুভায কভ মকায 30.09.1963 29.09.2022 ক্ফএ ঝারকাঠি 07.02.1985 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 ঝারকাঠি াখা, ঝারকাঠি

307 3694 A-6713 জনাফ মভািঃ আফদুর কাক্দয 01.01.1966 31.12.2024 ক্ফকভ মভৌরবীফাজায 09.02.1985 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 আক্নকা, মভৌরবীফাজায

308 3695 A-6165 জনাফ মভািঃ আযাপ আরী 26.11.1965 25.11.2024 এইচএক্ ভাগুযা 10.02.1985 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 কাউক্রশফিা াখা, পক্যদনৄয

309 3696 S-3680 জনাফ মভািঃ ক্দুর ইরাভ 12.08.1964 11.08.2023 এইচএক্ মুন্সীগঞ্জ 11.02.1985 কৃক্ল ভাঠ কাযী 23.12.2019 মরৌজং াখা, মুন্সীগঞ্জ

310 3700 N-1399 জনাফ মভািঃ নজরুর ইরাভ 01.12.1963 30.11.2022 ক্ফকভ  মশায 14.02.1985 কৃক্ল ভাঠ কাযী 23.12.2019 করাগাক্ছ াখা, মশায

311 3704 M-3063 জনাফ মজডএভক্জ মভাতাকাশব্বয জাাঙ্গীয 01.09.1963 31.08.2022 ক্ফএক্ নযক্ংদী 16.02.1985 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019
প্রক্কউযশভন্ট ক্ফবাগ এফং কভী কল্যাণ  ক্যফণ 

ক্ফবাগ, প্রকা

312 3706 M-3000 জনাফ মভািঃ ভক্উয যভান 31.10.1966 30.10.2025 ক্ফএ যাজফািী 16.02.1985 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 ফাক্রয়াকাক্ন্দ াখা, যাজফািী

313 3708 A-7141 জনাফ আফদুর ভান্নান 31.12.1964 30.12.2023 এইচএক্ কুক্ভল্লা 20.02.1985 কৃক্ল ভাঠ কাযী 23.12.2019 ক্ফজযা ফাজায াখা, রাকাভ

314 3709 M-3157 জনাফ মভািঃ ভাইন উক্িন 01.01.1966 31.12.2024 এইচএক্ চাঁদনৄয 20.02.1985 মুদ্রাক্ষক্যক 23.12.2019 প্রান ভাক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা
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315 3711 S-3696 জনাফ ক্পকুয যভান 25.10.1963 24.10.2022 ক্ফএ কুক্ভল্লা 23.02.1985 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 কাপদয ফাজায াখা, রাকাভ

316 3712 S-3062 জনাফ মভািঃ মশকন্দায আরী 01.11.1964 31.10.2023 এইচএক্ ভাগুযা 23.02.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 23.12.2019 ভম্মদনৄয াখা, ভাগুযা

317 3713 A-7140 জনাফ আফদুর কুদ্দুছ 13.05.1965 12.05.2024 এইচএক্ কুক্ভল্লা 23.02.1985 কৃক্ল ভাঠ কাযী 23.12.2019 কাপদয ফাজায াখা, রাকাভ

318 3715 S-3355 জনাফ াীন ভামুদ 02.08.1965 01.08.2024 এএক্ মপনী 24.02.1985 মুদ্রাক্ষক্যক 23.12.2019 ল মদ ক্চফারয় ক্ফবাগ, প্রকা

319 3717 A-7124 জনাফ মভািঃ আব্দুর খাশরক 04.10.1963 03.10.2022 এইচএক্ ক্ঝনাইদ 25.02.1985 কৃক্ল ভাঠ কাযী 23.12.2019 ক্যণাকুন্ডু াখা, ক্ঝনাইদ

320 3718 S-3518 জনাফ াভছুর ক 10.10.1964 09.10.2023 এইচএক্ কুক্ভল্লা 25.02.1985 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 আক্নকা, কুক্ভল্লা

321 3726 M-3264 জনাফ ভং কয হ্লা ভাভ মা 07.06.1966 06.06.2025 ক্ফএ ফান্দযফান 02.03.1985 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 মযায়াংছক্ি াখা, ফান্দযফান

322 3727 A-6473 জনাফ মভািঃ আশতায়ায যভান 01.01.1964 31.12.2022 এভএএ টাঙ্গাইর 03.03.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 23.12.2019 ফাাইর াখা, টাঙ্গাইর (দিঃ)

323 3729 M-3156 জনাফ ভাক্নক রার াা 03.03.1967 02.03.2026 ক্ফএ চাঁদনৄয 03.03.1985 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 আক্নকা, চাঁদনৄয

324 3734 W-164 জনাফ য়াশজদ আরী ক্ভয়া 15.01.1964 14.01.2023 ক্ফকভ টাঙ্গাইর 06.03.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 23.12.2019 মািাফািী াখা, টাঙ্গাইর (দিঃ)

325 3735 M-2932 জনাফ খন্দকায ভরুয মযজা 19.11.1964 18.11.2023 এইচএক্ ভাগুযা 06.03.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 23.12.2019 আক্নকা, ভাগুযা

326 3736 S-3193 জনাফ াান আযা াযবীন 01.04.1964 31.03.2023 ক্ফএ ঝারকাঠি 07.03.1985 ক্নিঃ কাযী 23.12.2019 গশফলণা  ক্যংখ্যান ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

327 3739 A-6015 জনাফ আশুশতাল যায় 01.01.1966 31.12.2024 এভএএ খুরনা 16.03.1985 ক্নিঃ কাযী 31.12.2019 মতযখাদা াখা, খুরনা

328 3744 H-778 জনাফ ভীয াানুয যভান 01.08.1963 31.07.2022 ক্ফকভ জাভারনৄয 24.03.1985 ক্নিঃ কাযী 31.12.2019 মকন্দ্রীয় ক্াফ ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

329 3746 S-3309 জনাফ ক্পকুর ইরাভ 01.10.1966 30.09.2025 ক্ফএ জাভারনৄয 24.03.1985 ক্নিঃ কাযী 31.12.2019 টনকী ফাজায াখা, জাভারনৄয

330 3747 M-3222 জনাফ মৃনার কাক্ি ার 21.09.1964 20.09.2023 ক্ফকভ ক্ফগঞ্জ 27.03.1985 ক্নিঃ কাযী 31.12.2019 ক্ফগঞ্জ াখা, ক্ফগঞ্জ

331 3748 S-3184 জনাফ সূশলন ক্ভত্র 31.12.1964 30.12.2023 ক্ফএ ক্শযাজনৄয 27.03.1985 ক্নিঃ কাযী 31.12.2019 ফিভাছুয়া াখা, ক্শযাজনৄয

332 3750 N-1246 জনাফ নাদ উল্লা খান 20.04.1965 19.04.2024 ক্ফএ ক্ফগঞ্জ 27.03.1985 ক্নিঃ কাযী 31.12.2019 মুিঃ আিঃ কািঃ, ক্ফগঞ্জ

333 3752 A-6254 জনাফ আফদুর কাশদয 31.12.1966 30.12.2025 ক্ফকভ যীয়তনৄয 01.04.1985 ক্নিঃ কাযী 31.12.2019 ডামুডযা াখা,যীয়তনৄয

334 3753 F-587 জনাফ মভািঃ পক্যদ উক্িন 02.11.1964 01.11.2023 ক্ডশলাভা-ইন-কভা ম ঝারকাঠি 07.04.1985 মুদ্রাক্ষক্যক 31.12.2019 মুিঃ আিঃ কািঃ, ফক্যার

335 3755 S-4959 জনাফ ক্াবুজ্জাভান 30.06.1992 29.06.2051 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ভয়ভনক্ং 16.01.2019
িঃ প্রশকৌরী

(ক্ক্বর)
------- মুিঃ আিঃ কািঃ,ভয়ভনক্ং (দিঃ)

336 3756 A-8121 জনাফ আনন্দ মঘাল 27.09.1993 26.09.2052 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ক্কশাযগঞ্জ 27.01.2019
িঃ প্রশকৌরী

(ক্ক্বর)
------- মুিঃ আিঃ কািঃ, ক্কশাযগঞ্জ

337 3757 R-1735 জনাফ মভািঃ রুশফর 15.11.1992 14.11.2051 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) চট্টগ্রাভ 27.01.2019
িঃ প্রশকৌরী

(ক্ক্বর)
------- মুিঃ আিঃ কািঃ, চিগ্রাভ(িঃ)

338 3758 U-112 জনাফ উজ্জ্বর ভক্ল্লক 03.10.1995 02.10.2054 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ফক্যার 27.01.2019
িঃ প্রশকৌরী

(ক্ক্বর)
------- ক্ফবাগীয় কাম মারয়, ফক্যার

339 3759 R-1736 জনাফ মভািঃ মযজাউর কক্যভ 15.02.1993 14.02.2052 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ভাক্নকগঞ্জ 27.01.2019
িঃ প্রশকৌরী

(ক্ক্বর)
-------  মুিঃ আিঃ কািঃ, ভাদাযীনৄয

340 3760 R-1737 জনাফ যাজন মদ 05.08.1992 04.08.2051 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) চট্টগ্রাভ 27.01.2019
িঃ প্রশকৌরী

(ক্ক্বর)
------- ক্ফবাগীয় কাম মারয়, চট্টগ্রাভ

341 3761 M-4392 জনাফ ভাজাফীন ানাজ 02.06.1991 01.06.2050 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) যাজাী 27.01.2019
িঃ প্রশকৌরী

(ক্ক্বর)
------- মক্রক্ডট ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

342 3762 F-904 জনাফ মপযশদৌ আতায াযক্ভন 02.12.1991 01.12.2050 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) মপনী 27.01.2019
িঃ প্রশকৌরী

(ক্ক্বর)
------- ক্ফশকক্ফ স্টাপ কশরজ, ঢাকা
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343 3765 T-691 জনাফ তাইপ ভামুদ 23.08.1992 22.08.2051 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ঢাকা 27.01.2019
িঃ প্রশকৌরী

(ক্ক্বর)
------- ক্ফবাগীয় কাম মারয়,ঢাকা

344 3767 S-4960 জনাফ এ, এভ, াশনয়াজ 25.06.1995 24.06.2054 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ভাগুযা 27.01.2019
িঃ প্রশকৌরী

(ক্ক্বর)
------- ক্ফবাগীয় কাম মারয়, পক্যদনৄয

345 3768 S-4964 জনাফ সুজয় চন্দ্র ার 30.06.1991 29.06.2050 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ক্কশাযগঞ্জ 15.04.2019
িঃ প্রশকৌরী

(ক্ক্বর)
------- ক্ফবাগীয় কাম মারয়, কুক্ভল্লা

346 3769 M-4397 জনাফ ভাফুজুয যভান 15.03.1993 14.03.2052 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) মযনৄয 15.04.2019
িঃ প্রশকৌরী

(ক্ক্বর)
------- মুিঃ আিঃ কািঃ, টাঙ্গাইর(দিঃ)

347 3772 T-694 জনাফ মভািঃ তানক্জলুয যভান 27.11.1995 26.11.2054 ক্ফএক্ (ইউআযক্) ক্ঝনাইদ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- উৎযাইর াখা, ভাদাযীনৄয

348 3773 A-8132 জনাফ মভািঃ আবু ইছা 14.09.1989 13.09.2048 এভক্ফএ াতক্ষীযা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাযাকনৄয াখা, খুরনা

349 3774 A-8133 জনাফ মভািঃ আক্তকুয যভান 12.12.1989 11.12.2048 এভক্ফএ যাজফািী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফায়তুর আভান াখা, পক্যদনৄয

350 3775 N-1768 জনাফ নুযাত াযভীন 28.07.1992 27.07.2051 ক্ফএক্ (অনা ম) মপনী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফুরগাজী াখা, মপনী

351 3776 A-8134 জনাফ মভািঃ আর আক্ভন তালুকদায 21.12.1988 20.12.2047
ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ (দাথ ম 

ক্ফজ্ঞান)
মনত্রশকাণা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- করভাকান্দা াখা, মনত্রশকাণা

352 3777 S-4968 জনাফ মভািঃ াক্যয়ায মভাস্তপা 01.10.1992 30.09.2051 ক্ফক্ফএ(অনা ম) টাঙ্গাইর 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- টঙ্গী াখা, গাজীনৄয

353 3778 S-4969 জনাফ মভািঃ ক্পকুর ইরাভ 05.11.1989 04.11.2048 ক্ফএ(ম্মান),এভএ(ইংশযক্জ) ভাক্নকগঞ্জ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মদৌরতনৄয াখা, ভাক্নকগঞ্জ

354 3779 Z-527 জনাফ মভািঃ মাশয়দ আর নাক্য 20.01.1991 19.01.2050 ক্ফএক্(কক্িউটায ইক্ঞ্জ:) নিাইর 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাপকযতরা ফাজায াখা, চাঁদনৄয

355 3780 R-1744 জনাফ মভািঃ যাশদুর ইরাভ 19.10.1993 18.10.2052 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ (এআইএ) ক্ঝনাইদ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াজীগঞ্জ ফাজায াখা, পক্যদনৄয

356 3781 S-4970 জনাফ মৌম্য মচৌদৄযী 27.11.1993 26.11.2052 ক্ফএক্ ইক্ঞ্জিঃ (ক্ক্বর) চট্টগ্রাভ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- বুধনৄযাাট াখা,টিয়া

357 3782 S-4971 জনাফ াভছুর ক 01.01.1991 31.12.2049 এভএক্ (গক্নত) মনায়াখারী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যাভনাযায়ণনৄয াখা, মনায়াখারী

358 3783 B-833 জনাফ মভািঃ ক্ফল্লার মাশন 15.12.1993 14.12.2052 এভক্ফএ ক্ঝনাইদ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভশঠযফাজায  াখা, ভাদাযীনৄয

359 3784 R-1745 জনাফ মভািঃ যাাত মাশন 07.10.1995 06.10.2054 ক্ফএএক্জ (ম্মান) নগাঁ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফারুয়াভাযী াখা, জাভারনৄয

360 3785 D-594 জনাফ মদফশ্রী দত্ত 01.08.1988 31.07.2047 ক্ফএক্(ম্মান),এভএ(গক্ণত) চট্টগ্রাভ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- টিয়া াখা, টিয়া

361 3786 H-1103 জনাফ মভাাম্মদ মাাইন ইফশন আক্জজ 11.08.1991 10.08.2050 ক্ফএ(ম্মান),এভএ(ইংশযক্জ) ক্ফগঞ্জ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- দুফাই াজীগঞ্জ াখা, ক্ফগঞ্জ

362 3787 R-1746 জনাফ মযাকানা াযবীন তন্বী 14.10.1991 13.10.2050
ক্ফএক্(ম্মান),

এভএক্(মফাটাক্ন)
মনত্রশকাণা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাভযাঙ্গীযচয াখা, ঢাকা

363 3790 H-1104 জনাফ ক্ফাা াক্ফফ 12.10.1992 11.10.2051 ক্ফএক্, এভএক্ (ক্এই) ফক্যার 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্াফ ভন্বয় ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

364 3791 A-8135 জনাফ মভািঃ আক্জজুয যভান 03.12.1994 02.12.2053 এভক্ফএ নাযায়ণগঞ্জ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফসুযাট াখা,মনায়াখারী

365 3792 M-4401 জনাফ মক এভ ভক্নপউশিাজা 31.12.1994 30.12.2053 ক্ফএক্এক্জ(ম্মান) জাভারনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- গুঠাইর ফাজায াখা, জাভারনৄয

366 3793 Z-528 জনাফ মভািঃ জহুরুর ইরাভ 28.05.1988 27.05.2047 এভএ (ইংক্র) চুয়াডাঙ্গা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- বাটই ফাজায াখা, ক্ঝনাইদ

367 3794 S-4972 জনাফ মভাাম্মদ াশজদুর যভান 25.12.1990 24.12.2049 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ ফযগুনা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চযদুয়ানী ফাজায াখা,ফযগুনা

368 3795 S-4973 জনাফ খান ছায়াদ উক্িন াঈদ 31.01.1991 30.01.2050 ক্ফএক্, এভএক্ (ক্এই) ফক্যার 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- পশযন মযক্ভট্যান্স ম্যাশনজশভন্ট ক্ফবাগ

369 3796 S-4974 জনাফ াক্ভয়া াযক্ভন ক্থী 20.05.1991 19.05.2050 এভ এ (মজশনটিক এন্ড লযান্ট ক্ব্রক্ডং) ফগুিা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াবায াখা, ঢাকা

370 3797 F-906 জনাফ মভািঃ ক্পশযাজুয যভান 09.06.1991 08.06.2050 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ ক্ঝনাইদ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা মগাারা াখা, মগাারগঞ্জ
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371 3798 R-1747 জনাফ যাখার চন্দ্র ীর 18.09.1991 17.09.2050 ক্ফএ(ম্মান) ব্রাহ্মণফাক্িয়া 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ব্রাহ্মণফাক্িয়া াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

372 3799 M-4402 জনাফ মভাখশরছুয যভান 10.09.1994 09.09.2053 এভএক্ াতক্ষীযা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- করাশযায়া াখা, াতক্ষীযা

373 3800 A-8136 জনাফ মভািঃ আক্ভনুর ইরাভ 05.02.1990 04.02.2049 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ ক্যাজগঞ্জ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মজায়াগ ফাজায াখা, কুক্ভল্লা

374 3801 S-4975 জনাফ যীফুর ইরাভ 01.03.1990 28.02.2049 ক্ফএ(ম্মান),এভএ (ফাংরা) ক্যাজগঞ্জ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্জরগািী াখা, চুয়াডাঙ্গা

375 3802 A-8137 জনাফ এনামুর ইরাভ 28.11.1990 27.11.2049 ক্ফএক্, এভএক্(যায়ন) ভয়ভনক্ং 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কভরগঞ্জ াখা, মভৌরবীফাজায

376 3805 A-8138 জনাফ অনুভা বিাচার্য্ম 18.10.1989 17.10.2048 ক্ফএ(ম্মান),এভএ ক্ফগঞ্জ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ফগঞ্জ াখা, ক্ফগঞ্জ

377 3806 H-1105 জনাফ মভপ্রাদ ভন্ডর 05.05.1990 04.05.2049
ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ 

(প্রানীক্ফদ্যা)
খুরনা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ডুমুক্যয়া াখা, খুরনা

378 3808 S-4977 জনাফ সুব্রত দা 15.12.1990 14.12.2049 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ াতক্ষীযা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- খুরনা কশ মাশযট াখা, খুরনা

379 3809 F-908 জনাফ মভািঃ পজশর যাক্ব্ব 05.02.1993 04.02.2052 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্(যািঃ) গাইফান্ধা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মভানগঞ্জ াখা, মনত্রশকাণা

380 3810 A-8139 জনাফ মভািঃ আক্রউয যভান 01.03.1993 28.02.2052 এভক্ফএ (ক্পনান্স) চট্টগ্রাভ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নাক্নয়াযচয াখা, যাঙ্গাভাটি

381 3811 R-1748 জনাফ যাশর ফড়ুয়া 10.05.1993 09.05.2052 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভাটিযাঙ্গা াখা, খাগিাছক্ি

382 3812 K-1131 জনাফ কাভার মাশন 10.10.1987 09.10.2046
ক্ফএএ(ম্মান), 

এভএএ(অথ মনীক্ত)
ফক্যার 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- উরাক্নয়া ফাজায াখা, ফক্যার

383 3813 K-1132 জনাফ ক্কশায াা 20.01.1988 19.01.2047 ক্ফক্ফএ(ম্মান),এভক্ফএ মভৌরবীফাজায 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জুিী াখা, মভৌরবীফাজায

384 3814 L-292 জনাফ রক্ষণ ভজুভদায 08.07.1988 07.07.2047
ক্ফএক্(ম্মান), 

এভএক্ (যায়ন)
মবারা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মক্রক্ডট ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

385 3815 D-595 জনাফ ক্দরী কুভায মৃধা 05.08.1988 04.08.2047 ক্ফক্ফএ(ম্মান), এভক্ফএ ফাশগযাট 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মদৌরতনৄয াখা, খুরনা

386 3816 A-8140 জনাফ মভািঃ আব্বা আরী 21.11.1988 20.11.2047 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ ভাক্নকগঞ্জ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা -------
আইক্টি ক্শস্টভ,কাড ম  মভাফাইর ব্াংক্কং 

ক্ফবাগ, প্রকা

387 3817 S-4978 জনাফ মভাািঃ সুভন মযজা 05.07.1989 04.07.2048 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ কুক্িয়া 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- দামুিহুদা াখা, চুয়াডাঙ্গা

388 3818 S-4979 জনাফ মভািঃ মাশর ভক্ল্লক 05.09.1989 04.09.2048 ক্ফএ(অনা ম) এভএ ফক্যার 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ছটকী ফাজায াখা, ঝারকাঠি

389 3820 R-1749 জনাফ যাশদুজ্জাভান 01.01.1990 31.12.2048 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ গাজীনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্খযাটি ফাজায াখা, গাজীনৄয

390 3821 B-835 জনাফ মভািঃ ক্ফনৄর মাশন 01.01.1990 31.12.2048 ক্ফক্ফএ(ম্মান),এভক্ফএ জাভারনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যীপনৄয ফাজায াখা, জাভারনৄয

391 3822 T-695
জনাফ মভািঃ তানবীয

আাশম্মদ মচৌদৄযী
01.01.1991 31.12.2049 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ীতাকুন্ড াখা, চট্টগ্রাভ(িঃ)

392 3823 S-4981 জনাফ মভািঃ ািাভ মাশন 01.03.1991 28.02.2050 ক্ফএক্(ম্মান) মভক্যন াইন্স চাঁদনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আয়নাতরী ফাজায াখা, চাঁদনৄয

393 3824 T-696 জনাফ তাজুর ইরাভ 20.08.1991 19.08.2050 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাপ্তাই াখা, যাঙ্গাভাটি

394 3825 M-4404 জনাফ মভািঃ মভশদী াান 31.12.1991 30.12.2050 ক্ফএক্এক্জ(ম্মান) ক্শযাজনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভতরফ াখা, চাঁদনৄয

395 3826 M-4405 জনাফ মভািঃ আক্ফয আর ভামুন 15.02.1992 14.02.2051 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ খুরনা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াশফ ফাজায াখা, চাঁদনৄয

396 3827 A-8141 জনাফ মভািঃ আর আক্ভন 01.03.1992 01.03.2051 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ চাঁদনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চট্টগ্রাভ কশ মাশযট াখা,চট্টগ্রাভ

397 3829 R-1750 জনাফ মভািঃ যাশদুর াান 07.08.1992 06.08.2051 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ কক্সফাজায 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মধাাযাট াখা, চট্টগ্রাভ (িঃ)

398 3830 M-4406 জনাফ ভাতুজা আতায 14.08.1992 13.08.2051 ক্ফএক্(ম্মান) ভশগার ক্ঝনাইদ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্যণাকুন্ডু াখা, ক্ঝনাইদ

399 3831 N-1769 জনাফ নাইভা আপক্যন 15.08.1992 14.08.2051 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ ভয়ভনক্ং 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভয়ভনক্ং াখা, ভয়ভনক্ং(দিঃ)

400 3832 M-4407 জনাফ মভশদী াান 27.10.1992 26.10.2051 ক্ফক্ফএ ঝারকাঠি 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাদুযতরা ফাজায াখা,ঝারকাঠি
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401 3833 M-4408 জনাফ মভাাম্মদ ভাফুজুর আরভ 01.12.1992 30.11.2051 ক্ফএ(ম্মান), এভএ চাঁদনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যাঙ্গুক্নয়া কশরজ াখা, চট্টগ্রাভ(নফ ম)

402 3835 M-4409 জনাফ ভাক্জমনা আযজু 19.12.1992 18.12.2051 ক্ফএ(ম্মান),এভএ(ইংশযক্জ) যাজাী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মনত্রশকাণা াখা, মনত্রশকাণা

403 3836 S-4983 জনাফ শুভ্র যায় 30.12.1992 29.12.2051 এভক্ফএভ ফগুিা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মকন্দ্রীয় ক্াফ ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

404 3837 N-1771 জনাফ মভা: ক্নয়াজ মভাশ মদ যাী 18.02.1993 17.02.2052 এরএরক্ফ(অনা ম) মনায়াখারী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আইন ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

405 3838 R-1751 জনাফ রুক্ভ আখতায 13.08.1993 12.08.2052 এভ এ(ইংশযক্জ) মভৌরবীফাজায 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মভৌরবীফাজায  াখা, মভৌরবীফাজায

406 3839 S-4984 জনাফ মভািঃ যীপ ক্ক্িক 11.11.1993 10.11.2052 ক্ফএ(ম্মান),এভএ(ইংশযক্জ) জাভারনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- তাযাকাক্ন্দ াখা,জাভারনৄয

407 3840 S-4985 জনাফ মভািঃ ীদুল্লা 01.01.1994 31.12.2052 ক্ফএক্এক্জ(ম্মান) ভয়ভনক্ং 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মধাফাউিা াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

408 3841 I-482 জনাফ ইযাত জাান ঐী 12.12.1994 11.12.2053 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ(ক্পনান্স) গাজীনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নন্দীািা ফাজায াখা, ঢাকা

409 3842 M-4410 জনাফ মুক্ভনুর ক 15.12.1994 14.12.2053 ক্ফএক্(ক্পাযীজ) টাঙ্গাইর 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জগন্নাথগঞ্জ ঘাট াখা, জাভারনৄয

410 3843 S-4986 জনাফ ানুজ্জাভান 21.02.1995 20.02.2054 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) মনায়াখারী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাক্দযনৄয াখা, মনায়াখারী

411 3844 A-8143 জনাফ মভািঃ আবুর মাশন 05.01.1988 04.01.2047 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ (ক্. ক্ফ) যীয়তনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ডামুডযা াখা,যীয়তনৄয

412 3845 H-1106 জনাফ াান ভামুদ 07.03.1988 06.03.2047 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ মশায 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ঢালুয়া াখা, রাকাভ

413 3846 K-1133 জনাফ মখ আর ভামুন কাক্রমুল্লা 10.10.1988 09.10.2047 ক্ফএ(ম্মান),এভএ(ইংশযক্জ) খুরনা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মদৌরতনৄয াখা, খুরনা

414 3847 A-8144 জনাফ মুাম্মদ আক্নসুজ্জাভান 01.12.1988 30.11.2047 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ মনত্রশকাণা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভধ্যনগয াখা, সুনাভগঞ্জ

415 3848 J-953 জনাফ ক্জান আশম্মদ 10.12.1988 09.12.2047 ক্ফএক্(ম্মান), এভএক্ ক্ঝনাইদ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- বাটই ফাজায াখা, ক্ঝনাইদ

416 3849 A-8145 জনাফ মভািঃ এভদাদুর ক 12.02.1989 11.02.2048 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ নযক্ংদী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- দাযাই ফাজায াখা,সুনাভগঞ্জ

417 3850 F-910 জনাফ মভািঃ পযাদ আরী 07.05.1989 06.05.2048
ক্ফএক্(ম্মান),

এভএক্ (যায়ন)
ক্যাজগঞ্জ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মফতকা াখা, মুন্সীগঞ্জ

418 3852 S-4987 জনাফ মাাগ ক্ফো 02.11.1989 01.11.2048 ক্ফক্ফএ(ম্মান),এভক্ফএ খুরনা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মতযখাদা াখা, খুরনা

419 3853 R-1752 জনাফ যাশজ কুভায াা 10.11.1989 09.11.2048 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ(একাউক্ন্টং) ক্শযাজনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভাক্ঝগাছা ফাজায াখা, চাঁদনৄয

420 3854 A-8146 জনাফ আক্যফুর ইরাভ 15.11.1989 14.11.2048 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ (ভাশকমটিং) চট্টগ্রাভ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফযকর াখা, যাঙ্গাভাটি

421 3855 J-954 জনাফ জক্নযাভ সুীর 05.02.1990 04.02.2049 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ কক্সফাজায 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কারাযভাযছিা  াখা, কক্সফাজায

422 3857 A-8148 জনাফ অক্ভত ভজুভদায 07.04.1990 06.04.2049 ক্ফএক্(ইক্ঞ্জ.), এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- রুভা াখা, ফান্দযফান

423 3858 M-4412 জনাফ মুন্না মদ 14.04.1990 13.04.2049 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মপঞ্চুগঞ্জ াখা, ক্শরট

424 3859 N-1772 জনাফ নুযাত ভর 19.06.1990 18.06.2049 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ কক্সফাজায 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কক্সফাজায াখা, কক্সফাজায

425 3861 T-697
জনাফ এ.মক.এভ তানক্জমুর

ইরাভ
10.11.1990 09.11.2049 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ (ভাশকমটিং) গাইফান্ধা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াািনৄয াখা, ক্ফগঞ্জ

426 3862 M-4413 জনাফ আর মভাস্তপা 12.12.1990 11.12.2049 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ মনত্রশকাণা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নাক্জযনৄয াখা, মনত্রশকাণা

427 3863 F-911 জনাফ পয়ার মাশন 30.12.1990 29.12.2049 ক্ফএ(ম্মান), এভএ াতক্ষীযা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ফযাট ফাজায াখা, খুরনা

428 3864 N-1773 জনাফ মুাম্মদ নুরুর আক্ভন 01.01.1991 31.12.2049 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ মপনী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কুহুভা াক্িয ফাজায াখা,মপনী

429 3865 N-1774 জনাফ মভািঃ নয়াজ যীপ 05.01.1991 04.01.2050 ক্ফএক্ (মটক্সটাইর) মভশযনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাক্তমকনৄয ফাজায াখা, যীয়তনৄয

430 3867 A-8149 জনাফ মভািঃ আক্কুয যভান 01.05.1991 30.04.2050 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ কুক্িগ্রাভ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নান্দাইর াখা,ভয়ভনক্ং (উিঃ)

431 3869 M-4414 জনাফ মভািঃ াভীভ আর ভামুন 20.08.1991 19.08.2050 ক্ফএ(ম্মান),এভএ(দ মন) টাঙ্গাইর 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভাইজফাগফাজায াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

432 3870 F-912 জনাফ জান্নাতুর মপযশদৌ 06.09.1991 05.09.2050 ক্ফএ(ম্মান), এভএ ঢাকা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- এইচআযএভক্ড-১, প্রকা
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433 3872 H-1107 জনাফ মভািঃ মরার উক্িন 17.12.1991 16.12.2050 ক্ফএ(ম্মান), এভএ মশায 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মচৌদৄযী ফাজায াখা, রাকাভ

434 3873 R-1753 জনাফ যথীন্দ্রনাথ াা 31.12.1991 30.12.2050 ক্ফক্ফএ(ম্মান), এভক্ফএ পক্যদনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নৄযাািা ফাজায াখা, পক্যদনৄয

435 3874 S-4990 জনাফ শ্রাফনী মদফনাথ 10.01.1992 09.01.2051 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ াতক্ষীযা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভদননৄয াখা, নাযায়ণগঞ্জ

436 3875 S-4991 জনাফ সুক্জত কাক্ি মবৌক্ভক 01.02.1992 31.01.2051 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ মপনী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্জএভ াট াখা,মপনী

437 3876 S-4992 জনাফ সুক্ভ ভল্ল 13.04.1992 12.04.2051 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ খাগিাছক্ি 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- খাগিাছক্ি াখা,  খাগিাছক্ি

438 3877 E-395 জনাফ মভািঃ ইভযান মাাইন 10.07.1992 09.07.2051 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ চাঁদনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াাযাি াখা, চাঁদনৄয

439 3878 S-4993 জনাফ মৌযব দা 04.08.1992 03.08.2051 ক্ফএক্ (ম্মান) চট্টগ্রাভ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাখারী াখা,টিয়া

440 3879 H-1108 জনাফ াপা আতায 07.08.1992 06.08.2051 ক্ফএ অনা ম (ইংশযক্জ), এভএ ঢাকা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নাযায়ণগঞ্জ কশ মাশযট াখা, নাযায়ণগঞ্জ

441 3880 M-4415 জনাফ ক্ভতু মদফনাথ 26.09.1992 25.09.2051 এভএএ কুক্ভল্লা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ফকা, কুক্ভল্লা

442 3881 R-1754 জনাফ মভািঃ মযশজায়ানুয যভান 13.10.1992 12.10.2051 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ(ক্পন্যান্স) পক্যদনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- রস্কযক্দয়া ফাজায াখা, পক্যদনৄয

443 3882 D-596 জনাফ মভািঃ আবু দাউদ 23.12.1992 22.12.2051 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ(ক্পন্যান্স) ক্ঝনাইদ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ত্রুক্জৎনৄয াখা, ভাগুযা

444 3883 T-698 জনাফ টুিা ফাইন 24.12.1992 23.12.2051 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ খুরনা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফনানী কশ মাশযট াখা, ঢাকা

445 3884 S-4994 জনাফ সুদী ক্ং যায় 28.12.1992 27.12.2051 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ মশায 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মুিঃ আিঃ কািঃ, মশায

446 3886 N-1775 জনাফ ক্নাত আনজুভ 01.01.1993 31.12.2051 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ ক্শরট 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্শরট কশ মাশযট াখা, ক্শরট

447 3887 S-4995 জনাফ মভািঃ ািাভ মাাইন 03.02.1993 02.02.2052 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ মযনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- শ্রীফযদী াখা, মযনৄয

448 3889 F-913 জনাফ পাযানা যভান তন্বী 04.03.1993 03.03.2052 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ (অথ মনীক্ত) যাজফািী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ঋণ আদায় ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

449 3890 S-4996 জনাফ াভীভ আশভদ ক্ক্িকী 01.06.1993 31.05.2052 ক্ফক্ফএ মনায়াখারী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- খাশযাট াখা, মনায়াখারী

450 3891 A-8151 জনাফ মভািঃ আরী আশম্মদ 07.08.1993 06.08.2052
ক্ফএএ(ম্মান), 

এভএএ(অথ মনীক্ত)
ফাশগযাট 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চয আশরকজান্ডায াখা, রক্ষ্মীনৄয

451 3892 S-4997 জনাফ মুিঃ ানজায যাজী মৌযব 15.08.1993 14.08.2052 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ মুন্সীগঞ্জ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চন্দনাই াখা, টিয়া

452 3893 S-4998 জনাফ ায়ভা আপক্যন 09.12.1993 08.12.2052 ক্ফএক্(ম্মান), এভএ াফনা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফন্দয াখা, নাযায়ণগঞ্জ

453 3894 M-4416 জনাফ ভাক্নক মদফনাথ 14.12.1993 13.12.2052 ক্ফএক্(ম্মান), এভএক্ নযক্ংদী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- রাখনৄয ফাজায াখা, নযক্ংদী

454 3895 R-1756 জনাফ যাক্কফ াান 01.01.1994 31.12.2052 এভএক্ ঝারকাঠি 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ঝারকাঠি াখা, ঝারকাঠি

455 3897 M-4417 জনাফ আব্দুল্লা আর ভাাদী 05.04.1995 04.04.2054 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ ভয়ভনক্ং 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্দঘীযাি ফাজায াখা, মভৌরবীফাজায

456 3898 F-914 জনাফ এ,এভ,পযাদ জাান ভইঁয়া 17.03.1988 16.03.2047 ক্ফএক্(ম্মান), এভএক্ কুক্ভল্লা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- দাশযাযা ফাজায াখা,কুক্ভল্লা

457 3900 N-1777 জনাফ ক্নভ মর কুভায ানা 04.02.1989 03.02.2048 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ াতক্ষীযা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আরভডাঙ্গা াখা, চুয়াডাঙ্গা

458 3901 K-1135 জনাফ মভািঃ খাশরদ আর ভাসুভ 01.07.1989 30.06.2048 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ(ক্াফ ক্ফজ্ঞান) চট্টগ্রাভ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মধাাযাট াখা, চট্টগ্রাভ (িঃ)

459 3902 B-836 জনাফ ক্ফলফ কুন্ডু 24.08.1989 23.08.2048 ক্ফক্ফএ(ম্মান), এভক্ফএ মশায 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মদৌরতনৄয াখা, খুরনা

460 3903 M-4418 জনাফ কাজী ভনজুয এরাী আকা 13.09.1989 12.09.2048 ক্ফএক্(ইক্ঞ্জ.),এভএক্ মশায 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মশায াখা, মশায

461 3904 A-8152 জনাফ মভািঃ আফদুর আরীভ 08.11.1989 07.11.2048 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ মশায 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভক্নযাভনৄয াখা, মশায

462 3907 N-1778 জনাফ মনজাভ উক্িন 15.10.1990 14.10.2049 ক্ফএক্ ইক্ঞ্জিঃ (কক্ি: াশয়ন্স) কক্সফাজায 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ডুরাাজযা াখা, কক্সফাজায

463 3908 N-1779 জনাফ মভািঃ নাজমুর াান ক্কদায 30.10.1990 29.10.2049 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ফযগুনা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মরমুয়া াখা, ফযগুনা
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464 3909 S-5000 জনাফ মভািঃ ক্যফুয যভান 21.11.1990 20.11.2049 ক্ফক্ফএ,এভক্ফএ (ক্পন্যান্স এন্ড ব্াংক্কং) ব্রাহ্মণফাক্িয়া 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মফরাফ াখা, নযক্ংদী

465 3911 N-1780 জনাফ ক্নউটন কুভায ক্ফো 06.07.1991 05.07.2050 ক্ফক্ফএ(ম্মান),এভক্ফএ ক্ঝনাইদ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াক্চরানৄয ফাজায াখা, ভাগুযা

466 3912 B-837 জনাফ ক্ফকা দা 07.08.1991 06.08.2050 ক্ফএক্ (অনা ম), এভএক্ ঝারকাঠি 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আমুয়া াখা,ঝারকাঠি

467 3914 S-5001 জনাফ মভািঃ াভীভ 10.09.1991 09.09.2050
ক্ফএক্(ম্মান),

এভএক্(পক্রত গক্নত)
ব্রাহ্মণফাক্িয়া 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভাধফদী াখা, নযক্ংদী

468 3917 S-5002 জনাফ এ. আয. এভ.ক্পউল্লা 08.11.1991 07.11.2050
ক্ফক্ফএ(অনা ম), এভক্ফএ (ম্যাশনজশভন্ট 

স্টাক্ডজ)
ঠাকুযগাঁ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্যাজক্দখান াখা, মুন্সীগঞ্জ

469 3918 R-1757 জনাফ মভািঃ যক্কবুর ইরাভ রুভন 09.11.1991 08.11.2050 ক্ফএক্এক্জ(ম্মান),এভএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মকািানীগঞ্জ াখা, ক্শরট

470 3919 K-1136 জনাফ মখাকন চন্দ্র মদফনাথ 25.11.1991 24.11.2050
ক্ফএক্এক্জ(ম্মান), এভএ (কৃক্ল 

অথ মনীক্ত)
ব্রাহ্মণফাক্িয়া 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জাউয়াফাজায াখা, সুনাভগঞ্জ

471 3920 M-4420 জনাফ ভক্উয যভান 12.12.1991 11.12.2050 ক্ফক্ফএ(ম্মান),এভক্ফএ টুয়াখারী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাযখানা াখা, টুয়াখারী

472 3921 N-1781 জনাফ নাজমুর ইরাভ 13.12.1991 12.12.2050 ক্ফক্ফএ, এভক্ফ াতক্ষীযা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চুয়াডাঙ্গা াখা, চুয়াডাঙ্গা

473 3922 I-484 জনাফ মভািঃ ইফাদ আফদুল্লা জাক্দ 20.12.1991 19.12.2050 ক্ফক্ফএ কুক্ভল্লা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নাঙ্গরশকাট াখা, রাকাভ

474 3923 N-1782 জনাফ নাক্দ ক্জয়া উক্িন নুয 02.01.1992 01.01.2051 ক্ফএক্(ম্মান),এভএ (ক্জগ্রাক্প) মনায়াখারী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- রক্ষ্মীনৄয াখা, রক্ষ্মীনৄয

475 3924 M-4421 জনাফ ভনজুরুর ক 04.02.1992 03.02.2051 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ ভয়ভনক্ং 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যজনীগঞ্জ াখা, সুনাভগঞ্জ

476 3925 M-4422 জনাফ ভাবুফ আরভ খান 15.03.1992 14.03.2051
ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ (ক্পন যান্স এন্ড 

ফ যাংক্কং)
ভয়ভনক্ং 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভাক্ঝয়ারী াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

477 3926 S-5003 জনাফ সুভন াা 14.05.1992 13.05.2051 ক্ফএক্ (ম্মান),পশযক্ি পক্যদনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- দযনৄয াখা, পক্যদনৄয

478 3928 F-916 জনাফ পাক্ভদা নুয মুন 12.06.1992 11.06.2051 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ ক্কশাযগঞ্জ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্কশাযগঞ্জ াখা, ক্কশাযগঞ্জ

479 3930 E-396 জনাফ ইযাত ক্স্দা 30.06.1992 29.06.2051 ক্ফএক্(ইক্ঞ্জ:) পক্যদনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফায়তুর আভান াখা, পক্যদনৄয

480 3931 S-5004 জনাফ ক্পাত আযা 12.07.1992 11.07.2051 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ ঢাকা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নন্দীািা ফাজায াখা, ঢাকা

481 3933 M-4423 জনাফ মভািঃ ভদুদ আশভদ 20.09.1992 19.09.2051
ক্ফএক্এক্জ(ম্মান),

এভআইএ
ফক্যার 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- বালানচয াখা, ফক্যার

482 3934 K-1137 জনাফ কুশক্রকা মন 25.09.1992 24.09.2051 ক্ফক্ফএ (ক্পন্যান্স) নাযায়ণগঞ্জ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- পশযন মযক্ভট্যান্স ম্যাশনজশভন্ট ক্ফবাগ, প্রকা

483 3937 M-4425 জনাফ মভািঃ ভারুপ ভারা 19.12.1992 18.12.2051 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ টুয়াখারী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাউপর াখা, টুয়াখারী

484 3939 A-8154 জনাফ মভািঃ আান াফীফ 01.01.1993 31.12.2051 এভএ(ইংশযক্জ) ফক্যার 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্রক্ন্দয়া ফাজায াখা, ফক্যার

485 3940 N-1783 জনাফ জান্নাতুর নাঈভ 01.01.1993 31.12.2051 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ ঢাকা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াািতরী মচৌমুনী াখা,চট্টগ্রাভ(নফ ম)

486 3941 M-4426 জনাফ মুনতাক্ছয 01.01.1993 31.12.2051
ক্ফএএ(ম্মান),এভএএ 

(াফক্রক এযাডক্ভক্নশিন)
াতক্ষীযা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জগন্নাথনৄয াখা, চুয়াডাঙ্গা

487 3942 Z-530 জনাফ ক্জয়াউর ক 02.03.1993 01.03.2052 এভএ(ভাইশক্রাফাশয়ারজী) কক্সফাজায 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মটকনাপ াখা, কক্সফাজায

488 3943 A-8155 জনাফ আক্ভনা আতায 02.05.1993 01.05.2052 ক্ফক্ফএ(অনা ম) মনায়াখারী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মচৌমুনী াখা, মনায়াখারী

489 3945 S-5007 জনাফ সুজন নাগ 07.06.1993 06.06.2052 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ ক্কশাযগঞ্জ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আদভনৄয াখা, ক্কশাযগঞ্জ

490 3946 Z-531 জনাফ মভািঃ আর জাক্ফয 01.10.1993 30.09.2052 এভএক্(অথ মিঃ) চাাইনফাফগঞ্জ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- এইচআযএভক্ড-১, প্রকা

491 3947 D-597 জনাফ ধীভান অক্ধকাযী 15.10.1993 14.10.2052 ক্ফএক্এক্জ(ম্মান), এভএ খুরনা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- বান্ডাক্যয়া াখা ,ক্শযাজনৄয
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492 3948 M-4427 জনাফ মভািঃ ভক্বুল্লা 25.10.1993 24.10.2052 এভএ(ইংশযক্জ) ক্শযাজনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- তারতরী াখা, ফক্যার

493 3949 S-5008 জনাফ াক্দয়া ইরাভ 03.12.1993 02.12.2052 ক্ফক্ফএ ফক্যার 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- গাজীনৄয াখা, গাজীনৄয

494 3950 M-4428 জনাফ মভািঃ ভাবুফ ইরাভ 26.12.1993 25.12.2052 ক্ফএ(ম্মান)ইংশযক্জ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- রাখাই াখা, ক্ফগঞ্জ

495 3951 D-598 জনাফ মদরায়ায মাাইন 01.01.1994 31.12.2052 এভএএ রক্ষ্মীনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াক্জযািা াখা, রক্ষ্মীনৄয

496 3952 R-1759 জনাফ মভািঃ মযজাউর কক্যভ 01.01.1995 31.12.2053 ক্ফএ(ম্মান) খুরনা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াইকগাছা াখা, খুরনা

497 3953 M-4429 জনাফ মভািঃ ভীন 11.03.1995 10.03.2054 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ(ক্াফ ক্ফজ্ঞান) ঢাকা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- স্থানীয় মুখ্য কাম মারয়, ঢাকা

498 3954 P-458 জনাফ ক্ন্টু কুভায াক্রত 16.08.1987 15.08.2046
ক্ফএএ (অনা ম) 

এভএএ (অথ মনীক্ত)
াতক্ষীযা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জুিাননৄয াখা, চুয়াডাঙ্গা

499 3955 S-5009 জনাফ মভািঃ যীফুর ইরাভ 07.09.1987 06.09.2046
ক্ফক্ফএ(অনা ম), এভক্ফএ (ক্াফ 

ক্ফজ্ঞান)
কুক্িয়া 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- বাফনাটী ফাজায াখা, ভাগুযা

500 3957 M-4430 জনাফ মভাাম্মদ আব্দুর মুছাক্ব্বয 05.10.1987 04.10.2046 ক্ফএক্(ম্মান), এভএক্ ক্শরট 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জক্কগঞ্জ াখা, ক্শরট

501 3958 H-1111 জনাফ মভািঃ ক্পজুয যভান 01.01.1988 31.12.2046 ক্ফক্ফএ(ম্মান),এভক্ফএ মনায়াখারী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মদটি ফাজায াখা, মনায়াখারী

502 3959 S-5010 জনাফ মাশর আশম্মদ 01.07.1988 30.06.2047 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ নযক্ংদী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- স্থানীয় মুখ্য কাম মারয়, ঢাকা

503 3960 A-8156 জনাফ অক্ভত ক্ফো 15.08.1988 14.08.2047 এভএ-ক্ (গক্ণত) মগাারগঞ্জ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যাজাট াখা, মগাারগঞ্জ

504 3961 B-838 জনাফ ক্ফযাজ ভক্ন আচাম ম 01.01.1989 31.12.2047 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ন্দ্বী াখা, চট্টগ্রাভ (িঃ)

505 3962 R-1760 জনাফ রুহুর আভীন 05.05.1989 04.05.2048
ক্ফএক্(ম্মান),এভএ

(ফাশয়াশটক এন্ড মজশনটিক ইক্ঞ্জ)
টাঙ্গাইর 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ঙ্গুক্যয়া ফাজায াখা,  টাঙ্গাইর(উিঃ)

506 3964 H-1112 জনাফ হুাইন মভািঃ তাইপ আরভ 01.10.1989 30.09.2048 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ ফক্যার 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- টুয়াখারী াখা, টুয়াখারী

507 3965 S-5011 জনাফ মভািঃ ক্াফ উক্িন 12.10.1989 11.10.2048 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আবুশতাযাফ ফাজায াখা, চট্টগ্রাভ(িঃ)

508 3966 M-4432 জনাফ আর ফাযী উর মভাাশব্বয 30.11.1989 29.11.2048 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ জয়নৄযাট 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- দুগ মানৄয াখা, মনত্রশকাণা

509 3968 S-5012 জনাফ মৌযদী ভজুভদায 28.01.1990 27.01.2049 ক্ফক্ফএ(ম্মান), এভক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্দঘরী ফাজায াখা, রক্ষ্মীনৄয

510 3969 H-1113 জনাফ মভািঃ াক্ফবুয যভান 31.01.1990 30.01.2049 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ কুক্ভল্লা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- তাজনৄয াখা, ক্শরট

511 3970 A-8157
জনাফ মভািঃ আফদুল্লা

আর ভামুন ক্ফলফ
15.07.1990 14.07.2049 ক্ফএক্(ম্মান) াতক্ষীযা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াতক্ষীযা াখা, াতক্ষীযা

512 3971 N-1784 জনাফ ক্নকুঞ্জ  চন্দ্র নন্দী 19.07.1990 18.07.2049 ক্ফক্ফএ(া), এভক্ফএ ভয়ভনক্ং 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- বায়াডাঙ্গা াখা, মযনৄয

513 3972 K-1139 জনাফ মভািঃ কাভরুর াান 06.10.1990 05.10.2049 ক্ফএ(ম্মান), এভএ রক্ষ্মীনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নাশথযশটুয়া াখা, রাকাভ

514 3973 A-8158 জনাফ আক্যপ আনক্জয মাশন 20.12.1990 19.12.2049 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) গাজীনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কারীগঞ্জ াখা,গাজীনৄয

515 3974 R-1762 জনাফ ক্যজয়ানুর ইরাভ 23.12.1990 22.12.2049 এভএক্ টাঙ্গাইর 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কযমূর যা ফাজায াখা, মনায়াখারী

516 3976 S-5013 জনাফ মভািঃ মক্রভ মযজা 01.01.1991 31.12.2049 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ ক্দনাজনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মনত্রশকাণা াখা, মনত্রশকাণা

517 3977 A-8160 জনাফ অটর কয 01.01.1991 31.12.2049 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ নযক্ংদী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাংরাফাজায াখা, সুনাভগঞ্জ

518 3978 K-1140 জনাফ মভািঃ কাভরুজ্জাভান 08.05.1991 07.05.2050 ক্ফএক্(ইক্ই) ক্ঝনাইদ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- উজানীফাজায  াখা,  মগাারগঞ্জ

519 3979 S-5014 জনাফ াীন ভামুদ 02.06.1991 01.06.2050 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) চট্টগ্রাভ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মুিঃ আিঃ কািঃ,চট্টগ্রাভ(নফ ম)

520 3980 J-956 জনাফ জয়া ভ মা 01.08.1991 31.07.2050 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ চট্টগ্রাভ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চট্টগ্রাভ কশ মাশযট াখা,চট্টগ্রাভ

521 3981 P-459 জনাফ প্রনফ মচৌদৄযী 15.08.1991 14.08.2050 ক্ফপাভ ম(ম্মান), এভপাভ ম চট্টগ্রাভ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- রক্ষীছক্ি াখা,খাগিাছক্ি
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522 3982 A-8161 জনাফ মভািঃ আশনায়ায মাশন 10.09.1991 09.09.2050 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ কুক্ভল্লা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াজাননৄয াখা, টাঙ্গাইর (উিঃ)

523 3984 S-5015 জনাফ সয়দ মাানুয যভান 10.10.1991 09.10.2050 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ(ক্পন্যান্স) যাজফািী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মগাারনৄয ফাজায াখা, পক্যদনৄয

524 3985 M-4434 জনাফ মভািঃ ভারুশিাজা খান ক্ভঠু 24.10.1991 23.10.2050
ক্ফএক্(ম্মান),

এভএক্(গক্ণত)
ঢাকা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াতকাক্নয়া াখা, টিয়া

525 3987 M-4436 জনাফ ভাক্নক ক্ভয়া 20.11.1991 19.11.2050 ক্ফএ(ম্মান), এভএ মনত্রশকাণা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ধযভাা াখা, সুনাভগঞ্জ

526 3988 S-5016 জনাফ মৌযব ভন্ডর 31.12.1991 30.12.2050 ক্ফএক্,এভক্ফএ মশায 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- রফনচযা াখা, খুরনা

527 3990 N-1785 জনাফ নূযজাান ািা 18.03.1992 17.03.2051 এভএক্ (মলাক্থং এন্ড মটক্সাটাইর) মগাারগঞ্জ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মুকসুদনৄয  াখা, মগাারগঞ্জ

528 3992 M-4438 জনাফ ভাকশমুর কাউছায ান 10.06.1992 09.06.2051 ক্ফক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাদাঘাট াখা, সুনাভগঞ্জ

529 3993 R-1763 জনাফ মভািঃ যাশদ যক্ন ভুইয়া 15.08.1992 14.08.2051 ক্ফক্ফএ কুক্ভল্লা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ইভাভফািী াখা, ক্ফগঞ্জ

530 3994 M-4439 জনাফ ইয়াদ মভাশ মদ ক্নক্ফি 24.08.1992 23.08.2051 ক্ফএক্(ম্মান), এভএক্ টুয়াখারী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মযতনৄয াখা,ঢাকা

531 3995 S-5017 জনাফ মভািঃ ারাউক্িন 25.11.1992 24.11.2051 ক্ফএ(ম্মান), এভএ কুক্ভল্লা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ফকা, কুক্ভল্লা

532 3997 A-8163 জনাফ আক্দতয বট্টাচার্য্ম (ক্ভশুক) 10.12.1992 09.12.2051 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) চট্টগ্রাভ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- রাভা াখা, ফান্দযফান

533 3998 M-4440 জনাফ মভািঃ মভশদী াান 25.12.1992 24.12.2051 ক্ফএক্(ম্মান), এভএক্ ভয়ভনক্ং 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মুন্সীগঞ্জ াখা, মুন্সীগঞ্জ

534 3999 M-4441 জনাফ মভািঃ ক্ভজানুয যভান 30.12.1992 29.12.2051 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ জাভারনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ভরন ফাজায াখা, জাভারনৄয

535 4000 M-4442 জনাফ এ এভ মুক্নফ খান 01.01.1993 31.12.2051 ক্ফক্ফএ সুনাভগঞ্জ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ডুংক্যয়া াখা, সুনাভগঞ্জ

536 4002 A-8164 জনাফ মভািঃ আব্দুর ফাশছদ 01.01.1993 31.12.2051 ক্ফএক্ ইন মটক্সিঃ ইক্ঞ্জক্নয়াক্যং টাঙ্গাইর 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ভরা ফাজায াখা, টাঙ্গাইর(উিঃ)

537 4003 H-1114 জনাফ াান উজ্জাভান 01.01.1993 31.12.2051 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ (ভাশকমটিং) যাজাী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ইর াখা, ক্ফগঞ্জ

538 4004 A-8165 জনাফ মভািঃ আব্দুয যাক্কফ 03.01.1993 02.01.2052 এভক্ফএ (ভাশকটিং) ব্রাহ্মণফাক্িয়া 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- সুন্দযনৄয াখা, ক্ফগঞ্জ

539 4005 P-460 জনাফ যভা যানী াা 29.01.1993 28.01.2052 ক্ফএক্এক্জ(ম্মান), এভএ খুরনা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফটিয়াঘাটা াখা, খুরনা

540 4006 R-1764 জনাফ মভািঃ যাক্কফ মাশন 01.02.1993 31.01.2052 এভক্ফএ (একাউক্ন্টং) যীয়তনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- শ্যাভরী াখা, ঢাকা

541 4008 Y-227 জনাফ ইয়াক্ভন আশভদ 23.03.1993 22.03.2052 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ(এআইএ) ঢাকা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ফশকক্ফ স্টাপ কশরজ, ঢাকা

542 4009 Y-228 জনাফ মভািঃ ইউছুপ যাশর 06.04.1993 05.04.2052 ক্ফএক্(এক্গ্রিঃ) মনায়াখারী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মানানৄয াখা, মনায়াখারী

543 4010 T-701 জনাফ তা ভন্ডর 10.04.1993 09.04.2052 ক্ফক্ফএ মগাারগঞ্জ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মগাীনাথনৄয াখা, মগাারগঞ্জ

544 4011 M-4443 জনাফ মভাছক্রভা আতায 25.04.1993 24.04.2052 এভএএ (ভাজক্ফজ্ঞান) নযক্ংদী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্নয আখিা াখা, ঢাকা

545 4012 M-4444 জনাফ ক্ভক্য মদফনাথ 01.06.1993 31.05.2052 ক্ফএ(ম্মান), এভএ সুনাভগঞ্জ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মনায়াখারী ফাজায াখা,সুনাভগঞ্জ

546 4013 R-1765 জনাফ মভািঃ মযজাউর কক্যভ 01.07.1993 30.06.2052 ক্ফএক্ ইন এক্গ্রিঃ ইক্ঞ্জিঃ রক্ষ্মীনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যাভগঞ্জ াখা, রক্ষ্মীনৄয

547 4014 N-1786 জনাফ মভািঃ নাজমুর ইরাভ 20.07.1993 19.07.2052 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ টাঙ্গাইর 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কুতুশফয াট াখা, মনায়াখারী

548 4015 A-8167 জনাফ আয়া আতায 22.09.1993 21.09.2052 এভএক্ ফাশগযাট 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নাযায়ণগঞ্জ কশ মাশযট াখা,নাযায়ণগঞ্জ

549 4016 D-599 জনাফ দীক কুভায দা 18.10.1993 17.10.2052 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ নিাইর 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চযপবযফী ফাজায াখা, চাঁদনৄয

550 4017 A-8168 জনাফ আয়া আতায 25.10.1993 24.10.2052 ক্ফএক্এক্জ (অনা ম) মুন্সীগঞ্জ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াঁািা াখা, মুন্সীগঞ্জ

551 4018 W-219 জনাফ মভািঃ য়াক্র উল্লা 27.10.1993 26.10.2052 এভক্ফএ নযক্ংদী 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ভযনৄয াখা, ঢাকা

552 4019 T-702 জনাফ তনয় দত্ত 10.11.1993 09.11.2052 এভএ গাজীনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জায়রস্কয াখা, মপনী
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553 4020 M-4445 জনাফ ভাসুদা খান ক্ভক্ি 30.11.1993 29.11.2052 এভএএ টাঙ্গাইর 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ফক্নকা, ঢাকা

554 4022 R-1766 জনাফ টি,এভ, যাক্কফ াান মুন্না 01.01.1994 31.12.2052 এভএ (ইংক্র) মশায 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফনগ্রাভ াখা, মগাারগঞ্জ

555 4023 R-1767 জনাফ মভািঃ মযশদায়ানুর ইরাভ 01.01.1994 31.12.2052 ক্ফএক্এক্জ(অনা ম) ফক্যার 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চযশকয়ায াখা, মুন্সীগঞ্জ

556 4024 A-8169 জনাফ মভািঃ আযাফুর ক 01.01.1994 31.12.2052 এভক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যানীগঞ্জ ফাজায াখা, সুনাভগঞ্জ

557 4025 H-1115 জনাফ াক্ভদা আতায ীযা 20.01.1994 19.01.2053 এভক্ফএ (ক্পন্যান্স) ফাশগযাট 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- গশফলণা  ক্যংখ্যান ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

558 4026 A-8170 জনাফ মভািঃ আযাফুর ইরাভ 01.03.1994 28.02.2053 ক্ফএ(ম্মান), এভএ রক্ষ্মীনৄয 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মুিঃ আিঃ কািঃ, রক্ষ্মীনৄয

559 4028 S-5019 জনাফ ঞ্জয় মদফনাথ 16.07.1994 15.07.2053 ক্ফক্ফএ (ভাশকমটিং) ফাশগযাট 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মচৌদৄযী ফাজায াখা, রক্ষ্মীনৄয

560 4030 T-704 জনাফ মভািঃ তানবীয মাশন 01.11.1994 31.10.2053 ক্ফএ(ম্মান), এভএ াতক্ষীযা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জাভজাক্ভ ফাজায াখা,  চুয়াডাঙ্গা

561 4031 N-1787 জনাফ মভািঃ নাজমুর হুদা 15.11.1994 14.11.2053 ক্ফএক্ (অনা ম) চট্টগ্রাভ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আক্জজনগয াখা, ফান্দযফান

562 4032 K-1141 জনাফ মভািঃ কাভরুজ্জাভান জর 20.11.1994 19.11.2053 এভক্ফএ (ব্াংক্কং এন্ড ইনু্স:) ভাগুযা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাপকযতরা ফাজায াখা, চাঁদনৄয

563 4033 A-8171 জনাফ মভািঃ আক্ভনুর ইরাভ 31.12.1994 30.12.2053 এভএক্(গক্নত) টাঙ্গাইর 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জাঙ্গাক্রয়া ফাজায াখা, নাযায়নগঞ্জ

564 4034 I-486 জনাফ আর ইভযান 01.01.1989 31.12.2047 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ নাযায়ণগঞ্জ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাগভাযা ফাজায াখা, রাকাভ

565 4035 T-705 জনাফ মভািঃ আবু তাশয খান 02.07.1989 01.07.2048 ক্ফএক্(ম্মান), এভএক্ কুক্ভল্লা 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মখাফা াখা, রাকাভ

566 4036 M-4447 জনাফ মভাস্তাক ক্ভঞা 31.07.1989 30.07.2048 এভএ (ইক্ঞ্জক্নয়াক্যং) চট্টগ্রাভ 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কারীনৄয াখা,টিয়া

567 4037 R-1768 জনাফ যঞ্জন কুভায মঘাল 22.08.1989 21.08.2048 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ কুক্িয়া 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আরভডাঙ্গা াখা, চুয়াডাঙ্গা

568 4038 S-5021 জনাফ সুজন চন্দ্র ঘযাভী 15.11.1989 14.11.2048 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ ঝারকাঠি 29.09.2019 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যাজনৄয াখা,ঝারকাঠি

569 4046 S-3476 জনাফ ক্পউর আজভ 31.07.1964 30.07.2023 ক্ফএ চট্টগ্রাভ 18.04.1985 ক্নিঃ কাযী 30.01.2020 আবুশতাযাফ ফাজায াখা, চট্টগ্রাভ(িঃ)

570 4050 S-3298 জনাফ মভািঃ মারায়ভান 30.09.1963 29.09.2022 ক্ফএ জাভারনৄয 07.05.1985 ক্নিঃ কাযী 30.01.2020 াজীনৄয ফাজায াখা, জাভারনৄয

571 4051 A-6506 জনাফ মভািঃ আব্দুর রক্তপ 30.04.1964 29.04.2023 ক্ফএ জাভারনৄয 07.05.1985 ক্নিঃ কাযী 30.01.2020 ভাদাযগঞ্জ াখা, জাভারনৄয

572 4052 E-314 জনাফ এনামুর ক 30.12.1964 29.12.2023 ক্ফএ জাভারনৄয 07.05.1985 ক্নিঃ কাযী 30.01.2020 মভরান্দ াখা, জাভারনৄয

573 4056 S-3276 জনাফ াইদুয যক্দ ভইয়া 01.01.1964 31.12.2022 ক্ফএ নযক্ংদী 12.06.1985 ক্নিঃ কাযী 30.01.2020 নযক্ংদী াখা, নযক্ংদী

574 4057 A-6797 জনাফ ক্ভজমা আবু আশভদ ক্কদায 01.03.1965 28.02.2024 ক্ফএ চট্টগ্রাভ 12.06.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 30.01.2020 চট্টগ্রাভ কশ মাশযট াখা,চট্টগ্রাভ

575 4059 M-2906 জনাফ মখ ভক্উয যভান 01.04.1964 31.03.2023 এইচএক্ ফাশগযাট 23.06.1985 ক্নিঃ কাযী 30.01.2020 মভাশযরগঞ্জ াখা, ফাশগযাট

576 4060 F-603 জনাফ মভািঃ ক্পশযাজ উক্িন 01.03.1966 28.02.2025 ক্ফএ মযনৄয 23.06.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 30.01.2020 কুসুভাটী াখা, মযনৄয

577 4063 G-520 জনাফ মভািঃ ক্গয়া উক্িন 01.01.1967 31.12.2025 ক্ফএ মবারা 15.07.1985 মুদ্রাক্ষক্যক 27.02.2020 ইক্রাাট াখা, মবারা

578 4064 N-1165 জনাফ ক্নক্খর চন্দ্র ক্ফো 01.01.1964 31.12.2022 এভএএ মশায 17.07.1985 ক্নিঃ কাযী 27.02.2020
প্রক্কউযশভন্ট ক্ফবাগ এফং কভী কল্যাণ  ক্যফণ 

ক্ফবাগ, প্রকা

579 4066 K-782 জনাফ কনা যাণী মঘাল 01.02.1967 31.01.2026 এভএএ ফক্যার 17.07.1985 মুদ্রাক্ষক্যক 27.02.2020 এইচআযএভক্ড-১, প্রকা

580 4068 N-1198 জনাফ নয়ন উক্িন আশভদ মচৌদৄযী 30.10.1965 29.10.2024 ক্ফএ কুক্ভল্লা 27.07.1985 ক্নিঃ কাযী 27.02.2020 মলারয াখা, চট্টগ্রাভ (িঃ)

581 4070 A-6744 জনাফ যীপ আফদুল্লা পারুক 25.12.1964 24.12.2023 ক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 06.08.1985 ক্নিঃ কাযী 27.02.2020 াতফগ ম ফাজায াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

582 4071 N-1260 জনাফ নান্টু যকায 01.01.1965 31.12.2023 ক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 06.08.1985 ক্নিঃ কাযী 27.02.2020 ক্াফ ভন্বয় ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

583 4072 A-6749 জনাফ আরী আম্মদ খান 19.08.1965 18.08.2024 ক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 06.08.1985 ক্নিঃ কাযী 27.02.2020 ফিারঘয াখা,কুক্ভল্লা

584 4074 S-3440 জনাফ াশরা মফগভ 31.12.1965 30.12.2024 এইচএক্ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 05.09.1985 ক্নিঃ কাযী 27.02.2020 মুিঃ আিঃ কািঃ, ব্রাহ্মণফাক্িয়া
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585 4077 U-65 জনাফ উজ্জ্বর চন্দ্র মবৌক্ভক 01.06.1964 31.05.2023 ক্ফকভ চট্টগ্রাভ 01.10.1985 ক্নিঃ কাযী 30.04.2020 ক্ফক্নকা, চট্টগ্রাভ

586 4079 N-1220 জনাফ মভািঃ নুরুর মাছাইন 15.12.1964 14.12.2023 ক্ফএ কক্সফাজায 01.10.1985 ক্নিঃ কাযী 30.04.2020 মগাযকঘাটা াখা, কক্সফাজায

587 4080 A-6604 জনাফ আবুর ফাায 01.01.1965 31.12.2023 ক্ফকভ মনায়াখারী 01.10.1985 ক্নিঃ কাযী 30.04.2020 াজাযীাট াখা, মনায়াখারী

588 4081 S-3343 জনাফ ংকয ক্ফাযী মবৌক্ভক 01.06.1965 31.05.2024 ক্ডশলাভা-ইন-কভা ম মনায়াখারী 01.10.1985 ক্নিঃ কাযী 30.04.2020 চযপক্কযা াখা, মনায়াখারী

589 4082 P-278 জনাফ প্রদী কুভায ক্ং 01.12.1966 30.11.2025 এইচএক্ চট্টগ্রাভ 01.10.1985 ক্নিঃ কাযী 30.04.2020 আঞ্চক্রক কাম মারয়, টিয়া

590 4083 D-470 জনাফ মদফ মজযাক্ত রুদ্র 24.09.1966 23.09.2025 ক্ফএ কক্সফাজায 05.10.1985 ক্নিঃ কাযী 30.04.2020 হ্নীরা াখা, কক্সফাজায

591 4085 H-815 জনাফ াক্পজুশন্নছা মফগভ 20.01.1966 19.01.2025 এইচএক্ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 09.10.1985 ক্নিঃ কাযী 30.04.2020 ক্ফশকক্ফ স্টাপ কশরজ, ঢাকা

592 4086 A-6734 জনাফ আক্জজুয যভান মভাল্লা 10.01.1967 09.01.2026 ক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 09.10.1985 ক্নিঃ কাযী 30.04.2020 মগাাইনৄয াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

593 4087 M-3189 জনাফ মভািঃ ক্ভজানুয যভান 02.01.1967 01.01.2026 ক্ফএ(া) কুক্ভল্লা 19.10.1985 ক্নিঃ কাযী 30.04.2020 দাউদকাক্ন্দ াখা, কুক্ভল্লা

594 4088 C-110 জনাফ চপ ভং ভাভ মা 19.02.1965 18.02.2024 ক্ফএ যাঙ্গাভাটি 20.10.1985 ক্নিঃ কাযী 30.04.2020 যাজস্থরী াখা, যাঙ্গাভাটি

595 4091 H-599 জনাফ মভাািঃ মাশনয়াযা 22.10.1966 21.10.2025 ক্ফএ ফক্যার 06.07.1986 মুদ্রাক্ষক্যক 30.04.2020 মকন্দ্রীয় ক্াফ ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

596 4093 R-1075 জনাফ যক্ভজা খাতুন 18.02.1966 17.02.2025 ক্ফএ নযক্ংদী 18.06.1987 িঃ মকালাধ্যক্ষ 31.05.2020 টঙ্গী াখা, গাজীনৄয

597 4095 S-3713 জনাফ মভািঃ াশদকুয যভান 30.01.1964 29.01.2023 ক্ফএ পক্যদনৄয 12.07.1987 কৃক্ল ভাঠ কাযী 31.05.2020 আরপাডাঙ্গা াখা, পক্যদনৄয

598 4096 S-2987 জনাফ মভািঃ ক্দুর ইরাভ মচৌদৄযী 01.03.1967 28.02.2026 ক্ফএ ক্শরট 18.07.1987 ক্নিঃ কাযী 31.05.2020 ক্শফয ফাজায াখা, ক্শরট

599 4097 S-2993 জনাফ সুবাল চন্দ্র ার 03.03.1964 02.03.2023 এইচএক্ মপনী 22.07.1987 ক্নিঃ কাযী 31.05.2020 আক্নকা, মপনী

600 4098 A-5969 জনাফ আবু ফকয ক্ক্িক 15.02.1967 14.02.2026 ক্ফএ জাভারনৄয 27.07.1987 ক্নিঃ কাযী 31.05.2020 নাক্ন্দনা াখা, জাভারনৄয

601 4099 K-798 জনাফ খাক্দজা াযবীন 01.09.1964 31.08.2023 ক্ফএ ঢাকা 29.07.1987 ক্নিঃ কাযী 31.05.2020 পশযন মযক্ভট্যান্স ম্যাশনজশভন্ট ক্ফবাগ, প্রকা

602 4100 S-2985 জনাফ ক্পকুর ইরাভ 05.02.1968 04.02.2027 এইচএক্ ঢাকা 01.08.1987 িঃ মকালাধ্যক্ষ 31.05.2020 মকাভযগঞ্জ াট াখা, ঢাকা

603 4101 M-2898 জনাফ ভাফুজুয যভান খন্দকায 01.01.1964 31.12.2022 ক্ফএক্ কুক্ভল্লা 09.03.1988 ক্নিঃ কাযী 31.05.2020 স্থানীয় মুখ্য কাম মারয়, ঢাকা

604 4102 J-683 জনাফ জীফন মনছা মফগভ 01.09.1968 31.08.2027 এইচএক্ ফক্যার 17.03.1988 মুদ্রাক্ষক্যক 30.06.2020 ক্ফক্নকা,ফক্যার

605 4104 A-5971 জনাফ মভািঃ আবু জাশয 12.07.1965 11.07.2024 ক্ফএ কুক্ভল্লা 24.05.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 30.06.2020 মুিঃ আিঃ কািঃ, কুক্ভল্লা

606 4106 S-2997 জনাফ াভীভ উক্িন ভজুভদায 01.01.1967 31.12.2025 ক্ফএ চট্টগ্রাভ 09.06.1988 ক্নিঃ কাযী 30.06.2020 ফাপযয়াযাট াখা, চট্টগ্রাভ(িঃ)

607 4107 M-3345 জনাফ মভািঃ ক্ভজানুয যভান 15.01.1964 14.01.2023 এভএএ  মশায 01.09.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 30.06.2020 আক্নকা, মশায

608 4108 S-2972 জনাফ স্বন কুভায যায় 11.08.1964 10.08.2023 ক্ফকভ ভাগুযা 01.09.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 30.06.2020 দক্ক্ষণ ক্ভজমানৄয াখা, ভাগুযা

609 4109 N-1330 জনাফ মভািঃ নাক্জয উক্িন 15.04.1965 14.04.2024 এভএএ ক্ঝনাইদ 01.09.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 30.06.2020 বাটই ফাজায াখা, ক্ঝনাইদ

610 4110 A-6959 জনাফ মভািঃ আক্নসুয যভান 01.01.1967 31.12.2025 এইচএক্ মভশযনৄয 01.09.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 30.06.2020 ফাযাদী াখা, মভশযনৄয

611 4111 B-496 জনাফ ফযকাতুল্লা াান 01.01.1968 31.12.2026 এভকভ খুরনা 01.09.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 30.06.2020 ক্ফক্নকা, খুরনা

612 4112 M-3347 জনাফ মভািঃ ভক্নরুর ইরাভ 20.11.1964 19.11.2023 এইচএক্ কুক্ভল্লা 03.09.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 30.06.2020 মদাল্লাই নফাফনৄয (দিঃ)ফাজায াখা, কুক্ভল্লা

613 4113 M-3351 জনাফ মভাখশরসুয  যভান 01.01.1966 31.12.2024 ক্ফএ সুনাভগঞ্জ 12.09.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 30.06.2020 ফাযাট্টা াখা, মনত্রশকাণা

614 4114 A-6977 জনাফ আবুর কারাভ আজাদ 31.12.1964 30.12.2023 এইচএক্ কুক্ভল্লা 15.09.1988 মুদ্রাক্ষক্যক 30.06.2020 আভাক্নয়া ফাজায াখা, কুক্ভল্লা

615 4115 H-691 জনাফ মভািঃ ারুন অয যক্দ ক্কদায 30.11.1967 29.11.2026 ক্ফএক্ ঢাকা 25.09.1988 ক্নিঃ কাযী 30.06.2020 ক্ভজমানৄয াখা, গাজীনৄয

616 4116 B-499 জনাফ মফনজীয আশভদ 21.08.1966 20.08.2025 ক্ফএক্ নযক্ংদী 09.10.1988 ক্নিঃ কাযী 30.06.2020 াইকান ফাজায াখা, নযক্ংদী

617 4118 J-612 জনাফ জীফন কৃষ্ণ ার 12.08.1963 11.08.2022 ক্ফএ টাঙ্গাইর 27.10.1984 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 বাফখন্ড ফাজায াখা, টাঙ্গাইর (দিঃ)
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618 4119 A-6616 জনাফ আবুর খাশয়য ভইয়া 31.10.1964 30.10.2023 এইচএক্ রক্ষ্মীনৄয 30.10.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 চয পরকন াখা, রক্ষ্মীনৄয

619 4120 S-3238 জনাফ মভািঃ ছাশয়দুয যভান 10.10.1964 09.10.2023 ক্ফএ ভাক্নকগঞ্জ 10.11.1984 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 ফাক্নয়াজুিী াখা, ভাক্নকগঞ্জ

620 4121 A-6350 জনাফ আব্দুর কাক্দয 01.02.1964 31.01.2023 এইচএক্ ক্কশাযগঞ্জ 20.10.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 কটিয়াদী াখা, ক্কশাযগঞ্জ

621 4123 M-3228 জনাফ মভািঃ ভক্উয যভান 13.01.1964 12.01.2023 ক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 14.11.1984 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 ব্রাহ্মণফাক্িয়া াখা,  ব্রাহ্মণফাক্িয়া

622 4124 R-1067 জনাফ যতী চন্দ্র যায় 03.01.1964 02.01.2023 ক্ডশলাভা-ইন-কভা ম ভয়ভনক্ং 18.11.1984 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 মুতাগাছা াখা ভয়ভনক্ং(দিঃ)

623 4125 M-3306 জনাফ মভািঃ মুপশরহুয যভান 13.06.1966 12.06.2025 এইচএক্ মভশযনৄয 18.11.1984 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 মভশযনৄয াখা, মভশযনৄয

624 4126 S-3363 জনাফ মভািঃ মক্রভ উক্িন 01.02.1964 31.01.2023 ক্ফএ কক্সফাজায 18.11.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 যামু াখা, কক্সফাজায

625 4128 M-2933 জনাফ মভািঃ মভাস্তাক্পজুয যভান 06.03.1966 05.03.2025 এইচএক্ ভাগুযা 24.12.1984 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 নাগিা ফাজায াখা, ভাগুযা

626 4129 R-1057 জনাফ যক্পকুর ইরাভ 12.12.1963 11.12.2022 এইচএক্ ক্কশাযগঞ্জ 26.12.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 রক্তপাফাদ াখা, ক্কশাযগঞ্জ

627 4130 M-3976 জনাফ মভািঃ ক্ভজানুয যভান 15.10.1983 14.10.2042 এভক্ফএ(ব্ফস্থানা) চট্টগ্রাভ 05.05.2013 কভ মকতমা 27.12.2020 পাক্জরখাযাট াখা,টিয়া

628 4131 F-800 জনাফ পক্যদা ইয়াক্ভন 29.10.1985 28.10.2044 এভএএ টাঙ্গাইর 05.05.2013 কভ মকতমা 27.12.2020 ফাথুরীাদী ফাজায াখা, টাঙ্গাইর(দিঃ)

629 4132 N-1150 জনাফ মভািঃ নক্য উক্িন 02.02.1964 01.02.2023 এইচএক্ ফক্যার 10.01.1985 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 ভক্কভাফাদ ফাজায াখা, ফক্যার

630 4135 Z-400 জনাফ মভািঃ জাক্দ কাভরুর আরভ 04.01.1965 03.01.2024 এইচএক্ চট্টগ্রাভ 14.01.1985 কৃক্ল ভাঠ কাযী 27.12.2020 নগশযযাট াখা, টুয়াখারী

631 4137 A-7134 জনাফ মভািঃ আরাউক্িন 09.10.1965 08.10.2024 এইচএক্ চুয়াডাঙ্গা 21.01.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 উথরী াখা, চুয়াডাঙ্গা

632 4138 B-575 জনাফ ক্ফধান মচৌদৄযী 01.02.1966 31.01.2025 এইচএক্ মভৌরবীফাজায 09.02.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 জুিী াখা, মভৌরবীফাজায

633 4139 H-731 জনাফ মভািঃ াক্ভদুর ইরাভ 01.06.1965 31.05.2024 এইচএক্  মশায 21.10.1984 মুদ্রাক্ষক্যক 27.12.2020 ক্ঝকযগাছা াখা, মশায

634 4142 A-6676 জনাফ এ ম্যানু 12.09.1963 11.09.2022 এইচএক্ ফান্দযফান 02.03.1985 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 ফান্দযফান াখা, ফান্দযফান

635 4143 D-436 জনাফ ক্িশজন্দ্র চন্দ্র মভাদক 01.04.1964 31.03.2023 ক্ফএক্ টাঙ্গাইর 06.03.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 ঘাটাইর াখা, টাঙ্গাইর(উিঃ)

636 4144 J-565 জনাফ মৄক্থকা যানী সূত্রধয 17.06.1966 16.06.2025 এভএ  মশায 23.03.1985 মুদ্রাক্ষক্যক 27.12.2020 ভক্য়াাটি াখা, মশায

637 4145 H-780 জনাফ ারুন অয যক্দ 31.12.1964 30.12.2023 ক্ফএ জাভারনৄয 24.03.1985 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 তুরীনৄয ফাজায াখা, জাভারনৄয

638 4146 M-3120 জনাফ মভািঃ ভাবুবুর আরভ 10.02.1965 09.02.2024 এইচএক্ জাভারনৄয 24.03.1985 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 ভামুদনৄয ফাজায াখা, জাভারনৄয

639 4147 M-3128 জনাফ মভািঃ মভাখশরছুয যভান 01.09.1965 31.08.2024 ক্ফএ জাভারনৄয 24.03.1985 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 বাফকী ফাজায াখা, জাভারনৄয

640 4148 N-1187 জনাফ নাজভা খন্দকায 03.01.1966 02.01.2025 ক্ফএ ভয়ভনক্ং 25.03.1985 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 ঝায়াইর াখা, টাঙ্গাইর(উিঃ)

641 4151 A-6726 জনাফ অরুন কুভায বট্টাচাম ম 01.01.1967 31.12.2025 ক্ফএ ক্ফগঞ্জ 27.03.1985 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 ভাদনা াখা, ক্ফগঞ্জ

642 4155 S-2276 জনাফ ক্যাজ আশভদ 15.02.1966 14.02.2025 ক্ফএ াফনা 15.05.1985 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 গাংনী াখা, মভশযনৄয

643 4156 K-740 জনাফ খাতুন-ই-ক্জন্নাত 14.01.1966 13.01.2025 এইচএক্ চট্টগ্রাভ 14.07.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 খাতুনগঞ্জ াখা, চট্টগ্রাভ (িঃ)

644 4157 J-601 জনাফ জীবুন নাায 01.06.1966 31.05.2025 ক্ফএ ভয়ভনক্ং 16.07.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 ক্ফক্নকা, ভয়ভনক্ং

645 4158 S-3329 জনাফ মভািঃ াভসুর আরভ 15.01.1964 14.01.2023 এইচএক্ কুক্ভল্লা 23.07.1985 মুদ্রাক্ষক্যক 27.12.2020 ক্ফবাগীয় কাম মারয়, কুক্ভল্লা

646 4159 H-788 জনাফ াক্ফবুয যভান 28.11.1964 27.11.2023 ক্ফএ কুক্ভল্লা 23.07.1985 মুদ্রাক্ষক্যক 27.12.2020 ক্ফক্নকা,কুক্ভল্লা

647 4160 H-790 জনাফ াক্ফফ উল্লা াশটায়াযী 06.08.1964 05.08.2023 এইচএক্ কুক্ভল্লা 27.07.1985 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 মানাইমুিী াখা, রাকাভ

648 4161 A-6570 জনাফ মভািঃ আব্দুর কুদ্দুছ 31.12.1964 30.12.2023 এইচএক্ কুক্ভল্লা 27.07.1985 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 চান্দরা াখা, কুক্ভল্লা

649 4162 A-6743 জনাফ আযাফুর আরভ 19.09.1963 18.09.2022 ক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 05.08.1985 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 আখাউিা াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

650 4164 I-116 জনাফ মভািঃ ফাশয়দ উল্লা মৃধা 30.11.1963 29.11.2022 এইচএক্ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 06.08.1985 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 সচয়াযকুক্ি ফাজায াখা,ব্রাহ্মণফাক্িয়া
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651 4165 A-6755 জনাফ মভািঃ আরী নকীফ 25.09.1966 24.09.2025 ক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 06.08.1985 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 মগাাইনৄয াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

652 4167 M-3181 জনাফ মভাস্তাক আশভদ 01.01.1964 31.12.2022 এইচএক্ কক্সফাজায 01.10.1985 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 ঈদগা াখা, কক্সফাজায

653 4169 S-3101 জনাফ সুরতান আশভদ 07.08.1963 06.08.2022 ক্ফএক্ ঝারকাঠি 07.10.1985 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 ফাদুযতরা ফাজায াখা,ঝারকাঠি

654 4170 A-6772 জনাফ এ টি এভ আর আক্ভন 01.01.1964 31.12.2022 এইচএক্ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 07.10.1985 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 আক্নকা,  ব্রাহ্মণফাক্িয়া (দিঃ)

655 4171 J-649 জনাফ মভািঃ জাাঙ্গীয উভান 12.11.1963 11.11.2022 ক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 09.10.1985 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 মগাীনাথনৄয ফাজায াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

656 4172 S-3450 জনাফ মভািঃ মায়াশয়ফ আরভ 30.06.1965 29.06.2024 ক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 09.10.1985 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 কাক্রকচ্ছ াখা,ব্রাহ্মণফাক্িয়া

657 4173 A-6759 জনাফ মভািঃ আউয়ার খন্দকায 03.12.1966 02.12.2025 এইচএক্ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 09.10.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 ক্ফেশযাড  াখা,  ব্রাহ্মণফাক্িয়া

658 4174 I-307 জনাফ মভািঃ ইব্রাীভ 01.03.1965 28.02.2024 ক্ফকভ  মনায়াখারী 19.10.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 কুতুশফয াট াখা, মনায়াখারী

659 4175 T-380 জনাফ তরুন কাক্ি 11.05.1964 10.05.2023 ক্ফকভ চট্টগ্রাভ 24.10.1985 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 নজুক্ভয়াাট  াখা,চট্টগ্রাভ(নফ ম)

660 4176 A-6458 জনাফ আযতী যানী দা 01.02.1968 31.01.2027 ক্ফকভ নযক্ংদী 23.04.1987 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 চযসুবুক্ি ফাজায াখা, নযক্ংদী

661 4177 B-640 জনাফ ফাবুর কাক্ি মদ 04.01.1965 03.01.2024 এইচএক্ চট্টগ্রাভ 01.07.1987 কৃক্ল ভাঠ কাযী 27.12.2020 াতকাক্নয়া াখা, টিয়া

662 4178 K-802 জনাফ মভাাম্মদ কক্যভ উল্লা 01.10.1966 30.09.2025 ক্ফকভ চট্টগ্রাভ 10.07.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 ক্শফযাট াখা, চট্টগ্রাভ(িঃ)

663 4179 N-1331 জনাফ নীরকাি ক্ফো 22.09.1965 21.09.2024 ক্ফএক্ ক্ঝনাইদ 01.09.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 ক্ঝনাইদ াখা, ক্ঝনাইদ

664 4180 N-1326 জনাফ মভািঃ নজুভ উক্িন ক্ভয়াজী 31.12.1967 30.12.2026 এইচএক্ মুন্সীগঞ্জ 25.09.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 গজাক্যয়া াখা, মুন্সীগঞ্জ

665 4181 M-3434 জনাফ মভািঃ ভঞ্জুয যভান আফ্রাদ 31.12.1969 30.12.2028 ক্ফএ নযক্ংদী 06.10.1988 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 মুিঃ আিঃ কািঃ, নযক্ংদী

666 4182 Z-342 জনাফ জাাঙ্গীয আরভ 01.01.1970 31.12.2028 এইচএক্ কুক্ভল্লা 09.10.1988 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 ক্দরাই  াখা, কুক্ভল্লা

667 4183 S-2978 জনাফ মভািঃ ক্পকুর ইরাভ 10.04.1968 09.04.2027 এভএক্ ভয়ভনক্ং 10.10.1988 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 মকন্দ্রীয় ক্াফ ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

668 4184 R-994 জনাফ যাশপজা ইয়াভীন 10.05.1964 09.05.2023 ক্ফএক্ নযক্ংদী 11.10.1988 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 আক্নকা,নযক্ংদী

669 4185 A-6955 জনাফ মভািঃ আিঃ মভাতাশরফ 15.01.1964 14.01.2023 ক্ফকভ টাঙ্গাইর 12.10.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 ভূ্ঞানৄয াখা, টাঙ্গাইর(উিঃ)

670 4186 A-7062 জনাফ আঞ্জুভান আযা মফগভ 01.01.1966 31.12.2024 ক্ফকভ(ম্মান),এভকভ ভয়ভনক্ং 12.10.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 স্থানীয় মুখ্য কাম মারয়, ঢাকা

671 4187 M-2893 জনাফ মভািঃ মভাাযপ মাশন খান 12.03.1966 11.03.2025 এভএক্ (ভশগার) গাজীনৄয 12.10.1988 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 মদাায াখা, ঢাকা

672 4188 U-68 জনাফ উভা যানী দা 16.02.1967 15.02.2026 এইচএক্ মুন্সীগঞ্জ 12.10.1988 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 মঘারতরী ফাজায াখা, মুন্সীগঞ্জ

673 4189 L-233 জনাফ মভািঃ লুৎপয যভান 07.11.1967 06.11.2026 ক্ফএক্ ভয়ভনক্ং 12.10.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 মটাকনয়ন ফাজায াখা, গাজীনৄয

674 4190 M-3341 জনাফ মভািঃ ভক্নরুজ্জাভান 31.01.1968 30.01.2027 এভএ টাঙ্গাইর 12.10.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 ফল্লা ফাজায াখা, টাঙ্গাইর(উিঃ)

675 4191 Z-347 জনাফ মভািঃ জক্য উিীন 30.06.1968 29.06.2027 ক্ফকভ টাঙ্গাইর 12.10.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 ফাংিা াখা, টাঙ্গাইর(উিঃ)

676 4192 L-199 জনাফ মভািঃ লুৎপয যভান 15.01.1968 14.01.2027 ক্ফএক্ টাঙ্গাইর 12.10.1988 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 নাগযনৄয াখা, টাঙ্গাইর (দিঃ)

677 4193 S-2968 জনাফ ারভা আতায 11.12.1968 10.12.2027 ক্ফএ ঢাকা 12.10.1988 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 ক্ভযনৄয াখা, ঢাকা

678 4194 A-5961 জনাফ অভর কুভায যকায 03.01.1969 02.01.2028 ক্ফএ ভাক্নকগঞ্জ 12.10.1988 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 জাগীয াখা, ভাক্নকগঞ্জ

679 4195 A-6954 জনাফ আফদুল্লা আর ভামুন ভুঞা 12.01.1970 11.01.2029 ক্ফএএ ক্কশাযগঞ্জ 12.10.1988 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 মাশননৄয াখা, ক্কশাযগঞ্জ

680 4196 M-3353 জনাফ মভািঃ ভক্উয যভান 05.09.1966 04.09.2025 এইচএক্ ঢাকা 18.10.1988 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 আইক্টি অাশযন ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

681 4197 H-693 জনাফ মভািঃ াান 15.10.1965 14.10.2024 এইচএক্ মপনী 21.11.1988 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 জায়রস্কয াখা, মপনী

682 4198 F-548 জনাফ পারুক মাশন 30.10.1967 29.10.2026 ক্ফকভ মনায়াখারী 21.11.1988 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 মনয়াজনৄয াখা, মনায়াখারী

683 4199 S-2977 জনাফ এ মক এভ মারায়ভান 01.03.1967 28.02.2026 ক্ফএক্ ক্কশাযগঞ্জ 20.12.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 মচৌগাঙ্গা ফাজায াখা, ক্কশাযগঞ্জ
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684 4200 N-1332 জনাফ মভািঃ নুরুর আক্ভন 02.02.1965 01.02.2024 ক্ফএ রক্ষ্মীনৄয 21.12.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 ক্ফরাইছক্ি াখা, যাঙ্গাভাটি

685 4201 O-124 জনাফ ভান ক্ভয়া মচৌদৄযী 03.03.1968 02.03.2027 এভএ খাগিাছক্ি 21.12.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 যাভগি াখা, খাগিাছক্ি

686 4204 R-972 জনাফ মভািঃ যভজান আরী 15.01.1964 14.01.2023 ক্ফএক্ যাজফািী 15.01.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 মুরঘয াখা,যাজফািী

687 4205 A-7029 জনাফ মভািঃ আভীয মাশন 31.03.1964 30.03.2023 ক্ফকভ ফক্যার 15.01.1989 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 বালানচয াখা, ফক্যার

688 4206 J-705 জনাফ মভািঃ জারার উক্িন 05.03.1965 04.03.2024 ক্ফএক্ পক্যদনৄয 15.01.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 ভদৄখারী াখা, পক্যদনৄয

689 4207 A-7031 জনাফ মভািঃ আরভগীয ক্ভয়া 25.09.1965 24.09.2024 এভএ পক্যদনৄয 15.01.1989 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 ফাগাট াখা, পক্যদনৄয

690 4208 M-3393 জনাফ ভাক্নক রার দত্ত 01.07.1966 30.06.2025 এভকভ ক্শযাজনৄয 15.01.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 27.12.2020 গুক্রাখারী াখা, ক্শযাজনৄয

691 4209 H-859 জনাফ আিঃ াক্ভদ খান 13.02.1969 12.02.2028 ক্ফএ ক্শযাজনৄয 15.01.1989 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 সফঠাকাটা াখা, ক্শযাজনৄয

692 4210 M-3370 জনাফ ভভতাজ মফগভ 01.01.1967 31.12.2025 ক্ফএ মনত্রশকাণা 28.02.1989 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 কুযাি াখা, মনত্রশকাণা

693 4211 B-610 জনাফ ক্ফেনাথ যকায 01.01.1968 31.12.2026 ক্ফএক্ মনত্রশকাণা 07.03.1989 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 মিজাযী ম্যাশনজশভন্ট ক্ডাট মশভন্ট, প্রকা,ঢাকা

694 4213 A-7008 জনাফ এ টি এভ আক্যপ ক্ক্িকী 01.09.1963 31.08.2022 ক্ফএএ টাঙ্গাইর 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 27.12.2020 মুিঃ আিঃ কািঃ, টাঙ্গাইর(উিঃ)

695 4214 S-3602 জনাফ মভািঃ আব্দু বুয 30.04.1964 29.04.2023 ক্ফএ মযনৄয 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 বায়াডাঙ্গা াখা, মযনৄয

696 4215 B-611 জনাফ আফদুর ফাকী 06.11.1964 05.11.2023 ক্ফকভ(ম্মান),এভকভ মনত্রশকাণা 11.03.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 31.12.2020 দুজ াখা, মনত্রশকাণা

697 4216 S-3599 জনাফ মভািঃ াজাান আরী 31.01.1965 30.01.2024 ক্ফএ(ম্মান), এভএ জাভারনৄয 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 আক্নকা,জাভারনৄয

698 4217 A-7007 জনাফ আবু আম্মদ 30.05.1965 29.05.2024 ক্ফএ ক্কশাযগঞ্জ 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 কুক্রয়াযচয াখা, ক্কশাযগঞ্জ

699 4218 S-3586 জনাফ মভািঃ াইফুর ইরাভ আকন্দ 15.06.1965 14.06.2024 ক্ফএক্ গাজীনৄয 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 াযাইদ ফাজায াখা, গাজীনৄয

700 4219 S-3597
জনাফ মভািঃ াঈদ আশম্মদ

(াভক্য়কবাশফ ফযখাস্ত)
05.07.1965 04.07.2024 ক্ফএ টাঙ্গাইর 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 টাঙ্গাইর াখা, টাঙ্গাইর (দিঃ)

701 4220 K-809 জনাফ কাভরুজ্জাভান মভাল্লা 03.03.1966 02.03.2025 এভকভ নাযায়ণগঞ্জ 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 পতুল্লা াখা, নাযায়ণগঞ্জ

702 4221 K-812 জনাফ মভািঃ খক্রলুয যভান 12.04.1966 11.04.2025 ক্ফএক্ মযনৄয 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 নরশজািা ফাজায াখা, মযনৄয

703 4222 S-3663 জনাফ এ এভ ক্পকুর ইরাভ 03.08.1966 02.08.2025 ক্ফএক্ টাঙ্গাইর 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 কাক্রাতী াখা, টাঙ্গাইর(উিঃ)

704 4223 K-807 জনাফ মভািঃ আরী কক্ফয 22.11.1966 21.11.2025 ক্ফকভ গাজীনৄয 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 কাাক্য়া াখা, গাজীনৄয

705 4224 M-3362 জনাফ মভািঃ আব্দুর ভান্নান 12.01.1967 11.01.2026 ক্ফএক্ গাজীনৄয 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 ক্ভজমানৄয াখা, গাজীনৄয

706 4225 M-3427 জনাফ মুক্নজা মফগভ 01.02.1967 31.01.2026 ক্ফএ ভয়ভনক্ং 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 খাভাযফািী াখা, ঢাকা

707 4226 E-333 জনাফ ইস্কান্দায আরী ক্ভজমা 02.02.1967 01.02.2026 এভএ জাভারনৄয 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 ইরাভনৄয াখা , জাভারনৄয

708 4227 M-3375 জনাফ মভািঃ মভাজাশম্মর মাশন 01.04.1967 31.03.2026 ক্ফএ টাঙ্গাইর 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 ঝায়াইর াখা, টাঙ্গাইর(উিঃ)

709 4228 M-3367 জনাফ মভািঃ ক্ভজানুয যভান 01.09.1967 31.08.2026 ক্ফএ নাযায়ণগঞ্জ 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 ফন্দয াখা, নাযায়ণগঞ্জ

710 4229 M-3369 জনাফ মভািঃ আব্দুর ভান্নান 31.12.1967 30.12.2026 ক্ফএক্ ভয়ভনক্ং 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 তাযাকান্দা াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

711 4230 S-3588 জনাফ এ মক এভ ক্পকুর ইরাভ 31.12.1967 30.12.2026 ক্ফএক্ ভাক্নকগঞ্জ 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 ক্যযাভনৄয  াখা, ভাক্নকগঞ্জ

712 4231 R-1186 জনাফ যাশফয়া খাতুন ক্ক্িকা 31.12.1967 30.12.2026 এইচএক্ ভয়ভনক্ং 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 ফাড্ডা াখা, ঢাকা

713 4232 M-3374 জনাফ এভ আব্দুর মভাতাশরফ 01.01.1968 31.12.2026 ক্ফএ টাঙ্গাইর 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 ক্ঙ্গুক্যয়া ফাজায াখা, টাঙ্গাইর(উিঃ)

714 4233 N-1339 জনাফ ক্নতী কুভায দত্ত 05.02.1968 04.02.2027 ক্ফএ ভাক্নকগঞ্জ 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 স্থানীয় মুখ্য কাম মারয়, ঢাকা

715 4234 D-484 জনাফ মদৌরত মাশন 18.09.1968 17.09.2027 ক্ফএক্ ভয়ভনক্ং 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 ক্ফরুনীয়া ফাজায াখা, ভয়ভনক্ং(দিঃ)
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716 4235 S-3589 জনাফ াইফুর ইরাভ ক্জন্না 25.01.1967 24.01.2026 ক্ফএ ভয়ভনক্ং 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 মাাগী ফাজায াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

717 4236 S-3587 জনাফ মভািঃ াভান উক্িন 31.12.1968 30.12.2027 এভএএ গাজীনৄয 11.03.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 31.12.2020 ক্পনৄয াখা, গাজীনৄয

718 4237 M-3364 জনাফ মভািঃ মভাস্তপা মজাফাশয়য 01.03.1969 28.02.2028 ক্ফএক্ গাজীনৄয 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.12.2020 আভযাইদ ফাজায াখা, গাজীনৄয

719 4238 R-1939 জনাফ রুহুর আক্ভন 24.11.1992 23.11.2051 ক্ফক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মভািাকক্য াখা, ক্ফগঞ্জ

720 4239 N-1896 জনাফ নাজমুর াান 30.11.1989 29.11.2048 এভএক্ পক্যদনৄয 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- বাঙ্গা াখা, পক্যদনৄয

721 4240 S-5376 জনাফ ঞ্জীফ যকায 10.03.1990 09.03.2049 এভক্ফএ খুরনা 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্এন্ডক্ফ ফাজায াখা,ফাশগযাট

722 4241 S-5377 জনাফ ন্দী কুভায ঢারী 17.04.1989 16.04.2048 এভএক্ ফাশগযাট 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মগাারগঞ্জ াখা, মগাারগঞ্জ

723 4242 S-5378 জনাফ মভািঃ সুভন ক্ভয়া 01.01.1991 31.12.2049 ক্ফক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভাদনা াখা, ক্ফগঞ্জ

724 4243 S-5379 জনাফ শুবক্জৎ যায় 09.10.1991 08.10.2050 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) মনত্রশকাণা 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- করকক্রয়া াখা, সুনাভগঞ্জ

725 4244 Y-243 জনাফ মভাাম্মদ ইয়াক্ছন 05.12.1993 04.12.2052 ক্ফ.এ (অনা ম) চট্টগ্রাভ 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- রংগদু াখা, যাঙ্গাভাটি

726 4245 F-976 জনাফ মভািঃ পযাদ আশভদ 17.09.1990 16.09.2049 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) কুক্ভল্লা 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভক্চাইর াখা, কুক্ভল্লা

727 4246 G-644 জনাফ মগৌতভ যকায 10.07.1992 09.07.2051 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) খুরনা 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জায়গীযভর  াখা, খুরনা

728 4247 S-5380 জনাফ মভািঃ াইফুর  ইরাভ 16.10.1992 15.10.2051 ক্ফক্ফএ টাঙ্গাইর 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ালুয়াঘাট াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

729 4248 I-539 জনাফ মভািঃ ইভাভ মাশন 30.10.1992 29.10.2051 এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভাটিযাঙ্গা াখা, খাগিাছক্ি

730 4249 J-1022 জনাফ জয়তী ভন্ডর 22.12.1992 21.12.2051 ক্ফএক্ (ম্মান) খুরনা 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- খুরনা কশ মাশযট াখা, খুরনা

731 4251 A-8395 জনাফ আব্দুর আক্জজ 20.05.1993 19.05.2052 ক্ফএক্ ( অনা ম) নযক্ংদী 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জয়নগয ফাজায াখা, সুনাভগঞ্জ

732 4252 R-1941 জনাফ যাক্দুর  মখ 08.09.1993 07.09.2052 ক্ফক্ফএ যাজফািী 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াংা াখা, যাজফািী

733 4253 H-1178 জনাফ াান ইভাভ মুন্না 03.11.1993 02.11.2052 ক্ফএক্ ( অনা ম) খুরনা 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- রুাঘাট াখা, খুরনা

734 4254 T-788 জনাফ মভািঃ তানবীয ইভাভ 17.11.1993 16.11.2052 ক্ফক্ফএ মশায 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মগায়ারন্দ াখা, যাজফািী

735 4255 A-8397 জনাফ মভািঃ আব্দুল্লা আর পয়র 31.12.1993 30.12.2052 ক্ফএক্ ( অনা ম) কুক্ভল্লা 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যতনগঞ্জ াখা, ক্শরট

736 4256 A-8398 জনাফ অক্নশভল যকায 02.02.1994 01.02.2053 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ খুরনা 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- দাশকা াখা, খুরনা

737 4257 J-1023 জনাফ মভািঃ জাকাক্যয়া 08.03.1994 07.03.2053 ক্ফএএ (অনা ম) ক্কশাযগঞ্জ 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ভঠাভইন াখা, ক্কশাযগঞ্জ

738 4258 K-1214 জনাফ মভািঃ কাভার মাশন 10.08.1994 09.08.2053 ক্ফএএ (অনা ম) াতক্ষীযা 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কুয়াদাফাজায  াখা, মশায

739 4259 S-5382 জনাফ ভীয ভন্ডর 20.10.1994 19.10.2053 ক্ফএএ মগাারগঞ্জ 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যাধাগঞ্জ ফাজায াখা, মগাারগঞ্জ

740 4260 R-1942 জনাফ যাক্জফ চন্দ্র াা 01.01.1990 31.12.2048 ক্ফএক্ ( অনা ম) চাঁদনৄয 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চয আশরকজান্ডায াখা, রক্ষ্মীনৄয

741 4261 M-4697 জনাফ মুনমুন ফড়ূয়া 06.03.1990 05.03.2049 ক্ফএক্ চট্টগ্রাভ 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাভারফাজায াখা, চট্টগ্রাভ(িঃ)

742 4262 H-1179 জনাফ াক্পজুর  ইরাভ 03.04.1991 02.04.2050 ক্ফএক্ ( অনা ম) ভয়ভনক্ং 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- গপযগাঁ াখা, ভয়ভনক্ং (দিঃ)

743 4263 N-1897 জনাফ মভািঃ নাজমুর  াছান 28.12.1987 27.12.2046 এভএক্ কুক্ভল্লা 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- সনয়াযফাজায াখা, কুক্ভল্লা

744 4264 A-8401 জনাফ মভািঃ আব্দুর জক্রর 12.03.1988 11.03.2047 এভক্ফএ কুক্ভল্লা 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কারাউক াখা, ক্ফগঞ্জ

745 4265 K-1215 জনাফ কাউায আশভদ 01.10.1988 30.09.2047 এভএ মুন্সীগঞ্জ 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- দাগনভ্ঞা াখা, মপনী

746 4266 A-8402 জনাফ আভা ক্ফনশত ারা উক্িন 20.10.1988 19.10.2047 এভকভ ঢাকা 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আিাখারী ফাজায াখা, গাজীনৄয

747 4267 S-5383 জনাফ মভািঃ াক্ভউর ক 03.11.1988 02.11.2047 এভএ ঢাকা 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মচৌদৄযী ফাজায াখা, রাকাভ

748 4268 P-515 জনাফ াযশবজ আাম্মদ 10.11.1988 09.11.2047 এভক্ফএ ফক্যার 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- উরাক্নয়া ফাজায াখা, ফক্যার
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749 4269 T-789 জনাফ মভািঃ মতাপাশয়র আশভদ 10.11.1988 09.11.2047 এভএএ মভৌরবীফাজায 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- বাশটযা াখা, মভৌরবীফাজায

750 4270 A-8403 জনাফ আযাফুর  আরভ 17.05.1989 16.05.2048 এভক্ফএ সুনাভগঞ্জ 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মগাক্ফন্দগঞ্জ াখা, সুনাভগঞ্জ

751 4271 Z-562 জনাফ মভািঃ ক্জয়াউয যভান 06.11.1989 05.11.2048 এভএক্ খুরনা 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কয়যা াখা, খুরনা

752 4272 J-1024 জনাফ কাজী মভািঃ জুফাশয়য 10.09.1990 09.09.2049 এভক্ফএ ভাগুযা 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আমুক্িয়া াখা, ভাগুযা

753 4273 C-144 জনাফ চন্দন দা 12.10.1990 11.10.2049 এভএ মশায 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- বাঙ্গা াখা,পক্যদনৄয

754 4274 L-306 জনাফ মরাকনাথ াা 20.11.1990 19.11.2049 এভএএ ক্কশাযগঞ্জ 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভঈননৄয ফাজায াখা, সুনাভগঞ্জ

755 4275 J-1025 জনাফ মভািঃ জয়নার আশফদীন 01.01.1991 31.12.2049 এভএএ যীয়তনৄয 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ভয়াফাজায াখা, রাকাভ

756 4276 A-8405 জনাফ মভািঃ আক্তকুয যভান 02.01.1991 01.01.2050 এভএএ াতক্ষীযা 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- তারা াখা, াতক্ষীযা

757 4277 M-4698 জনাফ মভািঃ ভাবুফ  াান 30.05.1991 29.05.2050 এভএ নযক্ংদী 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ফনৄয াখা, নযক্ংদী

758 4279 R-1943 জনাফ যক্ন চক্রফতী 16.11.1991 15.11.2050 এভক্ফএ টাঙ্গাইর 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মুতাগাছা াখা ভয়ভনক্ং(দিঃ)

759 4280 M-4701 জনাফ মভািঃ ক্ভজানুয যভান 01.10.1992 30.09.2051 এভএ রক্ষ্মীনৄয 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মািায ফাজায াখা, রক্ষ্মীনৄয

760 4281 A-8406 জনাফ অনুভ মঘাল 25.10.1992 24.10.2051 এভএক্ াতক্ষীযা 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নয়াািা াখা, মশায

761 4282 A-8407 জনাফ অযাক্জতা মাশন 28.12.1992 27.12.2051 এভএএ গাজীনৄয 16.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- স্থানীয় মুখ্য কাম মারয়, ঢাকা

762 4283 W-224 জনাফ মুাম্মদ য়াক্রদ 17.09.1995 16.09.2054 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- পটিকছক্ি াখা, চট্টগ্রাভ (নফ ম)

763 4284 O-166 জনাফ মভািঃ ভয পারুক 09.10.1995 08.10.2054 ক্ফএ (ক্পাক্যজ) এভএ মভশযনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- গাংনী াখা, মভশযনৄয

764 4285 B-884 জনাফ ক্ফেক্জৎ চক্রফতী 05.09.1993 04.09.2052 ক্ফক্ফএ মনত্রশকাণা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্দযাই াখা,সুনাভগঞ্জ

765 4286 F-977 জনাফ পাযজানা আতায 25.11.1991 24.11.2050 এভএএ ভয়ভনক্ং 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মজরশযাড াখা,ভয়ভনক্ং(দিঃ)

766 4287 N-1899 জনাফ মভািঃ নাঈভ ভামুদ 02.02.1993 01.02.2052 এভএ ফক্যার 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াযতা ফন্দয াখা,  ফক্যার

767 4288 S-5386 জনাফ ক্াফ উক্িন 05.03.1994 04.03.2053 ক্ফএক্ (ম্মান) কুক্ভল্লা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ানাফাদ াখা, রাকাভ

768 4289 A-8409 জনাফ মভািঃ আক্যফুয  যভান 26.08.1989 25.08.2048 এভক্ফএ ফক্যার 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভশনৄয ফাজায াখা, ফক্যার

769 4290 A-8410 জনাফ আক্নছুয যভান 12.02.1990 11.02.2049 এভএএ মযনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াঠাকাটা  াখা, মযনৄয

770 4291 S-5387 জনাফ সুব্রত ক্ফো 15.12.1988 14.12.2047 এভএ খুরনা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- করাখারী াখা, ক্শযাজনৄয

771 4293 A-8411 জনাফ মভািঃ আফদুর আক্রভ 19.11.1992 18.11.2051 এভএক্ নাশটায 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মখাকা াখা, কুক্িয়া

772 4294 A-8412 জনাফ মভািঃ আক্যফুয যভান ক্জফ 24.10.1990 23.10.2049 এভএক্ ক্কশাযগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যাযচয  াখা, ক্কশাযগঞ্জ

773 4295 T-791 জনাফ মভািঃ মতৌক্দুর ইরাভ 10.09.1993 09.09.2052 ক্ফএএ (অনা ম) চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- রুভা াখা, ফান্দযফান

774 4296 P-517 জনাফ নৄরক দা 02.01.1990 01.01.2049 এভএ চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মফাভাংাট াখা, টিয়া

775 4297 A-8413 জনাফ আকা কুভায মঘাল 18.09.1992 17.09.2051 এভক্ফএ (এআইএ) ক্ঝনাইদ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- বাফনাটী ফাজায াখা, ভাগুযা

776 4298 S-5388 জনাফ স্বরু কুভায দা 01.02.1991 31.01.2050 ক্ফএক্ (ম্মান) যাজফািী 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাগদুরীাট াখা, যাজফািী

777 4299 N-1900 জনাফ নাজমু াদাত মভাাম্মদ ান 15.06.1991 14.06.2050 এভএ কক্সফাজায 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মগাযকঘাটা াখা, কক্সফাজায

778 4300 S-5389 জনাফ সুজয় দা 01.09.1992 31.08.2051 এভএ ফাশগযাট 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যাশয়ন্দা ফাজায াখা, ফাশগযাট

779 4301 A-8414 জনাফ মভািঃ আর আক্ভন 13.01.1994 12.01.2053 ক্ফক্ফএ খুরনা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্চকক্নকাক্ন্দ ফাজায াখা, টুয়াখারী

780 4302 M-4703 জনাফ মভািঃ আফদুর মুক্কত 24.10.1994 23.10.2053 ক্ফএক্ চাাইনফাফগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- সগয়াযবাঙ্গা ফাজায াখা, কুক্ভল্লা

781 4303 G-645 জনাফ মগাক্ফন্দ ভন্ডর 21.01.1991 20.01.2050 এভএক্ খুরনা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- রাভনা ফি ফাজায াখা, টুয়াখারী
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782 4304 L-307 জনাফ রতা যায় 04.02.1991 03.02.2050 এভ (পাভ মা) ভাক্নকগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভাক্নকগঞ্জ াখা, ভাক্নকগঞ্জ

783 4305 E-419 জনাফ ইযাক আশভদ কাক্প 24.04.1992 23.04.2051 এভক্ফএ টাঙ্গাইর 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আরদী ফাজায াখা, মুন্সীগঞ্জ

784 4306 R-1946 জনাফ কাজী ক্যয়াদ আর াইপ আশভদ 05.12.1991 04.12.2050 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ), এভক্ফএ খুরনা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা -------
প্রক্কউযশভন্ট ক্ফবাগ এফং কভী কল্যাণ  ক্যফণ 

ক্ফবাগ, প্রকা

785 4308 H-1182 জনাফ হৃদয় আশভদ 31.12.1993 30.12.2052 ক্ফ (পাভ মা), এভ (পাভ মা) ব্রাহ্মণফাক্িয়া 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নুযনৄয ফাজায াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

786 4309 S-5391 জনাফ মভািঃ মৌক্ভক াান 31.12.1994 30.12.2053 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ফাশগযাট 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাক্জতনৄয াখা,  ভাদাযীনৄয

787 4310 S-5392 জনাফ মভািঃ যীফুর ইরাভ 20.05.1992 19.05.2051 এভএএ নাশটায 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াক্কযভামুদ  াখা, ক্ফগঞ্জ

788 4311 T-793 জনাফ মভািঃ আবু তাশযক 10.12.1991 09.12.2050 ক্ফক্ফএ ক্ফগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মযনৄয ফাজায াখা, মভৌরবীফাজায

789 4312 S-5393 জনাফ জর কুভায ভন্ডর 12.04.1993 11.04.2052 ক্ফএক্ (ম্মান) জয়নৄযাট 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্জএভাট  াখা, মপনী

790 4313 A-8415 জনাফ আতাউয যভান 07.07.1994 06.07.2053 ক্ফক্ফএ মগাারগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাটিকাভাযী াখা, মগাারগঞ্জ

791 4314 J-1026 জনাফ মভািঃ জাশদ ক্ভয়া 25.11.1991 24.11.2050 এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নাইক্ষযংছক্ি াখা, ফান্দযফান

792 4316 A-8417 জনাফ মভািঃ আাদুর  ইরাভ 07.10.1992 06.10.2051 এভক্ফএ কুক্িয়া 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভশঠযফাজায াখা, ভাদাযীনৄয

793 4317 S-5394 জনাফ মভািঃ মাাগ  যানা 15.01.1993 14.01.2052 এভক্ফএ রারভক্নযাট 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নাঙ্গরশকাট াখা, রাকাভ

794 4318 K-1216 জনাফ কৃষ্ণা যায় নজা 15.01.1993 14.01.2052 এভএ ক্ফগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মগারাগঞ্জ াখা, ক্শরট

795 4319 D-634 জনাফ মদশরায়ায মাশন 20.11.1990 19.11.2049 এভএ জাভারনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ছাতক াখা, সুনাভগঞ্জ

796 4320 I-540 জনাফ মভািঃ ইভযান উক্িন মচৌদৄযী 18.08.1993 17.08.2052 ক্ফএক্ (ম্মান) ক্শরট 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াথাক্যয়া ফাজায াখা, সুনাভগঞ্জ

797 4321 S-5395 জনাফ মভািঃ মক্রভ মযজা 10.10.1993 09.10.2052 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ যাজফািী 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াটুক্যয়া ফাজায াখা, যীয়তনৄয

798 4322 R-1947 জনাফ যাক্ভা খাতুন াক্ 02.11.1993 01.11.2052 ক্ফএক্ (ম্মান) ক্দনাজনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আউক্রয়াফাদ াখা, টাঙ্গাইর(উিঃ)

799 4324 S-5397 জনাফ মভািঃ াক্দক ক্ফন জাভান 07.04.1994 06.04.2053 ক্ফএক্ (ম্মান) খুরনা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- খুরনা কশ মাশযট াখা, খুরনা

800 4325 R-1948 জনাফ মযাশকয়া খাতুন 08.06.1994 07.06.2053 ক্ফএক্ (ম্মান) জাভারনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মুিঃ আিঃ কািঃ, জাভারনৄয

801 4326 S-5398 জনাফ মভাছািঃ াভীভা আতায 29.11.1994 28.11.2053 ক্ফএক্ (ম্মান) ক্দনাজনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ঈেযগঞ্জ াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

802 4327 S-5399 জনাফ সুব্রত ফধ মন 12.12.1994 11.12.2053 ক্ফএক্ (ম্মান) চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাইাযী াখা, ফান্দযফান

803 4328 S-5400 জনাফ মভািঃ াশজদুজ্জাভান 21.08.1995 20.08.2054 ক্ফএক্ (ম্মান) মভশযনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- দামুিহুদা াখা, চুয়াডাঙ্গা

804 4329 J-1027 জনাফ মভািঃ জুফাশয়য মাশন 16.05.1991 15.05.2050 এভএক্ ফক্যার 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মডৌয়াতরা াখা, ফযগুনা

805 4330 R-1949 জনাফ মভািঃ মযশদায়ান মাশন 01.09.1993 31.08.2052 এভএক্ ঝারকাঠি 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্নজাক্ভয়া ফাজায াখা, ঝারকাঠি

806 4331 T-794 জনাফ মভািঃ তাক্যকুর  ইরাভ 16.02.1993 15.02.2052 এভএক্ ফক্যার 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফানাযীািা াখা, ফক্যার

807 4332 A-8418 জনাফ আক্যফুয যভান মচৌদৄযী 01.01.1994 31.12.2052 এভএক্ ক্শযাজনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফক্যার াখা, ফক্যার

808 4333 M-4705 জনাফ এ মক এভ ভক্তুর আক্ফদ 19.11.1993 18.11.2052 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ফক্যার 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফান্ডা াখা, ঝারকাঠি

809 4334 M-4706 জনাফ মভািঃ ভাবুফ  াান 12.12.1993 11.12.2052 ক্ফএক্ (ম্মান) মশায 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াশরজা ফাজায াখা, ক্শযাজনৄয

810 4335 H-1183 জনাফ াক্রভা আতায খাতুন 23.09.1994 22.09.2053 ক্ফএক্ (ম্মান) মনত্রশকাণা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মপঞ্চুগঞ্জ াখা, ক্শরট

811 4336 M-4707 জনাফ মভািঃ মভশদী াান 01.08.1995 31.07.2054 ক্ফএক্ (ম্মান) মশায 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ইকক্ি ফাজায াখা, ক্শযাজনৄয

812 4337 A-8419 জনাফ মভািঃ আশায়াদ মাশন 31.12.1989 30.12.2048 ক্ফএক্ (ম্মান) নযক্ংদী 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নযক্ংদী াখা, নযক্ংদী

813 4338 R-1950 জনাফ যাশজ ধয 10.05.1994 09.05.2053 ক্ফএক্ (ম্মান) চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যাঙ্গাভাটি াখা, যাঙ্গাভাটি
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814 4339 A-8420 জনাফ অ মন কুভায গাইন 18.06.1996 17.06.2055 ক্ফএক্ (ম্মান) মশায 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চক্ন্ডনৄয াখা, ক্শযাজনৄয

815 4341 T-795 জনাফ মভািঃ তুলায ইভযান 20.11.1989 19.11.2048 এভএক্ মভশযনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাযাদী াখা, মভশযনৄয

816 4343 K-1217 জনাফ খাক্রদ মাাইন 20.12.1991 19.12.2050 এভএক্ যাজফািী 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাভযাঙ্গীযচয াখা, ঢাকা

817 4344 M-4708 জনাফ মভািঃ মুাক্ব্বয মাশন 15.06.1993 14.06.2052 এভএক্ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াতশভািা ফাজায াখা,ব্রাহ্মণফাক্িয়া

818 4345 L-308 জনাফ ক্রটন কুভায দা 20.06.1993 19.06.2052 এভএক্ াতক্ষীযা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মঘানা াখা, াতক্ষীযা

819 4346 S-5402 জনাফ াইফুর  ইরাভ 01.01.1994 31.12.2052 এভএএ মশায 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জগদীনৄয াখা, মশায

820 4347 M-4709 জনাফ ভশেয ভন্ডর 01.06.1992 31.05.2051 ক্ফএক্ (ম্মান) মগাারগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মকাটারীািা াখা,মগাারগঞ্জ

821 4349 T-796 জনাফ মভািঃ মতৌক্দুয যভান 01.01.1995 31.12.2053 ক্ফএক্ (ম্মান) মশায 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ানক্ট্ট াখা, টুয়াখারী

822 4350 R-1952 জনাফ মভািঃ যাক্কবুর  াান 27.06.1992 26.06.2051 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ভাদাযীনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ফচয াখা, ভাদাযীনৄয

823 4351 R-1953 জনাফ মভািঃ আব্দুয যক্দ 15.12.1992 14.12.2051 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) মশায 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফিভাছুয়া াখা, ক্শযাজনৄয

824 4352 F-978 জনাফ মপযশদৌ আরভ 01.01.1989 31.12.2047 এভএ কুক্ভল্লা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাক্নগয াখা, রাকাভ

825 4353 M-4710 জনাফ মভাাযযপ  মাশন 01.02.1990 31.01.2049 এভএএ জাভারনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নাক্ন্দনা াখা,জাভারনৄয

826 4354 R-1954 জনাফ যতন কুভায ভক্ল্লক 20.08.1991 19.08.2050 এভএ ফক্যার 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আয়রা ফাজায াখা, ফযগুনা

827 4355 K-1218 জনাফ কাভরুন নাায 07.02.1992 06.02.2051 এভএক্ মযনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- গাজীয খাভায াখা, মযনৄয

828 4356 W-225 জনাফ মভািঃ য়াক্দুজ্জাভান 04.07.1994 03.07.2053 এভএএ খুরনা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাযখানা াখা, টুয়াখারী

829 4357 G-647 জনাফ মভািঃ আফদুর গফুয 03.02.1992 02.02.2051 এর.এর.এভ যাজাী 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ভজমানৄয াখা, গাজীনৄয

830 4358 S-5403 জনাফ মভািঃ াইফুয যভান 28.03.1993 27.03.2052 ক্ফক্ফএ ফাশগযাট 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মগাারগঞ্জ াখা, মগাারগঞ্জ

831 4360 A-8421 জনাফ আক্তকুর ক 01.08.1994 31.07.2053 ক্ফএক্ ফযগুনা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফনানী কশ মাশযট াখা,ঢাকা

832 4361 P-518 জনাফ ক্প্রয়াংকা াা 31.10.1994 30.10.2053 ক্ফএক্ পক্যদনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফায়তুর আভান াখা, পক্যদনৄয

833 4362 S-5404 জনাফ মভাাম্মদ ক্যাজুর ইরাভ 27.11.1994 26.11.2053 ক্ফক্ফএ ঢাকা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আক্কাটি াখা, চাঁদনৄয

834 4363 H-1184 জনাফ মভািঃ াান  আরী 18.09.1995 17.09.2054 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) মযনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মুিঃ আিঃ কািঃ, সুনাভগঞ্জ

835 4364 S-5405 জনাফ াজন কুন্ড যায় 07.12.1995 06.12.2054 ক্ফক্ফএ মনত্রশকাণা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ডুংক্যয়া াখা, সুনাভগঞ্জ

836 4365 M-4711 জনাফ মভািঃ ভাইনুর  ইরাভ আাদ 31.12.1995 30.12.2054 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ফক্যার 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আভশখারা াখা, টুয়াখারী

837 4366 N-1903 জনাফ মভািঃ নাক্জভ উক্িন 10.02.1990 09.02.2049 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাউখারী াখা, যাঙ্গাভাটি

838 4367 H-1185 জনাফ মাশন আরী 16.07.1989 15.07.2048 এভক্ফএ কুক্িয়া 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ঝাউক্দয়া াখা, কুক্িয়া

839 4368 G-648 জনাফ মভািঃ মগারাভ মভাস্তপা 02.06.1990 01.06.2049 এভএ চাাইনফাফগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- দাক্যয়ানৄয াখা, মভশযনৄয

840 4369 N-1904 জনাফ নফী মনয়াজ 12.10.1991 11.10.2050 এভএএ কুক্ভল্লা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ছাক্রয়াকক্ন্দ াখা, কুক্ভল্লা

841 4370 E-420 জনাফ ইব্রাীভ ক 03.01.1993 02.01.2052 এভএএ জাভারনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- বফানীগঞ্জ াখা, ক্শরট

842 4371 A-8422 জনাফ আব্দুয যভান 01.12.1993 30.11.2052 এভক্ফএ াতক্ষীযা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- দৄক্রয ফাজায াখা, াতক্ষীযা

843 4373 N-1905 জনাফ এভ আয নাক্দ 01.02.1994 31.01.2053 এভএক্ ফক্যার 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফযগুনা াখা, ফযগুনা

844 4374 A-8423 জনাফ আফদুর ভান্নান 25.10.1994 24.10.2053 এভএএ যীয়তনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ধাভতী ভাদ্রাা  াখা, কুক্ভল্লা

845 4375 N-1906 জনাফ মভািঃ নজরুর ইরাভ যায়ান 15.03.1995 14.03.2054 এভএ মনায়াখারী 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নাযায়নাট  াখা, চট্টগ্রাভ (নফ ম)

846 4376 A-8424 জনাফ আতায মাশন আকন্দ 31.12.1989 30.12.2048 এভএক্ জাভারনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাউী ফাঙ্গারী াখা, জাভারনৄয
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847 4377 G-649 জনাফ মভািঃ মগারাভ যাসুর 29.12.1990 28.12.2049 এভএ জয়নৄযাট 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- দুধমুখা ফাজায াখা, মপনী

848 4378 M-4713 জনাফ মভািঃ ভারুপ উয যভান 30.12.1993 29.12.2052 এভএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) নগাঁ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মগাারনৄয ফাজায াখা, পক্যদনৄয

849 4379 H-1186 জনাফ মভািঃ াক্নপ ক্ভয়া 31.12.1993 30.12.2052 এভএক্ মুন্সীগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চয পরকন াখা, রক্ষ্মীনৄয

850 4380 N-1907 জনাফ নাক্ফদ আর পয়ার 15.07.1989 14.07.2048 এভএএ ভয়ভনক্ং 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাক্গঞ্জ ফাজায(ফুর) াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

851 4381 A-8425 জনাফ মভািঃ আক্কুয যভান 31.12.1990 30.12.2049 এভক্ফএ যীয়তনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নক্িয়া াখা, যীয়তনৄয

852 4382 A-8426 জনাফ মভাাম্মদ আভীয মাশন 04.01.1991 03.01.2050 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ মপনী 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আপতাফ ক্ফক্ফয াট াখা, মপনী

853 4383 A-8427 জনাফ মভািঃ আবুর কারাভ 04.02.1992 03.02.2051 ক্ফক্ফএ চাাইনফাফগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মখাকা াখা, কুক্িয়া

854 4384 S-5406 জনাফ মভািঃ ক্পকুর ইরাভ 01.06.1992 31.05.2051 ক্ফএক্ ফক্যার 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্জরা াখা, ফক্যার

855 4385 F-979 জনাফ পাক্ভদা মপযশদৌ 25.06.1992 24.06.2051 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) চাঁদনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্শরট কশ মাশযট াখা, ক্শরট

856 4386 A-8428 জনাফ অক্নশভল ক্ফো 29.10.1992 28.10.2051 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) পক্যদনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- তািুরখানা াখা,পক্যদনৄয

857 4387 G-650 জনাফ মগাার ার 25.12.1992 24.12.2051 ক্ফএক্ (ম্মান) খুরনা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- সকখারী াখা, ঝারকাঠি

858 4388 S-5407 জনাফ াক্দয়া আপক্যন মকয়া 28.12.1992 27.12.2051 ক্ফএক্ (ম্মান) ক্ঝনাইদ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাংিা াখা, টাঙ্গাইর(উিঃ)

859 4389 D-637 জনাফ মদফাীল ারদায 15.07.1993 14.07.2052 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ঝারকাঠি 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কুক্িয়ানা াখা, ক্শযাজনৄয

860 4390 K-1219 জনাফ মখাকন আশভদ 22.10.1993 21.10.2052 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) নীরপাভাযী 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মানাগাজী  াখা, মপনী

861 4391 O-167 জনাফ মভািঃ অক্জউল্লা 30.10.1993 29.10.2052 ক্ফএক্ কুক্ভল্লা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ফকা, কুক্ভল্লা

862 4392 A-8429 জনাফ আশর ভামুদ াক্কর 21.11.1993 20.11.2052 ক্ফক্ফএ ভয়ভনক্ং 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নকরা াখা, মযনৄয

863 4393 A-8430 জনাফ আবু দাউদ মভাল্যা 05.03.1994 04.03.2053 ক্ফএক্ (ম্মান) নিাইর 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নিাইর াখা, নিাইর

864 4395 T-797 জনাফ তাশযকুয যভান 07.03.1994 06.03.2053 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) টাঙ্গাইর 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- শ্রীভঙ্গর াখা, মভৌরবীফাজায

865 4396 M-4715 জনাফ মুক্না খাতুন 13.09.1994 12.09.2053 ক্ফএএ (অনা ম) নাশটায 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ফকা, ক্শরট

866 4397 S-5408 জনাফ াক্ভযা নাজক্নন 13.10.1994 12.10.2053 ক্ফক্ফএ চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- খাতুনগঞ্জ াখা, চট্টগ্রাভ (িঃ)

867 4398 T-798 জনাফ তাশযক  আশম্মদ 14.10.1994 13.10.2053 ক্ফএক্ (ম্মান) ভয়ভনক্ং 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- তািাইর াখা, ক্কশাযগঞ্জ

868 4399 R-1956 জনাফ মভািঃ যাশদুর আশফদীন 23.11.1994 22.11.2053 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ঢাকা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা -------
আইক্টি ক্শস্টভ,কাড ম  মভাফাইর ব্াংক্কং 

ক্ফবাগ, প্রকা

869 4400 A-8431 জনাফ এ এভ আক্প াান 17.12.1994 16.12.2053 ক্ফএক্ (ম্মান) ক্যাজগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ডাকাক্তয়া মচৌযাস্তা াখা,ভয়ভনক্ং(দিঃ)

870 4402 A-8433 জনাফ আছভা আতায 08.06.1995 07.06.2054 ক্ফক্ফএ ঢাকা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আশুক্রয়া ফাজায াখা, ঢাকা

871 4404 F-980 জনাফ পয়জুর  াান 02.07.1995 01.07.2054 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) যংনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভশনাযদী াখা, নযক্ংদী

872 4405 N-1908 জনাফ নাক্ফা মভাাযযত 04.09.1995 03.09.2054 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চট্টগ্রাভ কশ মাশযট াখা,চট্টগ্রাভ

873 4406 M-4716 জনাফ মভশদী াান  হ্নদয় 20.11.1995 19.11.2054 ক্ফএএ(অনা ম) যংনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াইভচয াখা, চাঁদনৄয

874 4407 A-8434 জনাফ মভািঃ আক্রউজ্জাভান 31.12.1995 30.12.2054 ক্ফএক্ (অনা ম) াফনা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াফানৄয ফাজায াখা, যাজফািী

875 4408 R-1957 জনাফ যাক্কফ হুাইন 05.10.1996 04.10.2055 ক্ফএএ(অনা ম) ঢাকা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ংগাইয াখা, ভাক্নকগঞ্জ

876 4409 M-4717 জনাফ মভািঃ মুদাক্য ক্ফল্লা 01.12.1990 30.11.2049 ক্ফএক্ মশায 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভঠফািীয়া াখা, ক্শযাজনৄয

877 4410 A-8435 জনাফ মুাম্মদ আক্ভনুর ইরাভ 01.01.1993 31.12.2051 ক্ফ.এ (অনা ম) চাঁদনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- স্টাপ কশরজ াখা, ঢাকা

878 4411 R-1958 জনাফ যাক্জউর ক ক্য়া 15.03.1993 14.03.2052 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ফগুিা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নয়াক্ফর ফাজায াখা, মযনৄয
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879 4412 S-5410 জনাফ ম্রাট যায় 10.01.1989 09.01.2048 এভএক্ মনত্রশকাণা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াথাক্যয়া ফাজায াখা, সুনাভগঞ্জ

880 4413 A-8437 জনাফ মভািঃ আব্দুর আয়ার 18.03.1989 17.03.2048 এভএক্ (ক্যংখ্যান) চাাইনফাফগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আশরাকক্দয়া াখা,ভাগুযা

881 4414 S-5411 জনাফ মভাাম্মদ াইদুর যভান 01.05.1989 30.04.2048 এভক্ফএ ঢাকা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জুযাইন াখা, ঢাকা

882 4415 S-5412 জনাফ মভািঃ াইদুর  ইরাভ 01.07.1989 30.06.2048 এভএক্ মনত্রশকাণা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আদ মনগয াখা, মনত্রশকাণা

883 4416 S-5413 জনাফ মভািঃ াভসুর  ইরাভ 01.10.1989 30.09.2048 এভ (পাভ মা) চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জুযাছক্ি াখা, যাঙ্গাভাটি

884 4417 R-1959 জনাফ মভািঃ যক্পকুর ইরাভ 18.04.1990 17.04.2049 এভএক্ ক্যাজগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাক্রাতী াখা,  টাঙ্গাইর(উিঃ)

885 4418 A-8438 জনাফ মভািঃ আরাক্ভন 18.03.1991 17.03.2050 এভক্ফএ গাজীনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ভয়াযাট  াখা, মনায়াখারী

886 4419 J-1028 জনাফ মভািঃ জাক্ভরুর  ইরাভ 05.04.1991 04.04.2050 এভএক্ ভাগুযা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাবুযচয াখা, পক্যদনৄয

887 4420 R-1960 জনাফ ক্ড এভ রুফাইয় যাত কাভার আক্ফয 07.09.1991 06.09.2050 এভএ মুন্সীগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আিাইাজায াখা, নাযায়ণগঞ্জ

888 4421 A-8439 জনাফ অক্ভত যায় 31.10.1991 30.10.2050 এভএ ভাক্নকগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মদটি ফাজায াখা, মনায়াখারী

889 4422 S-5414 জনাফ ংগীতা বট্টাচার্য্ম 25.11.1991 24.11.2050 এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চট্টগ্রাভ কশ মাশযট াখা,চট্টগ্রাভ

890 4423 M-4719 জনাফ মভািঃ মুযাদ  মাশন খান 11.12.1991 10.12.2050 এভএক্ ঢাকা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা -------
আইক্টি ক্শস্টভ,কাড ম  মভাফাইর ব্াংক্কং 

ক্ফবাগ, প্রকা

891 4424 R-1961 জনাফ মভািঃ মযপাশয়ত  জাক্ভর 28.12.1991 27.12.2050 এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আক্জজনগয াখা, ফান্দযফান

892 4425 H-1188 জনাফ মভািঃ াক্পজুয যভান 01.01.1992 31.12.2050 এভএ ক্যাজগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মানানৄয াখা, মনায়াখারী

893 4426 M-4720 জনাফ এ ক্ফ এভ মুক্নবুয যভান াশবর 05.08.1992 04.08.2051 এভক্ফএ ফক্যার 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মকযানীগঞ্জ াখা, ঢাকা

894 4427 S-5415 জনাফ ঞ্জয় মদফনাথ 14.08.1992 13.08.2051 এভএক্ ফাশগযাট 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যাপজয াখা, ভাদাযীনৄয

895 4428 S-5416 জনাফ াফক্যনা আকতায 15.08.1992 14.08.2051 এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আগ্রাফাদ কশ মাশযট াখা,চট্টগ্রাভ

896 4429 R-1962 জনাফ মভািঃ রুহুল্লা ভজুভদায 25.10.1992 24.10.2051 এভএক্ কুক্ভল্লা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চন্দনাই াখা, টিয়া

897 4430 A-8440 জনাফ অক্নক ভ মা 28.12.1992 27.12.2051 এভএ চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যাইখারী ফাজায াখা, যাঙ্গাভাটি

898 4431 A-8441 জনাফ মভািঃ আফদুয যভান 02.10.1995 01.10.2054 ক্ফএক্ (ম্মান) ঢাকা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- খাগিাছক্ি াখা,  খাগিাছক্ি

899 4432 S-5417 জনাফ মভািঃ াজাান  আরী 01.02.1993 31.01.2052 এভএ কুক্িগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আভজাদ াট াখা, মপনী

900 4433 K-1220 জনাফ মভা: কাভরুজ্জাভান 22.07.1993 21.07.2052 এভক্ফএ ফগুিা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- শ্যাভগঞ্জ কাক্রফািী াখা, জাভারনৄয

901 4434 J-1029 জনাফ জান্নাতুর নাঈভা ইরাভ 01.12.1993 30.11.2052 এভএক্ ঢাকা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জুযাইন াখা, ঢাকা

902 4435 A-8443 জনাফ মভািঃ আযাফুর আশযক্পন 21.12.1993 20.12.2052 এভএক্ ঢাকা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মািাক্দয়া ফাজায াখা, নযক্ংদী

903 4436 M-4721 জনাফ মভািঃ মভাস্তাক্পজুয যভান 26.01.1994 25.01.2053 এভএ ফগুিা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কানকপত াখা, রাকাভ

904 4437 S-5418 জনাফ শুবাীল ভন্ডর 24.10.1988 23.10.2047 এভএক্ খুরনা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নিাগাতী ফাজায াখা, নিাইর

905 4438 I-543 জনাফ ইযাত  জাান দৃক্ি 21.08.1990 20.08.2049 এভক্ফএ ক্যাজগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভজভনৄয াখা, নাযায়ণগঞ্জ

906 4439 M-4722 জনাফ মভাাম্মদ ভক্নয মাশন 27.10.1990 26.10.2049 এভক্ফএ রক্ষ্মীনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- শথযাট াখা,চট্টগ্রাভ(নফ ম)

907 4440 N-1909 জনাফ মভািঃ নাজমুর  আরভ 01.01.1991 31.12.2049 এভএক্ রক্ষ্মীনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যায়নৄয াখা, রক্ষ্মীনৄয

908 4441 S-5419 জনাফ মভািঃ াইফুর  ইরাভ 10.04.1991 09.04.2050 এভএএ কুক্িয়া 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াশফযাভনৄয াখা, ভাদাযীনৄয

909 4442 P-519 জনাফ রা কুভায মৃধা 27.12.1989 26.12.2048 এভএক্ াতক্ষীযা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- করাািা াখা,টুয়াখারী

910 4443 A-8444 জনাফ এয়ায ভামুদ 05.03.1989 04.03.2048 এভক্ফএ খাগিাছক্ি 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভাটিযাঙ্গা াখা, খাগিাছক্ি
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পবয়: 24.07.2022 পি. তাপরখ পভপিক পবরকপব’জত ঊর্ধ্মতন কম মকতমা/মমান িরদ কম মরত কম মকতমারদর খড়া জেযষ্ঠ্তা তাপকা

911 4444 S-5420 জনাফ ক্পাত যভান 20.11.1991 19.11.2050 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) নাযায়ণগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাশদয ক্ন্ডশতয াট াখা, রক্ষ্মীনৄয

912 4445 B-885 জনাফ মভািঃ ফাবু ক 01.07.1992 30.06.2051 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ)(ক্ক্বর) াফনা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- শ্রীনৄয াখা, ভাগুযা

913 4446 J-1030 জনাফ মভািঃ জুশয়র যানা 20.11.1992 19.11.2051 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) চাাইনফাফগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ারথা ফাজায াখা, পক্যদনৄয

914 4447 H-1189 জনাফ হুাইন আশভদ 10.07.1993 09.07.2052 ক্ফএএ(অনা ম) সুনাভগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ফেম্ভযনৄয াখা,সুনাভগঞ্জ

915 4447/1 T-799 জনাফ তানবীয ক্ফন আফছায 11.10.1993 10.10.2052 ক্ফক্ফএ চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্দঘীনারা াখা, খাগিাছক্ি

916 4448 S-5421 জনাফ ক্নক্থয়া জাান কািা রুভক্ক 25.12.1993 24.12.2052 ক্ফএক্ (ম্মান) মনত্রশকাণা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ফকা, ভয়ভনক্ং

917 4449 S-5422 জনাফ মভািঃ াক্যয়ায াক্কফ 01.01.1994 31.12.2052 ক্ফক্ফএ ঢাকা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাপযয়াযাট াখা, চট্টগ্রাভ(িঃ)

918 4450 M-4724 জনাফ এ.মক মভাাইশভনুর  ইরাভ 08.02.1994 07.02.2053 ক্ফএএ(অনা ম) াফনা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাহুফর াখা, ক্ফগঞ্জ

919 4451 S-5423 জনাফ মভািঃ মক্রভ মযজা 16.02.1994 15.02.2053 ক্ফএক্ (ম্মান) নীরপাভাযী 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ছাগরনাইয়া াখা, মপনী

920 4452 A-8445 জনাফ আব্দুল্লা আর ভামুন 26.03.1994 25.03.2053 ক্ফএক্ (ম্মান) ক্ঝনাইদ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাক্রয়াডাঙ্গা াখা, ক্ঝনাইদ

921 4453 R-1964 জনাফ মভািঃ যাক্কবুর  ইরাভ 27.05.1994 26.05.2053 এর.এর. ক্ফ (অনা ম) কুক্িয়া 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাক্রযফাজায াখা, ভাদাযীনৄয

922 4454 M-4725 জনাফ মুতমজা যাক্ ক্জক্ভ 30.08.1994 29.08.2053 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) রক্ষ্মীনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যাভগঞ্জ াখা, রক্ষ্মীনৄয

923 4455 R-1965 জনাফ মভািঃ রুহুর আক্ভন রাবু 09.09.1994 08.09.2053 ক্ফএক্ (ম্মান) ক্দনাজনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাক্তা াখা, রাকাভ

924 4456 N-1910 জনাফ মভািঃ ক্নজাভ উক্িন 01.12.1994 30.11.2053 ক্ফএএ (অনা ম) খাগিাছক্ি 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আঞ্চক্রক কাম মারয়, খাগিাছক্ি

925 4457 Z-563 জনাফ জাক্যপ জাভান খন্দকায 02.12.1994 01.12.2053 ক্ফএক্ ঢাকা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ফকা, খুরনা

926 4458 R-1966 জনাফ ক্যন ক্ফো 23.12.1994 22.12.2053 ক্ফএক্ (ম্মান) মগাারগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যাভক্দয়া াখা, মগাারগঞ্জ

927 4461 R-1967 জনাফ মভািঃ যায়ান  খান 24.08.1995 23.08.2054 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ফক্যার 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মদৌরতখান াখা, মবারা

928 4462 J-1031 জনাফ মজক্ভন নাায 26.12.1995 25.12.2054 ক্ফএক্ (ম্মান) চুয়াডাঙ্গা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জীফননগয াখা, চুয়াডাঙ্গা

929 4463 T-801 জনাফ মভাছািঃ তহুযা আখতায 31.12.1995 30.12.2054 ক্ফএক্ (ম্মান) জয়নৄযাট 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফন্দয াখা, নাযায়ণগঞ্জ

930 4464 S-5426 জনাফ াইক্য়দ াান 18.01.1995 17.01.2054 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) গাইফান্ধা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- করভাকান্দা াখা, মনত্রশকাণা

931 4465 K-1221 জনাফ মভািঃ কাায াক্কর 01.11.1988 31.10.2047 এভএএ গাইফান্ধা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাাদুযাফাদ াখা,জাভারনৄয

932 4466 A-8448 জনাফ আবু যাপাত 14.01.1989 13.01.2048 এভক্ফএ মনত্রশকাণা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মুিঃ আিঃ কািঃ, ভয়ভনক্ং(দিঃ)

933 4467 S-5427 জনাফ ািাভ মাশন 16.06.1989 15.06.2048 এভএক্ চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাঘাইছক্ি াখা, যাঙ্গাভাটি

934 4468 S-5428 জনাফ সুশর  চন্দ্র দা 03.11.1989 02.11.2048 এভএক্ ক্কশাযগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চাযখাই াখা, ক্শরট

935 4469 S-5429 জনাফ শুবংকয মদ 25.11.1989 24.11.2048 এভএক্ ফক্যার 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মগৌক্যচন্না াখা, ফযগুনা

936 4470 S-5430 জনাফ াক্য ক্ফন ভকবুর 26.11.1989 25.11.2048 এভএক্ চাঁদনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভাক্ঝযগা ফাজায াখা, রক্ষ্মীনৄয

937 4471 S-5431 জনাফ ক্পকুর ইরাভ 01.02.1990 31.01.2049 এভএ মগাারগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নাশগযািা াখা, যীয়তনৄয

938 4472 A-8449 জনাফ মভািঃ জাশন আরভ 01.03.1990 28.02.2049 এভএএ মপনী 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মপনী াখা, মপনী

939 4473 D-638 জনাফ মডইজী যভান 12.06.1990 11.06.2049 এভক্ফএ ঢাকা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাযান ফাজায কশ মাশযট াখা, ঢাকা

940 4475 B-886 জনাফ মভািঃ মফরাশয়ত 01.01.1991 31.12.2049 এভএ টাঙ্গাইর 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আউক্রয়াফাদ াখা, টাঙ্গাইর(উিঃ)

941 4476 S-5432 জনাফ সুশন দা 05.03.1991 04.03.2050 এভএ ক্ফগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- খাজাঞ্চীগা াখা, ক্শরট

942 4477 F-981 জনাফ মভািঃ পাক্ভদ-আর-পাক্যদ 06.04.1991 05.04.2050 এভএ ফগুিা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নফীগঞ্জ াখা, ক্ফগঞ্জ

943 4478 A-8450 জনাফ মভািঃ আরপাজ উক্িন 02.03.1992 01.03.2051 এভক্ফএ কক্সফাজায 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যামু াখা, কক্সফাজায
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944 4479 A-8451 জনাফ আপারুজ্জাভান 11.06.1992 10.06.2051 এভএএ মভৌরবীফাজায 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- দুফাগফাজায  াখা, ক্শরট

945 4480 S-5433 জনাফ আবু মভািঃ সয়দ ারাভ 15.06.1992 14.06.2051 এভএ মভৌরবীফাজায 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কভরগঞ্জ াখা, মভৌরবীফাজায

946 4481 A-8452 জনাফ আক্জজুয যভান 09.07.1992 08.07.2051 এভক্ফএ নযক্ংদী 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মুযাদনগয াখা, কুক্ভল্লা

947 4482 M-4726 জনাফ মভািঃ মভশদী াান জর 14.10.1992 13.10.2051 এভএক্ যাজফািী 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নফাফগঞ্জ াখা, ঢাকা

948 4483 N-1911 জনাফ মভািঃ নান্টু মাশন 15.04.1993 14.04.2052 এভএ কুক্িয়া 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- তারভা াখা, পক্যদনৄয

949 4484 S-5434 জনাফ সুভন ভন্ডর 30.04.1993 29.04.2052 এভএএ াতক্ষীযা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- শ্রীনগয াখা, মুন্সীগঞ্জ

950 4485 C-145 জনাফ মভািঃ চঞ্চর মাাইন 22.07.1993 21.07.2052 এভক্ফএ ক্ঝনাইদ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ংগীফাজায াখা, ক্ঝনাইদ

951 4486 A-8453 জনাফ আক্প মাশন 13.08.1993 12.08.2052 এভএক্ নযক্ংদী 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মুিঃ আিঃ কািঃ, নযক্ংদী

952 4487 M-4727 জনাফ ভক্যয়ভ ইরাভ 01.10.1993 30.09.2052 এভএক্ ক্শযাজনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মৌয ভাশকমট াখা,নাযায়ণগঞ্জ

953 4488 M-4728 জনাফ মভাতাক্ভ  ক্ফল্লা 29.12.1993 28.12.2052 এভএএ াতক্ষীযা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- করাশযায়া াখা, াতক্ষীযা

954 4489 T-802 জনাফ মতৌক্পকুয যভান 15.09.1994 14.09.2053 এভএ ভাদাযীনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- উৎযাইর াখা, ভাদাযীনৄয

955 4490 E-421 জনাফ ইফশন আযাপাত এনাভ 01.01.1996 31.12.2054 এভএএ ভাক্নকগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জাগীয াখা, ভাক্নকগঞ্জ

956 4491 I-544 জনাফ মভািঃ ইভযান খন্দকায 31.12.1988 30.12.2047 এভএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা -------
প্রক্কউযশভন্ট এফং কভী কল্যাণ  ক্যফণ ক্ফবাগ, 

প্রকা

957 4492 M-4729 জনাফ মভািঃ ভক্নরুজ্জাভান নাঈভ 06.09.1989 05.09.2048 এভক্ফএ ফক্যার 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাযপা ফাজায াখা, ফক্যার

958 4493 S-5436 জনাফ সয়দ ক্পকুর ইরাভ 12.08.1990 11.08.2049 এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- টিয়া াখা, টিয়া

959 4494 T-803 জনাফ তনুশ্রী মন 16.11.1990 15.11.2049 এভএক্ ভয়ভনক্ং 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- শ্যাভগঞ্জ াখা,, মনত্রশকাণা

960 4495 S-5437 জনাফ মভািঃ াশনায়ায মাশন 16.07.1991 15.07.2050 এভএ ভয়ভনক্ং 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মদশখারা াখা, ভয়ভনক্ং(দিঃ)

961 4496 T-804 জনাফ তাভান্না সুরতানা রীযা 05.10.1991 04.10.2050 এভএএ ফক্যার 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ফনয়কাঠী াখা, ঝারকাঠি

962 4497 T-805 জনাফ তানবীয আশভদ খান 15.03.1992 14.03.2051 এভক্ফএ যীয়তনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নফ মাচর াখা,  নাযায়ণগঞ্জ

963 4498 N-1912 জনাফ মভািঃ নূয আরভ 10.04.1989 09.04.2048 এভক্ফএ মবারা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মকযাভতগঞ্জ ফাজায াখা, মবারা

964 4499 R-1971 জনাফ যক্ন কুভায যকায 15.09.1989 14.09.2048 এভক্ফএ যাজাী 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- সুনাভগঞ্জ াখা, সুনাভগঞ্জ

965 4500 M-4730 জনাফ মভািঃ মভাফাযক মাশন 12.10.1989 11.10.2048 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ক্কশাযগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- টক্ঙ্গফািী াখা, মুন্সীগঞ্জ

966 4501 M-4731 জনাফ ক্ভপতাহুর জান্নাত মচৌদৄযী 20.01.1990 19.01.2049 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ক্শরট 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মভাগরাফাজাযাখা,  ক্শরট

967 4502 M-4732 জনাফ মভািঃ মভাশর উক্িন 30.11.1991 29.11.2050 ক্ফক্ফএ চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাটিযাট াখা, চট্টগ্রাভ(নফ ম)

968 4503 S-5438 জনাফ াপাশয়তুয  যভান 05.02.1992 04.02.2051 ক্ফএক্ (অনা ম) কুক্ভল্লা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চান্দরা াখা, কুক্ভল্লা

969 4504 S-5439 জনাফ ক্ভত কুভায ক্ফো 25.10.1992 24.10.2051 ক্ফএক্ (অনা ম) ক্ঝনাইদ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভশনৄয াখা, ক্ঝনাইদ

970 4506 S-5440 জনাফ সুব্রত কুভায ক্ফো 04.03.1993 03.03.2052 ক্ফক্ফএ াতক্ষীযা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মযউই ফাজায াখা,াতক্ষীযা

971 4507 Z-564 জনাফ জুফাশয়য আশভদ 20.07.1993 19.07.2052 ক্ফএক্ (অনা ম) ব্রাহ্মণফাক্িয়া 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কুটি ফাজায াখা,ব্রাহ্মণফাক্িয়া

972 4509 U-124 জনাফ মভািঃ উজ্জ্বর মাাইন 02.11.1993 01.11.2052 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ক্ঝনাইদ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মগাারনৄযাট  াখা, ভদাযীনৄয

973 4510 C-146 জনাফ চন্দন দত্ত 24.11.1993 23.11.2052 ক্ফএক্ মশায 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- দুগ মানৄয াখা, ক্শযাজনৄয

974 4511 F-982 জনাফ পাক্ফা তাক্নভ 28.11.1993 27.11.2052 ক্ফক্ফএ চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- শথযাট াখা,চট্টগ্রাভ(নফ ম)

975 4512 M-4734 জনাফ মভাতমজা আশভদ 28.11.1993 27.11.2052 ক্ফএক্ (অনা ম) াতক্ষীযা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- পক্কযাট াখা, ফাশগযাট
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976 4514 H-1190 জনাফ াক্যসুর ক আক্রপ 10.12.1993 09.12.2052 ক্ফএক্, এভএক্ াফনা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- রা াখা, নযক্ংদী

977 4515 S-5441 জনাফ ন্দীন ক্ফো 15.12.1993 14.12.2052 ক্ফক্ফএ চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মটকনাপ াখা, কক্সফাজায

978 4516 S-5442 জনাফ মভািঃ সুভন ক্ভয়া 15.12.1993 14.12.2052 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ জাভারনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- বাফকী ফাজায াখা, জাভারনৄয

979 4517 T-806 জনাফ মভািঃ তক্যকুর ইরাভ 30.12.1993 29.12.2052 ক্ফএক্ (অনা ম) পক্যদনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াজীগঞ্জ ফাজায াখা, পক্যদনৄয

980 4518 A-8456 জনাফ মভািঃ আক্কুর কক্যভ মচৌদৄযী 31.12.1993 30.12.2052 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কারীনৄয াখা,টিয়া

981 4519 K-1222 জনাফ কাভরুজ্জাভান 01.01.1994 31.12.2052 ক্ফএএ(অনা ম) ঢাকা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যাউজান াখা, চট্টগ্রাভ(নফ ম)

982 4521 D-639 জনাফ দীাঞ্জন দা 30.05.1994 29.05.2053 ক্ফএক্ (অনা ম) মশায 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মচৌগাছা াখা, মশায

983 4522 J-1032 জনাফ মভািঃ ক্জাদ উক্িন 05.10.1994 04.10.2053 ক্ফক্ফএ ক্ঝনাইদ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আরভখারী াখা, ভাগুযা

984 4523 S-5444 জনাফ মভািঃ সুজন মাাগ 12.11.1994 11.11.2053 ক্ফএক্ (অনা ম) কুক্িয়া 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাক্তমকনৄয ফাজায াখা,যীয়তনৄয

985 4524 T-807 জনাফ সয়দ তাজক্ফা যক্ন 18.12.1994 17.12.2053 এভক্ডএভ ফক্যার 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ঝারকাঠি াখা, ঝারকাঠি

986 4526 A-8457 জনাফ আর আক্ভন আশভদ ক্য়াভ 15.02.1995 14.02.2054 ক্ফক্ফএ রক্ষ্মীনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ভতারী ফাজায াখা, রক্ষ্মীনৄয

987 4527 S-5445 জনাফ শুবক্জৎ শুবাগত যায় 19.05.1995 18.05.2054 ক্ফএক্ (অনা ম) মশায 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ধানীাা াখা, ক্শযাজনৄয

988 4528 S-5446 জনাফ মাবন কুভায ভন্ডর 07.06.1995 06.06.2054 ক্ফএক্ (অনা ম) ভাগুযা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাক্রয়াকাক্ন্দ াখা, যাজফািী

989 4529 R-1972 জনাফ মভািঃ আবু যায়ান ক্ক্িকী 16.08.1995 15.08.2054 ক্ফএক্ (অনা ম) মগাারগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মকাদারনৄয ফাজায াখা,যীয়তনৄয

990 4530 M-4735 জনাফ মভািঃ ভাবুফ আরভ 12.01.1996 11.01.2055 ক্ফএএ (অনা ম) কুক্ভল্লা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ালুটিকয াখা, ক্শরট

991 4532 A-8458 জনাফ আক্ফদ াান 04.04.1996 03.04.2055 ক্ফক্ফএ খুরনা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মগাারনৄয াখা, মশায

992 4533 F-983 জনাফ মপযপদা াান যাক্প 20.06.1996 19.06.2055 ক্ফএএ (অনা ম) টুয়াখারী 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- সুক্ফদখারী াখা, টুয়াখারী

993 4534 J-1033 জনাফ া মভািঃ জুশয়র ফাবু 16.07.1989 15.07.2048 ক্ফএএ(অনা ম) যংনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মছঙ্গাযচয াখা, চাঁদনৄয

994 4535 F-984 জনাফ মচৌদৄযী পকরুর আরভ 13.09.1992 12.09.2051 ক্ফএক্ ভাদাযীনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভাদাযীনৄয াখা, ভাদাযীনৄয

995 4536 E-422 জনাফ মভািঃ ইয়াক্য়া মখ 25.12.1992 24.12.2051 ক্ফএক্ (অনা ম) মগাারগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- গশফলণা  ক্যংখ যান ক্ফবাগ, প্রকা

996 4537 S-5447 জনাফ সুভন ক্ভয়া 02.01.1993 01.01.2052 ক্ফক্ফএ নযক্ংদী 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভযজার ফাজায াখা, নযক্ংদী

997 4538 M-4736 জনাফ মভািঃ মুক্বুয যভান যাজা 06.03.1993 05.03.2052 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ক্শরট 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কানাইঘাট াখা,  ক্শরট

998 4540 T-808 জনাফ মতাপাশয়র আশভদ 01.01.1996 31.12.2054 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ক্যাজগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মকানাফািী াখা, গাজীনৄয

999 4541 D-640 জনাফ মদফাীল ার 25.12.1988 24.12.2047 এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মলারয াখা, চট্টগ্রাভ (িঃ)

1000 4542 N-1914 জনাফ নাক্জয়া নাপক্যন 02.03.1989 01.03.2048 এভএক্ যংনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ভজমানৄয াখা, টাঙ্গাইর (দিঃ)

1001 4543 S-5448 জনাফ মভািঃ যাপাত আরী 14.08.1989 13.08.2048 এভএক্ ভাগুযা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জগদর ফাজায াখা, ভাগুযা

1002 4544 S-5449 জনাফ সুযাইয়া মফগভ 15.10.1989 14.10.2048 এভএক্ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ঘয াখা, ভাক্নকগঞ্জ

1003 4545 S-5450 জনাফ মভাািঃ সুভী আতায 05.01.1990 04.01.2049 এভএক্ টাঙ্গাইর 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আশরাকক্দয়া াখা, টাঙ্গাইর(উিঃ)

1004 4546 T-809 জনাফ মভািঃ তাক্যকুর ইরাভ 01.02.1990 31.01.2049 এভএক্ মশায 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- রাহুক্িয়া ফাজায াখা, নিাইর

1005 4547 H-1191 জনাফ ক্যংকয ার 17.03.1990 16.03.2049 এভএক্ াতক্ষীযা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আইক্টি অাশযন ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

1006 4549 A-8459 জনাফ মভািঃ আরাক্ভন 12.08.1990 11.08.2049 এভএএ ফগুিা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চযঈেয াখা, মনায়াখারী

1007 4550 T-810 জনাফ তানক্জভ মাশইন 01.11.1990 31.10.2049 এভএ নযক্ংদী 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কভরগঞ্জ াখা, মভৌরবীফাজায

1008 4551 S-5452 জনাফ মভািঃ াইফুর  ইরাভ 10.11.1990 09.11.2049 এভএক্ যীয়তনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ডামুডযা াখা,যীয়তনৄয
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পবয়: 24.07.2022 পি. তাপরখ পভপিক পবরকপব’জত ঊর্ধ্মতন কম মকতমা/মমান িরদ কম মরত কম মকতমারদর খড়া জেযষ্ঠ্তা তাপকা

1009 4552 D-641 জনাফ মভািঃ ক্দদারুর আরভ 07.02.1991 06.02.2050 এভএক্ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- সজিানৄযাখা,  ক্শরট

1010 4554 H-1192 জনাফ মভািঃ াান  ক্ফন ফাশয়দ 10.06.1991 09.06.2050 এভএএ ক্ঝনাইদ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- খাশযাট াখা, ভাদাযীনৄয

1011 4555 I-547 জনাফ মভািঃ ইভযান  মাশন 02.07.1991 01.07.2050 এভএক্ চুয়াডাঙ্গা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চুয়াডাঙ্গা াখা, চুয়াডাঙ্গা

1012 4556 Z-566 জনাফ মভািঃ জক্রুর ইরাভ 30.07.1991 29.07.2050 এভক্ফএ মনত্রশকাণা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- খাক্রয়াজুযী াখা, মনত্রশকাণা

1013 4557 T-811 জনাফ তানক্জরা ক 29.10.1991 28.10.2050 এভএক্ নযক্ংদী 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মবিাযাট  াখা, মগাারগঞ্জ

1014 4559 E-423 জনাফ এশতাভ ভারুপ 01.12.1991 30.11.2050 এভএক্ যংনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাভযাঙ্গীযচয াখা, ঢাকা

1015 4560 M-4740 জনাফ মভাছািঃ ভাক্পয়া খাতুন 12.01.1992 11.01.2051 এভক্ফএ যংনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাড্ডা াখা, ঢাকা

1016 4561 D-642 জনাফ মভািঃ মদশরায়ায মাশন 05.02.1992 04.02.2051 এভএএ ক্যাজগঞ্জ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জয়ভন্ট াখা, ভাক্নকগঞ্জ

1017 4562 S-5453 জনাফ মভািঃ ানুজ্জাভান 25.07.1992 24.07.2051 এভএক্ ক্ঝনাইদ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাউরীশফিা াখা, পক্যদনৄয

1018 4563 S-5454 জনাফ বুজ ফভ মন ঝা 03.08.1992 02.08.2051 এভএ ফযগুনা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফুরঝুক্ি ফাজায াখা, ফযগুনা

1019 4564 A-8460 জনাফ মভািঃ আবু ফকয ক্ক্িক 13.09.1992 12.09.2051 এভক্ফএ খুরনা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মকফনৄয াখা, টুয়াখারী

1020 4565 M-4742 জনাফ ভীন কক্ফয 12.12.1992 11.12.2051 এভএক্ ঢাকা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মগায়ারন্দ াখা, যাজফািী

1021 4566 F-985 জনাফ পাযানা প্রধান 28.12.1992 27.12.2051 এভএ ঠাকুযগাঁ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- গাজীনৄয াখা, গাজীনৄয

1022 4567 F-986 জনাফ মকএভ জাক্ন পয়ার 31.01.1993 30.01.2052 এভএএ ঢাকা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- টঙ্গী াখা, গাজীনৄয

1023 4568 S-5455 জনাফ মৌযব কুভায াা 25.02.1993 24.02.2052 এভএ ফাশগযাট 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চাশন্দযচয াখা, ভাদাযীনৄয

1024 4569 T-812 জনাফ তরুন কাক্ি ফারা 25.03.1993 24.03.2052 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ খুরনা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাক্নৄয ফাজায াখা, টুয়াখাক্র

1025 4570 A-8461 জনাফ আক্তকা ক্ফরক্ক ক্দনা 02.06.1993 01.06.2052 এভএ ঢাকা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ঝুূঁক্ক ব্ফস্থানা ক্ফবাগ, প্রকা

1026 4572 A-8462 জনাফ আক্যপা আতায মাবা 03.11.1993 02.11.2052 এভএক্ গাইফান্ধা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মকন্দ্রীয় ক্াফ ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

1027 4573 S-5456 জনাফ সুজয় চন্দ্র ীর 15.07.1989 14.07.2048 এভক্ফএ টুয়াখারী 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চযকাজর াখা, টুয়াখারী

1028 4574 A-8463 জনাফ আক্যফুর  ইরাভ 20.11.1989 19.11.2048 এভএক্ যংনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আরগী ফাজায াখা, নযক্ংদী

1029 4575 M-4744 জনাফ মভািঃ ভাসুদ যানা 05.04.1990 04.04.2049 এভএ ক্ঝনাইদ 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াচ্চয ফাজায াখা, ভাদাযীনৄয

1030 4576 A-8464 জনাফ আপশযাজা ক তাক্নয়া 21.04.1990 20.04.2049 এভএক্ কুক্ভল্লা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- স্থানীয় মুখ্য কাম মারয়, ঢাকা

1031 4577 O-168 জনাফ ভয পারুক 31.12.1991 30.12.2050 এভক্ফএ টুয়াখারী 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাবুগঞ্জ াখা, ফক্যার

1032 4578 B-887 জনাফ ক্ফেক্জৎ কুভায ক্ফো 17.10.1991 16.10.2050 এভএক্ খুরনা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- তজুভক্িন াখা, মবারা

1033 4579 B-888 জনাফ মভািঃ ফদরুর আরভ 10.12.1989 09.12.2048 ক্ফএক্ ফাশগযাট 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মভাল্লাাট  াখা, ফাশগযাট

1034 4580 S-5457 জনাফ মৌযব ক্ফো 24.12.1990 23.12.2049 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) খুরনা 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মূরগ্রাভাট াখা, ক্শযাজনৄয

1035 4581 P-521 জনাফ প্রফীয যঞ্জন 31.12.1990 30.12.2049 ক্ফ পাভ মা ক্শযাজনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আইক্টি অাশযন ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

1036 4582 T-813 জনাফ তরুন কাক্ি ভজুভদায 01.01.1991 31.12.2049 ক্ফএক্ (অনা ম) রক্ষ্মীনৄয 18.08.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াতগা াখা, নাযায়ণগঞ্জ

1037 4583 A-8482 জনাফ মভািঃ আক্কুয যভান 27.02.1994 26.02.2053 এভএক্ (অথ মনীক্ত) কুক্িগ্রাভ 01.10.2020 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যশুযাভ াখা, মপনী

1038 4584 S-3596 জনাফ মভািঃ আবু াঈদ 11.08.1969 10.08.2028 ক্ফএ টাঙ্গাইর 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 11.01.2021 মুিঃ আিঃ কািঃ, টাঙ্গাইর(উিঃ)

1039 4585 Z-388 জনাফ মভািঃ জাক্দুর ইরাভ 18.10.1969 17.10.2028 ক্ফএক্ টাঙ্গাইর 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 11.01.2021 টাঙ্গাইর াখা, টাঙ্গাইর (দিঃ)

1040 4586 A-7004 জনাফ মভািঃ আশনায়ায মাশন 31.12.1969 30.12.2028 এভক্ফএ ভাক্নকগঞ্জ 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 11.01.2021 ভাক্নকগঞ্জ াখা, ভাক্নকগঞ্জ

1041 4588 R-979 জনাফ যাশদা মফগভ 31.12.1967 30.12.2026 এইচএক্ চাঁদনৄয 13.03.1989 ক্নিঃ কাযী 11.01.2021 জুযাইন াখা, ঢাকা
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1042 4589 S-3615 জনাফ শ্যাভর কুভায াা 15.02.1968 14.02.2027 ক্ফএ চাঁদনৄয 13.03.1989 ক্নিঃ কাযী 11.01.2021 মছাটসুন্দয ফাজায াখা, চাঁদনৄয

1043 4590 K-823 জনাফ মভািঃ আবুর কারাভ 31.10.1968 30.10.2027 ক্ফএক্ ক্ফগঞ্জ 13.03.1989 ক্নিঃ কাযী 11.01.2021 নারমুখ ফাজায াখা, ক্ফগঞ্জ

1044 4591 S-3604 জনাফ মগারাভ ছাযয়ায 01.02.1967 31.01.2026 ক্ফএক্ মনায়াখারী 15.03.1989 ক্নিঃ কাযী 11.01.2021 আক্নকা, মনায়াখারী

1045 4592 J-704 জনাফ ক্জশত যঞ্জন সুত্রধয 03.03.1967 02.03.2026 ক্ফএ ক্ফগঞ্জ 15.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.01.2021 সুজাতনৄয ফাজায াখা, ক্ফগঞ্জ

1046 4593 A-7015 জনাফ আশয়া খাতুন 24.12.1967 23.12.2026 এইচএক্ মপনী 15.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.01.2021 মপনী াখা, মপনী

1047 4594 M-3384 জনাফ ভক্উক্িন াযশবজ 21.02.1968 20.02.2027 ক্ফএ চাঁদনৄয 15.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.01.2021 গুরফাায াখা, চাঁদনৄয

1048 4595 S-3606 জনাফ মভািঃ ক্প উল্যা 01.01.1968 31.12.2026 ক্ফএ মনায়াখারী 16.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.01.2021 মচৌমুনী াখা, মনায়াখারী

1049 4597 M-2887 জনাফ মভািঃ আরী মভাল্লা 14.03.1966 13.03.2025 ক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 18.03.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 31.01.2021 াতফগ ম ফাজায াখা,ব্রাহ্মণফাক্িয়া

1050 4598 H-855 জনাফ মভািঃ াান ইভাভ 01.07.1967 30.06.2026 এভকভ চাঁদনৄয 18.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.01.2021 স্টাপ কশরজ াখা, ঢাকা

1051 4599 K-813 জনাফ মভািঃ কাভার উিীন 01.01.1968 31.12.2026 ক্ফকভ মনায়াখারী 18.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.01.2021 মদটি ফাজায াখা, মনায়াখারী

1052 4600 K-822 জনাফ মভািঃ কুতুফ উিীন 01.01.1968 31.12.2026 ক্ফএ ক্ফগঞ্জ 18.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.01.2021 নন্দননৄয ফাজায াখা,ক্ফগঞ্জ

1053 4601 R-982 জনাফ রুভা াা 01.01.1969 31.12.2027 ক্ফকভ মনায়াখারী 18.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.01.2021 মনয়াজনৄয াখা, মনায়াখারী

1054 4602 D-486 জনাফ মদশরায়ায মাশন মচৌদৄযী 01.01.1970 31.12.2028 এইচএক্ মপনী 18.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.01.2021 যশুযাভ াখা, মপনী

1055 4603 R-981 জনাফ মভািঃ যক্পকুর আরভ 31.12.1966 30.12.2025 এভএএ মনায়াখারী 19.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.01.2021 মকাভযগঞ্জ াট াখা, ঢাকা

1056 4604 R-978 জনাফ মভািঃ আিঃ যফ 01.01.1967 31.12.2025 ক্ফকভ চাঁদনৄয 19.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.01.2021 আয়নাতরী ফাজায াখা, চাঁদনৄয

1057 4605 R-980 জনাফ মভািঃ আব্দুয যক্ভ 01.01.1967 31.12.2025 ক্ফকভ মনায়াখারী 19.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.01.2021 মানানৄয াখা, মনায়াখারী

1058 4606 F-546 জনাফ মখ মভািঃ পখরুজ্জাভান 01.02.1968 31.01.2027 এইচএক্ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 19.03.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 31.01.2021 মগাীনাথনৄয ফাজায াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

1059 4607 A-7018 জনাফ মভািঃ আইউফ আরী 01.11.1965 31.10.2024 এভকভ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 20.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.01.2021 রারনৄয ফাজায াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

1060 4608 M-3385 জনাফ ক্ভরন চক্রফতী 30.06.1967 29.06.2026 ক্ফএক্ চাঁদনৄয 22.03.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 31.01.2021 ভতরফ াখা, চাঁদনৄয

1061 4609 L-231 জনাফ রছভন কানু 15.12.1967 14.12.2026 ক্ফএ মভৌরবীফাজায 22.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.01.2021 বাশটযা াখা, মভৌরবীফাজায

1062 4610 N-1345 জনাফ নাক্দভ আম্মদ 30.07.1963 29.07.2022 ক্ফএ মনায়াখারী 23.03.1989 ক্নিঃ কাযী 31.01.2021 কযমূর যা ফাজায াখা, মনায়াখারী

1063 4611 T-415 জনাফ তন্দ্রা যানী ভজুভদায 26.08.1963 25.08.2022 এভএএ মপনী 23.03.1989 ক্নিঃ কাযী 28.02.2021 পশযন মযক্ভট্যান্স ম্যাশনজশভন্ট ক্ফবাগ, প্রকা

1064 4612 K-818 জনাফ মভািঃ আবুর কারাভ 25.06.1964 24.06.2023 ক্ফকভ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 23.03.1989 ক্নিঃ কাযী 28.02.2021 াতশভািা ফাজায াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

1065 4613 A-7060 জনাফ অভয চন্দ্র যকায 29.05.1968 28.05.2027 ক্ফএ সুনাভগঞ্জ 23.03.1989 ক্নিঃ কাযী 28.02.2021 ক্ফেম্ভযনৄয াখা, সুনাভগঞ্জ

1066 4615 S-3605 জনাফ আবু ফকয ক্ছক্িক 01.12.1968 30.11.2027 ক্ফকভ মপনী 25.03.1989 ক্নিঃ কাযী 28.02.2021 জাাজভাযা াখা, মনায়াখারী

1067 4616 K-832 জনাফ মভািঃ কাভরুর ইরাভ 30.12.1966 29.12.2025 ক্ফএ চাঁদনৄয 04.04.1989 ক্নিঃ কাযী 28.02.2021 কচুয়া াখা, চাঁদনৄয

1068 4617 M-3416 জনাফ মভািঃ ভামুদুর াান 12.05.1967 11.05.2026 ক্ফএ নযক্ংদী 05.04.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 28.02.2021 নযক্ংদী াখা, নযক্ংদী

1069 4618 F-657 জনাফ মভািঃ পযাদ মাশন 02.06.1968 01.06.2027 এইচএক্ নযক্ংদী 08.04.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 28.02.2021 ভযজার ফাজায াখা, নযক্ংদী

1070 4619 I-341 জনাফ মভাাম্মদ ইাক 28.02.1969 27.02.2028 ক্ফএ চট্টগ্রাভ 09.04.1989 ক্নিঃ কাযী 28.02.2021 শথযাট াখা,চট্টগ্রাভ(নফ ম)

1071 4620 K-834 জনাফ মভািঃ কাভার মাশন 15.03.1965 14.03.2024 ক্ফএক্ নাযায়ণগঞ্জ 11.04.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 28.02.2021 ফন্দয াখা, নাযায়ণগঞ্জ

1072 4621 K-833 জনাফ মভািঃ কাভরুজ্জাভান 19.01.1966 18.01.2025 ক্ফএ নাযায়ণগঞ্জ 11.04.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 28.02.2021 ক্ক্িযগঞ্জ াখা,নাযায়ণগঞ্জ

1073 4622 M-3417 জনাফ ভাবুবুয যভান 21.12.1965 20.12.2024 ক্ফকভ ভয়ভনক্ং 22.04.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 28.02.2021 মডৌাশখারা াখা, ভয়ভনক্ং (উিঃ)

1074 4623 O-123 জনাফ উসুই ক্চং ভাযভা 20.07.1967 19.07.2026 এইচএক্ যাঙ্গাভাটি 10.05.1989 ক্নিঃ কাযী 28.02.2021 ক্ফরাইছক্ি াখা, যাঙ্গাভাটি
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1075 4624 C-114 জনাফ চা ভং ভাভ মা 22.11.1963 21.11.2022 ক্ফএ ফান্দযফান 13.05.1989 ক্নিঃ কাযী 28.02.2021 ফান্দযফান াখা, ফান্দযফান

1076 4625 R-1174 জনাফ মযফতী যঞ্জন চাকভা 27.11.1963 26.11.2022 এইচএক্ খাগিাছক্ি 15.05.1989 ক্নিঃ কাযী 28.02.2021 ানছক্ি াখা, খাগিাছক্ি

1077 4626 A-7043 জনাফ অবয় কুভায তঞ্চঙ্গা 01.02.1968 31.01.2027 এইচএক্ ফান্দযফান 15.05.1989 ক্নিঃ কাযী 28.02.2021 রুভা াখা, ফান্দযফান

1078 4627 S-3057 জনাফ খন্দকায ক্যাজুর ইরাভ 31.12.1963 30.12.2022 এইচএক্ মশায 21.05.1989 ক্নিঃ কাযী 28.02.2021 বাটই ফাজায াখা, ক্ঝনাইদ

1079 4628 S-2060 জনাফ মভািঃ ক্পাতুর ক 02.03.1964 01.03.2023 এইচএক্ কুক্িয়া 21.05.1989 ক্নিঃ কাযী 31.03.2021 আভরা াখা, কুক্িয়া

1080 4629 R-1175 জনাফ যায় মভান চাকভা 10.02.1967 09.02.2026 এইচএক্ ফান্দযফান 19.06.1989 ক্নিঃ কাযী 31.03.2021 মযায়াংছক্ি াখা, ফান্দযফান

1081 4631 M-3435 জনাফ মভািঃ মভজফা উক্িন খান 18.11.1965 17.11.2024 ক্ফএ নাযায়ণগঞ্জ 16.07.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 31.03.2021 আিাইাজায াখা, নাযায়ণগঞ্জ

1082 4632 M-3426 জনাফ মভাখশরছুজ্জাভান 12.01.1967 11.01.2026 ক্ফএক্ ভয়ভনক্ং 16.07.1989 ক্নিঃ কাযী 31.03.2021 মভায়াশজ্জভনৄয াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

1083 4633 A-6972 জনাফ আব্দুর াক্ভদ 01.01.1968 31.12.2026 এইচএক্ কুক্ভল্লা 05.08.1989 ক্নিঃ কাযী 31.03.2021 ভতরফ াখা, চাঁদনৄয

1084 4634 R-1184 জনাফ ক্যয়াজুর গফুয ভামুদুর াান 31.01.1964 30.01.2023 ক্ফএক্ টাঙ্গাইর 16.08.1989 ক্নিঃ কাযী 31.03.2021 আক্নকা, টাঙ্গাইর (দিঃ)

1085 4635 G-540 জনাফ মভািঃ মগারাভ মভাস্তপা 01.08.1964 31.07.2023 এভএএ টাঙ্গাইর 16.08.1989 ক্নিঃ কাযী 31.03.2021 আশরাকক্দয়া াখা, টাঙ্গাইর(উিঃ)

1086 4636 F-660 জনাফ ক্পশযাজ আশভদ 29.11.1965 28.11.2024 ক্ফএ নাযায়ণগঞ্জ 16.08.1989 ক্নিঃ কাযী 31.03.2021 মগারাকান্দাইর াখা, নাযায়ণগঞ্জ

1087 4637 S-2959 জনাফ মভািঃ মক্রভ জাাঙ্গীয 01.03.1967 28.02.2026 ক্ফকভ মুন্সীগঞ্জ 16.08.1989 ক্নিঃ কাযী 31.03.2021 ক্াফ ভন্বয় ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

1088 4638 A-7073 জনাফ মভািঃ আবুর কারাভ আজাদ 31.12.1968 30.12.2027 এভএ টাঙ্গাইর 16.08.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 31.03.2021 মািাফাক্ি াখা, টাঙ্গাইর (দিঃ)

1089 4639 S-2958 জনাফ ভীয াখায়াৎ মাশন 01.07.1969 30.06.2028 এইচএক্ ভাক্নকগঞ্জ 16.08.1989 ক্নিঃ কাযী 31.03.2021 ক্ফারয় াখা, ভাক্নকগঞ্জ

1090 4640 S-2957 জনাফ মভািঃ ক্পকুর আজভ খান 01.12.1969 30.11.2028 এইচএক্ গাজীনৄয 16.08.1989 ক্নিঃ কাযী 31.03.2021 সজনা ফাজায াখা, গাজীনৄয

1091 4641 N-1370 জনাফ মভািঃ নূরুর ইরাভ 15.04.1965 14.04.2024 এভএ খাগিাছক্ি 05.09.1989 ক্নিঃ কাযী 31.03.2021 ভারছক্ি াখা, খাগিাছক্ি

1092 4642 A-7093 জনাফ মভািঃ আকযাভ মাশন 07.06.1965 06.06.2024 এইচএক্ চাঁদনৄয 05.09.1989 ক্নিঃ কাযী 31.03.2021 মুন্সীযাট াখা, চাঁদনৄয

1093 4643 D-490 জনাফ ধীভান ফড়ূয়া 04.01.1968 03.01.2027 এভএ চট্টগ্রাভ 05.09.1989 ক্নিঃ কাযী 31.03.2021 মাভযা াখা,চট্টগ্রাভ(নফ ম)

1094 4644 R-1190 জনাফ মযখা নন্দী 20.01.1968 19.01.2027 ক্ফএ চাঁদনৄয 05.09.1989 ক্নিঃ কাযী 31.03.2021 চাঁদনৄয াখা, চাঁদনৄয

1095 4645 A-7088 জনাফ অক্িরুি দা 26.12.1969 25.12.2028 ক্ফকভ মভৌরবীফাজায 05.09.1989 ক্নিঃ কাযী 02.05.2021 শ্রীভঙ্গর াখা, মভৌরবীফাজায

1096 4646 P-323 জনাফ প্রনতী যানী ক্ফো 15.11.1968 14.11.2027 এইচএক্ ক্ফগঞ্জ 11.09.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 02.05.2021 মতক্রয়াািা াখা, ক্ফগঞ্জ

1097 4647 M-3433 জনাফ মভািঃ ক্ভজানুয যভান 05.02.1964 04.02.2023 এভএ ক্কশাযগঞ্জ 16.09.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 02.05.2021 গক্চচাটা ফাজায াখা, ক্কশাযগঞ্জ

1098 4648 M-3432 জনাফ মভািঃ মভাশরভ উক্িন 23.03.1964 22.03.2023 ক্ফকভ মযনৄয 16.09.1989 ক্নিঃ কাযী 02.05.2021 নাক্রতাফািী াখা, মযনৄয

1099 4649 S-3196 জনাফ াভসুর আরভ খান 26.11.1966 25.11.2025 এইচএক্ ঝারকাঠি 15.10.1989 ক্নিঃ কাযী 02.05.2021 নফগ্রাভ াখা, ঝারকাঠি

1100 4650 S-3513 জনাফ াশফয আরী খান 16.06.1968 15.06.2027 এরএরএভ মগাারগঞ্জ 15.10.1989 ক্নিঃ কাযী 02.05.2021 ঝুূঁক্ক ব্ফস্থানা ক্ফবাগ, প্রকা

1101 4651 S-2955 জনাফ মভািঃ ক্পকুয যভান 24.01.1969 23.01.2028 এভএ মভৌরবীফাজায 17.12.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 02.05.2021 ক্দঘীযাি ফাজায াখা, মভৌরবীফাজায

1102 4653 K-638 জনাফ মভািঃ কক্ফরুর ইরাভ 31.12.1963 30.12.2022 এইচএক্ পক্যদনৄয 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 02.05.2021 দযনৄয াখা, পক্যদনৄয

1103 4654 F-538 জনাফ মভািঃ মপাযকান আরভ ারাদায 22.08.1964 21.08.2023 ক্ফএ টুয়াখারী 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 02.05.2021 মুিঃ আিঃ কািঃ, টুয়াখারী

1104 4655 F-535 জনাফ মভািঃ পজলুর ক 01.01.1965 31.12.2023 ক্ফএ পক্যদনৄয 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 31.05.2021 পক্যদনৄয াখা,পক্যদনৄয

1105 4656 K-637 জনাফ কানাই চন্দ্র ভজুভদায 08.01.1965 07.01.2024 ক্ফএ মবারা 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 31.05.2021 জনতা ফাজায াখা, মবারা

1106 4657 N-1015 জনাফ নাজভা মফগভ 07.02.1965 06.02.2024 এভএ পক্যদনৄয 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 31.05.2021 মুিঃ আিঃ কািঃ, পক্যদনৄয

1107 4658 G-443 জনাফ মগাার চন্দ্র ািই 09.03.1965 08.03.2024 ক্ফএ যাজফািী 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 31.05.2021 মগায়ারন্দ াখা, যাজফািী
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1108 4659 A-4987 জনাফ মভািঃ আব্দুর আরী 01.04.1965 31.03.2024 ক্ফএ পক্যদনৄয 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 31.05.2021 ক্ফরশগাক্ফন্দনৄয াখা, পক্যদনৄয

1109 4660 N-1017 জনাফ কাজী নজরুর ইরাভ 01.06.1965 31.05.2024 ক্ফএ ভাদাযীনৄয 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 31.05.2021 ফাক্জতনৄয াখা,  ভাদাযীনৄয

1110 4661 M-3438 জনাফ এ ক্ফ এভ ক্ভজানুয যভান 07.10.1965 06.10.2024 এইচএক্ মগাারগঞ্জ 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 31.05.2021 কাজুক্রয়া াখা, মগাারগঞ্জ

1111 4662 R-708 জনাফ মভািঃ রুহুর আরভ 21.10.1965 20.10.2024 ক্ফএক্ ফক্যার 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 31.05.2021 ফন্দয াখা, নাযায়ণগঞ্জ

1112 4663 S-2945 জনাফ ভশযন্দ্র নাথ দা 27.11.1965 26.11.2024 ক্ডশলাভা ইন ইক্ঞ্জ. যাজফািী 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 31.05.2021 ফাক্রয়াকাক্ন্দ াখা, যাজফািী

1113 4664 M-2862 জনাফ ভাক্নুয মফগভ 31.07.1966 30.07.2025 ক্ফকভ টুয়াখারী 07.01.1990 িঃ মকালাধ্যক্ষ 31.05.2021 টুয়াখারী াখা,টুয়াখারী

1114 4665 E-300 জনাফ মভািঃ ইয়াক্ছন মখ 04.01.1967 03.01.2026 ক্ফকভ পক্যদনৄয 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 31.05.2021 মুিঃ আিঃ কািঃ, পক্যদনৄয

1115 4666 A-4980 জনাফ মভািঃ আনয়ারুর ক 23.03.1967 22.03.2026 ক্ফএ পক্যদনৄয 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 31.05.2021 তািুরখানা ফাজায াখা,পক্যদনৄয

1116 4667 M-2238 জনাফ মভািঃ ক্ভজানুয যভান মভাল্লা 01.04.1967 31.03.2026 ক্ফএক্ পক্যদনৄয 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 30.06.2021 াটকৃষ্ণনৄয াখা, পক্যদনৄয

1117 4668 N-1009 জনাফ ক্ফ এভ নুরুজ্জাভান 27.05.1967 26.05.2026 এভকভ যীয়তনৄয 07.01.1990 িঃ মকালাধ্যক্ষ 30.06.2021 জাক্জযা াখা, যীয়তনৄয

1118 4669 H-597 জনাফ মভািঃ াক্পজুয যভান 20.10.1967 19.10.2026 ক্ফএক্ ভাদাযীনৄয 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 30.06.2021 কারক্কক্ন াখা, ভাদাযীনৄয

1119 4670 A-4986 জনাফ মভািঃ আরভগীয 10.01.1968 09.01.2027 ক্ফএ মবারা 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 30.06.2021 মদৌরতখান াখা, মবারা

1120 4671 G-441 জনাফ মগারাভ মভাতমফা 03.02.1968 02.02.2027 ক্ফএ পক্যদনৄয 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 30.06.2021 পক্যদনৄয াখা, পক্যদনৄয

1121 4672 S-2936 জনাফ শ্যাভর বট্টাচাম ম 10.02.1968 09.02.2027 এইচএক্ ক্শযাজনৄয 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 30.06.2021 মতরীখারী াখা, ক্শযাজনৄয

1122 4673 R-707 জনাফ মভাািঃ যন আরী 11.06.1968 10.06.2027 এভএ যাজফািী 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 30.06.2021 মৃগীফাজায াখা, যাজফািী

1123 4674 N-1378 জনাফ এ টি এভ নাঈভ কাজর 02.07.1968 01.07.2027 এভএএ মগাারগঞ্জ 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 30.06.2021 মুিঃ আিঃ কািঃ, মগাারগঞ্জ

1124 4675 K-666 জনাফ কারীদ নাথ 30.12.1964 29.12.2023 ক্ফকভ কুক্িয়া 23.07.1984 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 লুদফাক্িয়া াখা, কুক্িয়া

1125 4676 F-607 জনাফ পক্যদা মজক্ভন খানভ 31.12.1964 30.12.2023 এইচএক্ কুক্ভল্লা 11.11.1984 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 নন্দীািা ফাজায াখা, ঢাকা

1126 4677 S-3475 জনাফ এ টি এভ া জাভার 06.12.1964 05.12.2023 এইচএক্ চট্টগ্রাভ 13.11.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 গাছুয়া াখা, চট্টগ্রাভ(িঃ)

1127 4678 F-594 জনাফ মভািঃ পজলুর ক 31.08.1964 30.08.2023 এইচএক্ ভয়ভনক্ং 17.11.1984 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 কাক্গঞ্জ ফাজায(ফুর) াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

1128 4679 D-428 জনাফ মভািঃ মদৌরত মাশন 01.02.1964 31.01.2023 এইচএক্ ভয়ভনক্ং 18.11.1984 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ীডশস্টায ফাজায াখা, ভয়ভনক্ং(দিঃ)

1129 4680 A-6520 জনাফ মভািঃ আখতারুজ্জাভান 01.02.1965 31.01.2024 ক্ফএ মযনৄয 19.11.1984 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 নাক্রতাফািী াখা, মযনৄয

1130 4681 J-603 জনাফ জাানাযা ইয়াক্ভন 31.12.1963 30.12.2022 এইচএক্ নযক্ংদী 25.11.1984 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ক্ফকা, ঢাকা

1131 4682 M-3118 জনাফ ভামুনুয যক্দ ক্ক্িকী 01.01.1966 31.12.2024 এইচএক্ জাভারনৄয 06.01.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 ভয়ভনক্ং াখা, ভয়ভনক্ং (দিঃ)

1132 4683 R-1088 জনাফ মযখা আচামী 10.04.1965 09.04.2024 এইচএক্ চাঁদনৄয 09.01.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 নৄযান ফাজায াখা,চাঁদনৄয

1133 4684 M-2945 জনাফ মভািঃ ক্ভজানুয যভান 21.01.1965 20.01.2024 এইচএক্ কুক্িয়া 10.01.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 জুক্নয়াদ  াখা, কুক্িয়া

1134 4685 M-3021 জনাফ মুক্জবুয যভান মৃধা 05.07.1965 04.07.2024 এইচএক্ ফক্যার 10.01.1985 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 কাযপা ফাজায াখা, ফক্যার

1135 4686 S-3503 জনাফ মখ মাযাফ মাশন 24.05.1964 23.05.2023 এইচএক্ ফাশগযাট 14.01.1985 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 আক্নকা , ফাশগযাট

1136 4687 A-7139 জনাফ আবু াশরক ারাদায 01.01.1964 31.12.2022 এইচএক্ ফক্যার 14.03.1984 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 মারক াখা, ফক্যার

1137 4688 C-108 জনাফ ক্চত্ত যঞ্জন ীর 01.06.1964 31.05.2023 এইচএক্ কক্সফাজায 06.11.1984 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 নাশািা ফাজায াখা, টিয়া

1138 4689 A-6412 জনাফ মভািঃ আক্নছুর ক 30.12.1964 29.12.2023 এইচএক্ ভয়ভনক্ং 15.11.1984 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 চাইযফািীয়া ফাজায াখা, ভয়ভনক্ং(দিঃ)

1139 4690 A-6586 জনাফ মভািঃ আবুর মাশন 01.01.1966 31.12.2024 এইচএক্ চাঁদনৄয 27.11.1984 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মুিঃ আিঃ কািঃ,চাঁদনৄয
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1140 4691 F-667 জনাফ পজলুর যভান 31.12.1963 30.12.2022 ক্ফএ ক্কশাযগঞ্জ 01.01.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 ক্নকরী াখা, ক্কশাযগঞ্জ

1141 4692 K-855 জনাফ মভািঃ কক্যমুজ্জাভান 31.12.1963 30.12.2022 এইচএক্ জাভারনৄয 01.01.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 ক্ভরন ফাজায াখা, জাভারনৄয

1142 4693 G-486 জনাফ মগৌযাঙ্গ চন্দ্র মবৌক্ভক 16.06.1965 15.06.2024 ক্ফএএ ভয়ভনক্ং 27.01.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 তাযাকান্দা াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

1143 4694 S-3214 জনাফ শ্রীভি ক্কশায দা 31.12.1964 30.12.2023 এইচএক্ ক্কশাযগঞ্জ 01.01.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 কুক্রয়াযচয াখা, ক্কশাযগঞ্জ

1144 4695 J-722 জনাফ মভািঃ জাাঙ্গীয মাশন 09.09.1965 08.09.2024 ক্ফএ ফযগুনা 14.01.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 চযদুয়ানী ফাজায াখা, ফযগুনা

1145 4696 S-3682 জনাফ মভািঃ ীদুল্লা 02.10.1963 01.10.2022 এইচএক্ কুক্ভল্লা 10.04.1984 কৃক্ল ভাঠ কাযী 12.12.2021 পতুল্লা াখা,নাযায়নগঞ্জ

1146 4697 A-6439 জনাফ মভািঃ আবুর াানাত 10.04.1967 09.04.2026 এইচএক্ নাযায়ণগঞ্জ 05.03.1985 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 জাঙ্গাক্রয়া ফাজায াখা, নাযায়নগঞ্জ

1147 4698 A-6478 জনাফ মভািঃ  আশনায়ায মাশন 08.09.1964 07.09.2023 ক্ফএ টাঙ্গাইর 06.03.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 এশরঙ্গা াখা, টাঙ্গাইর (উিঃ)

1148 4699 A-6146 জনাফ আশয়া ক্ক্িকা 06.10.1966 05.10.2025 এইচএক্ মভশযনৄয 10.03.1985 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 গাংনী াখা, মভশযনৄয

1149 4700 A-6022 জনাফ মভািঃ আবুর কারাভ আজাদ 21.06.1966 20.06.2025 এভএ খুরনা 17.03.1985 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মুিঃ আিঃ কািঃ, খুরনা

1150 4701 M-3117 জনাফ মভািঃ ভাছুদুয যভান 01.01.1964 31.12.2022 এইচএক্ জাভারনৄয 24.03.1985 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ভরভগঞ্জ ফাজায াখা, জাভারনৄয

1151 4702 P-297 জনাফ প্রদী যায় 31.10.1963 30.10.2022 ক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 25.03.1985 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 আক্নকা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া(উিঃ)

1152 4703 S-3711 জনাফ সুশয চন্দ্র কুন্ডু 18.06.1965 17.06.2024 এইচএক্ ফাশগযাট 27.03.1985 কৃক্ল ভাঠ কাযী 12.12.2021 মুক্ষাইট াখা,ফাশগযাট

1153 4704 G-551 জনাফ মগাকুর চন্দ্র মঘাল 27.02.1964 26.02.2023 এইচএক্ ঢাকা 30.03.1985 কৃক্ল ভাঠ কাযী 12.12.2021 মাল্লা ফাজায াখা, ঢাকা

1154 4705 A-6261 জনাফ মভািঃ আব্দুর ভক্জদ 01.02.1965 31.01.2024 ক্ফএ যীয়তনৄয 10.04.1985 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 জাক্জযা াখা, যীয়তনৄয

1155 4706 K-766 জনাফ মভাাং কাভার উক্িন 01.10.1966 30.09.2025 ক্ফকভ চট্টগ্রাভ 13.04.1985 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 কাটিযাট াখা, চট্টগ্রাভ(নফ ম)

1156 4707 A-6299 জনাফ ভক্উক্িন আব্দুয কাশদয 10.01.1966 09.01.2025 ক্ফএ মবারা 15.05.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 মফাযানউক্িন াখা, মবারা

1157 4708 S-3337 জনাফ শ্যাভর চন্দ্র াা 16.06.1967 15.06.2026 এইচএক্ চাঁদনৄয 16.06.1985 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ফাগিা ফাজায াখা,চাঁদনৄয

1158 4709 A-6720 জনাফ মভািঃ আফদুল্লা 03.04.1966 02.04.2025 ক্ফএ ক্ফগঞ্জ 07.07.1985 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ক্ফগঞ্জ াখা, ক্ফগঞ্জ

1159 4710 R-1079 জনাফ মভািঃ যক্পকুর ইরাভ 01.01.1966 31.12.2024 ক্ফএ জাভারনৄয 10.07.1985 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 ক্যলাফািী াখা, জাভারনৄয

1160 4711 R-1084 জনাফ মভািঃ যক্পকুয যভান 03.01.1965 02.01.2024 এইচএক্ কুক্ভল্লা 27.07.1985 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 দাশযাযা ফাজায াখা, কুক্ভল্লা

1161 4712 Y-164 জনাফ মভািঃ ইউনুছ ক্ভয়া 01.06.1965 31.05.2024 ক্ফএ কুক্ভল্লা 27.07.1985 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ায়দ্রাফাদ াখা, কুক্ভল্লা

1162 4713 S-3433 জনাফ মভািঃ ক্পকুয যভান 01.11.1965 31.10.2024 ক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 06.08.1985 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মকন্দ্রীয় ক্াফ ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

1163 4714 K-759 জনাফ মভািঃ কাভরুর ইরাভ 01.06.1967 31.05.2026 ক্ফএ চাঁদনৄয 06.08.1985 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 অিগ্রাভ াখা, ক্কশাযগঞ্জ

1164 4715 B-567 জনাফ ফীশযন্দ্র ক্কশায মদফ 30.04.1965 29.04.2024 ক্ফকভ চট্টগ্রাভ 01.09.1985 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 কারীনৄয াখা,টিয়া

1165 4716 A-6603 জনাফ মভাাম্মদ আবু তাশয 01.01.1964 31.12.2022 ক্ফকভ মনায়াখারী 01.10.1985 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 কুতুশফয াট াখা,মনায়াখারী

1166 4717 S-3637 জনাফ সুক্পয়া খানভ 08.01.1968 07.01.2027 এইচএক্ ভয়ভনক্ং 06.06.1987 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 মগৌযীনৄয াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

1167 4718 S-3715 জনাফ মভািঃ মছাযাফ আরী 27.09.1964 26.09.2023 ক্ফকভ জাভারনৄয 01.07.1987 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 নুরুক্ন্দ ফাজায াখা,জাভারনৄয

1168 4719 S-2950 জনাফ স্বরূ মচৌদৄযী 16.10.1965 15.10.2024 ক্ফএ চট্টগ্রাভ 23.03.1988 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 পাক্জরখাযাট াখা,টিয়া

1169 4720 A-5982 জনাফ আফদুর ভাশরক 19.05.1965 18.05.2024 ক্ফএ কক্সফাজায 24.04.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 উক্খয়া াখা, কক্সফাজায

1170 4721 A-6975 জনাফ মভািঃ আবুর ানাত 20.05.1968 19.05.2027 এভএক্, এরএরক্ফ ক্শরট 08.09.1988 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মুিঃ আিঃ কািঃ, সুনাভগঞ্জ

1171 4722 S-2979 জনাফ মভািঃ ক্পকুর ইরাভ 16.05.1965 15.05.2024 ক্ফএক্ মুন্সীগঞ্জ 25.09.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 আরদী ফাজায াখা, মুন্সীগঞ্জ

1172 4723 R-993 জনাফ মভািঃ রুহুর আক্ভন 04.08.1963 03.08.2022 ক্ফএক্ ভয়ভনক্ং 12.10.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 ঈেযগঞ্জ াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)
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1173 4724 R-991 জনাফ মভািঃ মযজাউর কক্যভ 27.04.1964 26.04.2023 এভএ ক্কশাযগঞ্জ 12.10.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 জয়ক্ক্ি াখা, ক্কশাযগঞ্জ

1174 4725 R-992 জনাফ মভািঃ যক্পকুর আরভ ভইয়া 01.06.1966 31.05.2025 এইচএক্ ক্কশাযগঞ্জ 12.10.1988 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 তািাইর াখা, ক্কশাযগঞ্জ

1175 4726 S-2975 জনাফ মভািঃ াভীভ আর ভামুন 16.06.1968 15.06.2027 ক্ফএক্ টাঙ্গাইর 12.10.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 বাদ্রাফাজায াখা,টাঙ্গাইর(দিঃ)

1176 4727 S-2976 জনাফ মভািঃ ক্পকুর ইরাভ 03.06.1968 02.06.2027 এইচএক্ ক্কশাযগঞ্জ 12.11.1988 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 ক্মুরকাক্ন্দ ফাজায াখা, ক্কশাযগঞ্জ

1177 4728 N-1333 জনাফ মভািঃ নুরুর আশনায়ায 01.09.1969 31.08.2028 ক্ফএ রক্ষ্মীনৄয 28.11.1988 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 আক্ফযািা াখা, মনায়াখারী

1178 4729 M-3340 জনাফ এ এভ  ক্ভজানুয যভান ক্কদায 24.10.1968 23.10.2027 ক্ফএ টাঙ্গাইর 29.11.1988 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ফল্লা ফাজায াখা,টাঙ্গাইর(দিঃ)

1179 4730 A-7035 জনাফ আকযাভা খাতুন 01.08.1967 31.07.2026 ক্ফএ মশায 01.01.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 খাজুযা ফাজায াখা, মশায

1180 4731 S-3626 জনাফ াানাযা মফগভ 26.10.1965 25.10.2024 ক্ফএ পক্যদনৄয 15.01.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ক্ফকা, পক্যদনৄয

1181 4732 M-3396 জনাফ ক্ফ এভ ভক্পজুয যভান 15.01.1967 14.01.2026 এভএ মগাারগঞ্জ 15.01.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 আক্নকা, মগাারগঞ্জ

1182 4733 K-830 জনাফ কক্ফয আাম্মদ 15.02.1967 14.02.2026 ক্ফএ মবারা 15.01.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 কুশঞ্জযাট াখা, মবারা

1183 4734 M-3395 জনাফ মভািঃ মভাকশছদুয যভান খাঁন 16.02.1968 15.02.2027 এইচএক্ পক্যদনৄয 15.01.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 চযবদ্রান াখা, পক্যদনৄয

1184 4735 S-3625 জনাফ মভাাম্মদ ারাউক্িন 02.03.1968 01.03.2027 ক্ফএক্ ক্শযাজনৄয 15.01.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 সফঠাকাটা াখা, ক্শযাজনৄয

1185 4736 S-3628 জনাফ ংকয চন্দ্র ভাশরা 09.06.1968 08.06.2027 ক্ফএ(া) ভাদাযীনৄয 15.01.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ঘটকচয াখা, ভাদাযীনৄয

1186 4737 N-384 জনাফ মভািঃ ক্নজাভ উক্িন 01.11.1965 31.10.2024 এইচএক্ ক্শরট 26.02.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 চাযখাই াখা, ক্শরট

1187 4738 M-3373 জনাফ মভািঃ ভাবুবুয যভান ঠাকুয 01.03.1968 01.03.2027 ক্ফএক্ ক্কশাযগঞ্জ 01.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মচৌগাঙ্গা ফাজায াখা, ক্কশাযগঞ্জ

1188 4739 S-3592 জনাফ াধন চন্দ্র ার 01.01.1969 31.12.2027 এইচএক্ মনত্রশকাণা 02.03.1989 কৃক্ল ভাঠ কাযী 12.12.2021 নাক্জযনৄয  াখা,মনত্রশকাণা

1189 4740 D-483 জনাফ ক্দলু আযা মফগভ 01.10.1965 30.09.2024 ক্ফএক্ নযক্ংদী 08.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 াশপ্রতা াখা, নযক্ংদী

1190 4741 P-316 জনাফ প্রদী কুভায ব্ানাজী 30.06.1966 29.06.2025 ক্ফএ নযক্ংদী 08.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 াশপ্রতা াখা, নযক্ংদী

1191 4742 M-3366 জনাফ ভামুদ মাশন 10.03.1964 09.03.2023 এইচএক্ নাযায়ণগঞ্জ 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 রুগঞ্জ াখা, নাযায়নগঞ্জ

1192 4743 N-1342 জনাফ নীাক্যকা নাজনীন 16.01.1967 15.01.2026 ক্ফএক্ জাভারনৄয 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 যীপনৄয ফাজায াখা, জাভারনৄয

1193 4744 R-987 জনাফ মযাখানা আম্মদ 17.04.1967 16.04.2026 এইচএক্ মুন্সীগঞ্জ 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 আক্নকা, মুন্সীগঞ্জ

1194 4745 D-485 জনাফ মভািঃ মদশরায়ায মাশন 01.07.1967 30.06.2026 ক্ফকভ টাঙ্গাইর 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মদরদুয়ায াখা, টাঙ্গাইর (দিঃ)

1195 4746 S-3601 জনাফ মভািঃ াজাান 01.12.1967 30.11.2026 ক্ফএক্ মযনৄয 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 শ্রীফযদী াখা, মযনৄয

1196 4747 S-3655 জনাফ যীপা আপশযাজা 27.01.1968 26.01.2027 ক্ফএক্ ভয়ভনক্ং 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ফুরফািীয়া াখা, ভয়ভনক্ং (দিঃ)

1197 4748 S-3598 জনাফ মভািঃ মগারাভ যয়ায মচৌদৄযী 01.02.1968 31.01.2027 এইচএক্ জাভারনৄয 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 গুঠাইর ফাজায াখা, জাভারনৄয

1198 4749 N-1341 জনাফ মভািঃ নজরুর ইরাভ 20.02.1968 19.02.2027 এভএ টাঙ্গাইর 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 আশুক্রয়া ফাজায াখা, ঢাকা

1199 4750 N-1337 জনাফ নায়ায সুরতানা 01.01.1969 31.12.2027 ক্ফএ গাজীনৄয 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ক্ত্রার াখা, ভয়ভনক্ং (দিঃ)

1200 4751 S-3594 জনাফ াশজদা আতায 01.01.1969 31.12.2027 ক্ফএ টাঙ্গাইর 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ফাড্ডা াখা, ঢাকা

1201 4752 M-3365 জনাফ ভক্যয়ভ আতায 10.11.1969 09.11.2028 এইচএক্ ভাক্নকগঞ্জ 11.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মদৌরতনৄয াখা, ভাক্নকগঞ্জ

1202 4753 G-444 জনাফ গীতা যানী মন 08.02.1966 07.02.2025 এইচএক্ ক্ফগঞ্জ 12.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ইর াখা, ক্ফগঞ্জ

1203 4754 H-854 জনাফ মভািঃ মাচ্ছাভ ায়দায 18.05.1966 17.05.2025 ক্ফএএ চাঁদনৄয 12.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 রংগদু াখা, যাঙ্গাভাটি

1204 4755 A-7075 জনাফ খিঃ আযাফুর ক 03.01.1970 02.01.2029 ক্ফএ টাঙ্গাইর 12.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 গয়াটা ফাজায াখা,টাঙ্গাইর(দিঃ)
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1205 4756 S-3614 জনাফ সুক্জত যঞ্জন যায় 10.03.1968 09.03.2027 ক্ফএ চাঁদনৄয 13.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ভাক্ঝগাছা ফাজায াখা, চাঁদনৄয

1206 4757 M-3428 জনাফ মভাাম্মদ মভাস্তপা 12.07.1965 11.07.2024 ক্ফকভ মনায়াখারী 18.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 কযমুল্যা ফাজায াখা,মনায়াখারী

1207 4758 S-3619 জনাফ মভািঃ াভছুজ্জাভান 14.11.1964 13.11.2023 এইচএক্ সুনাভগঞ্জ 19.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 সুনাভগঞ্জ াখা, সুনাভগঞ্জ

1208 4759 H-853 জনাফ ক্যা রার সফষ্ণফ 01.01.1965 31.12.2023 এইচএক্ মনায়াখারী 19.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 াজাযীাট াখা,মনায়াখারী

1209 4760 K-838 জনাফ ক্কযন চন্দ্র চাকভা 01.08.1965 31.07.2024 ক্ফএ খাগিাছক্ি 19.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 দীক্ঘনারা াখা, খাগিাছক্ি

1210 4761 K-820 জনাফ সয়দ কভরুর মাশন 31.08.1966 30.08.2025 এইচএক্ সুনাভগঞ্জ 19.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 যজনীগঞ্জ ফাজায াখা,সুনাভগঞ্জ

1211 4762 I-268 জনাফ মভািঃ ইভাভ াান 01.11.1963 31.10.2022 এইচএক্ চাঁদনৄয 20.03.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 গজযা ফাজায াখা,চাঁদনৄয

1212 4763 A-7024 জনাফ অজয় ক্ভক্য মদফ 13.08.1967 12.08.2026 ক্ফএ ক্ফগঞ্জ 20.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মচৌমুনী ফাজায াখা,ক্ফগঞ্জ

1213 4764 B-617 জনাফ সয়দ আব্দুর ফক্য 31.12.1964 30.12.2023 ক্ফএ ক্ফগঞ্জ 21.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 দুফাই াজীগঞ্জ াখা, ক্ফগঞ্জ

1214 4765 M-3383 জনাফ মভাাম্মদ আিঃ ভান্নান ভজুভদায 10.05.1967 09.05.2026 ক্ফকভ মপনী 21.03.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 ক্ভযযাই াখা,চট্টগ্রাভ (িঃ)

1215 4766 S-3613 জনাফ সুরতান আশভদ মচৌদৄযী 02.03.1965 01.03.2024 ক্ফকভ চাঁদনৄয 25.03.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ফুরফািীয়া াখা, গাজীনৄয

1216 4767 M-3377 জনাফ মভাস্তপা মফগভ 05.10.1967 04.10.2026 এইচএক্ কক্সফাজায 25.03.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 যামু াখা, কক্সফাজায

1217 4768 S-3650 জনাফ মভািঃ ক্পকুর ইরাভ ভ ূঁইয়া 28.02.1965 27.02.2024 এইচএক্ মনত্রশকাণা 09.04.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 কদভশ্রী াখা, মনত্রশকাণা

1218 4769 S-3651 জনাফ মভািঃ আব্দু ছারাভ 05.01.1966 04.01.2025 ক্ফএক্ জাভারনৄয 11.04.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 জব্বাযগঞ্জ ফাজায াখা, জাভারনৄয

1219 4770 S-3641 জনাফ সুক্ফভর ক্ফকা তংচংগ যা 05.12.1964 04.12.2023 এইচএক্ ফান্দযফান 15.05.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 থানক্চ াখা, ফান্দযফান

1220 4771 S-3639 জনাফ স্মৃক্তভয় চাকভা 19.07.1968 18.07.2027 ক্ফএ খাগিাছক্ি 15.05.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ভারছক্ি াখা, খাগিাছক্ি

1221 4772 A-6111 জনাফ মভািঃ আব্দুর াফ 03.04.1968 02.04.2027 এইচএক্ ফাশগযাট 21.05.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মগাারনৄয াখা, মশায

1222 4773 A-7065 জনাফ মভাাম্মদ এযাদ উল্লযা 01.01.1969 31.12.2027 ক্ফকভ মপনী 28.05.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ক্জএভ াট াখা, মপনী

1223 4774 M-3406 জনাফ মভািঃ ভাকছুদুন নফী 02.06.1965 01.06.2024 ক্ফকভ মনায়াখারী 03.06.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 চযপক্কযা াখা,মনায়াখারী

1224 4775 A-7084 জনাফ মভািঃ আক্ফদ মাশন ভঞা 03.10.1969 02.10.2028 ক্ফএ নযক্ংদী 14.08.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ভশনাযদী াখা, নযক্ংদী

1225 4776 S-2923 জনাফ াভছুন নাায 01.10.1963 30.09.2022 এভএ টাঙ্গাইর 16.08.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 আশুক্রয়া ফাজায াখা, ঢাকা

1226 4777 A-7076 জনাফ মভািঃ আবুর মাশন 01.01.1964 31.12.2022 এভকভ টাঙ্গাইর 16.08.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মদরদুয়ায াখা, টাঙ্গাইর(দিঃ)

1227 4778 L-197 জনাফ মভািঃ মরাকভান মাশন 12.10.1967 11.10.2026 এইচএক্ ভাক্নকগঞ্জ 16.08.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মদৌরতনৄয াখা, ভাক্নকগঞ্জ

1228 4779 U-71 জনাফ উত্তভ কুভায মদফনাথ 01.01.1965 31.12.2023 ক্ফকভ মপনী 05.09.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 দাগনভঞা াখা, মপনী

1229 4780 E-338 জনাফ মভািঃ এনামুর ক 02.05.1969 01.05.2028 এইচএক্ ক্ফগঞ্জ 11.09.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 কাক্ভনগয াখা, ক্ফগঞ্জ

1230 4781 A-7083 জনাফ মভািঃ আশনায়ায মাশন 31.03.1964 30.03.2023 ক্ফএ ক্কশাযগঞ্জ 16.09.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 কক্যভগঞ্জ াখা, ক্কশাযগঞ্জ

1231 4782 J-712 জনাফ মভািঃ জয়নার আশফদীন 14.07.1967 13.07.2026 এভএ ভয়ভনক্ং 16.09.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 গপযগাঁ  াখা,ভয়ভনক্ং(দিঃ)

1232 4783 S-3664 জনাফ মভািঃ াশযায়ায আরভ 05.06.1968 04.06.2027 ক্ফএ ভয়ভনক্ং 16.09.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মভায়াশজ্জভনৄয াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

1233 4784 S-2949 জনাফ এ মক এভ াভসুশজ্জাা 01.06.1964 31.05.2023 এইচএক্ কুক্ভল্লা 01.11.1989 মটিঃঅিঃ কাভ মুদ্রািঃ 12.12.2021
প্রক্কউযশভন্ট এফং কভী

কল্যাণ  ক্যফণ ক্ফবাগ, প্রকা

1234 4785 A-7089 জনাফ মভািঃ আব্দুর মুক্কত মচৌদৄযী 31.01.1967 30.01.2026 ক্ফএক্ মভৌরবীফাজায 17.12.1989 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 ফযভচার াখা মভৌরবীফাজায

1235 4786 S-2928 জনাফ আব্দু াত্তায ারাদায 01.03.1965 28.02.2024 এভএ ফযগুনা 07.01.1990 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 মগৌক্যচন্না াখা, ফযগুনা

1236 4787 S-2942 জনাফ মভািঃ মক্রভ মাশন 15.07.1965 14.07.2024 এইচএক্ যীয়তনৄয 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 জাক্জযা াখা, যীয়তনৄয
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1237 4788 Z-223 জনাফ মভািঃ জাক্দ মাশন 20.11.1966 19.11.2025 ক্ফএ ফক্যার 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ফাশকযগঞ্জ াখা,ফক্যার

1238 4789 N-1379 জনাফ নৃশন্দ্র নাথ ক্ফো 06.06.1967 05.06.2026 ক্ফকভ মগাারগঞ্জ 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মফৌরতরী াখা, মগাারগঞ্জ

1239 4790 A-5947 জনাফ মভািঃ আভজাদ মাশন 01.07.1967 30.06.2026 এভএ ফক্যার 07.01.1990 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 বালানচয াখা, ফক্যার

1240 4791 R-711 জনাফ মভািঃ মযজাউর কক্ফয 28.08.1967 27.08.2026 ক্ফএ ক্শযাজনৄয 07.01.1990 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 ফরক্দয়া াখা, ক্শযাজনৄয

1241 4792 S-2934 জনাফ মভািঃ আবু সুক্পয়ান 01.01.1968 31.12.2026 ক্ফএক্ ক্শযাজনৄয 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ক্ফবাগীয় কাম মারয়, ফক্যার

1242 4793 M-2872 জনাফ মভাাম্মদ ভীন ক্ভয়া 03.04.1968 02.04.2027 ক্ফএক্ ক্শযাজনৄয 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ক্চরতরা ফাজায াখা, ক্শযাজনৄয

1243 4794 H-604 জনাফ কাজী াান ইভাভ 04.07.1968 03.07.2027 এইচএক্ পক্যদনৄয 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ফাবুযচয াখা, পক্যদনৄয

1244 4795 Z-222 জনাফ মভািঃ জাপয ইকফার 10.03.1969 09.03.2028 এইচএক্ মবারা 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মফাযানগঞ্জ াখা, মবারা

1245 4796 A-4973 জনাফ অভর চন্দ্র কভ মকায 01.09.1969 31.08.2028 ক্ফএ ক্শযাজনৄয 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 গুক্রাখারী াখা, ক্শযাজনৄয

1246 4797 F-541 জনাফ মভাাম্মদ পারুক 01.01.1970 31.12.2028 ক্ফএ মবারা 07.01.1990 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 মবারা াখা, মবারা

1247 4798 Z-221 জনাফ মভািঃ জক্রুর ইরাভ 02.03.1970 01.03.2029 এভএ মবারা 07.01.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মবারা াখা, মবারা

1248 4799 K-649 জনাফ মকশায়াযা মাশন 26.11.1964 25.11.2023 ক্ফএএ ফক্যার 25.02.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ক্ফক্নকা, ঢাকা

1249 4800 T-284 জনাফ মভািঃ মতৌক্পকুর ইরাভ 01.04.1967 31.03.2026 এভকভ ক্শযাজনৄয 25.02.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 আক্নকা, ক্শযাজনৄয

1250 4801 M-2873 জনাফ মভািঃ ভক্জবুয যভান ারাদায 02.09.1967 01.09.2026 ক্ফএক্ ফক্যার 25.02.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 যতননৄয াখা, ফক্যার

1251 4802 R-710 জনাফ যথীন্দ্র চন্দ্র দা 21.10.1967 20.10.2026 এভকভ ফক্যার 25.02.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 উরাক্নয়া াখা, ফক্যার

1252 4803 A-4985 জনাফ মভািঃ আবু ইউসুপ 02.01.1968 01.01.2027 ক্ফএ মবারা 25.02.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 যায়চাদ াখা, মবারা

1253 4804 S-2935 জনাফ মভািঃ মারায়ভান ারাদায 11.08.1968 10.08.2027 এইচএক্ ক্শযাজনৄয 25.02.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মুিঃ আিঃ কািঃ, ক্শযাজনৄয

1254 4805 A-4981 জনাফ মক,এভ, আতাায মাশন 20.07.1969 19.07.2028 এভএএ ভাদাযীনৄয 25.02.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 তাতীকান্দা াখা, ভাদাযীনৄয

1255 4806 D-492 জনাফ মদফ নাযায়ন াা 02.09.1965 01.09.2024 এভএক্ চাঁদনৄয 06.03.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ভাস্টায ফাজায াখা,চাঁদনৄয

1256 4807 M-2237 জনাফ মভাাম্মদ মভাস্তপা 28.02.1967 27.02.2026 ক্ফএ মপনী 21.03.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 শুবনৄয াখা, মপনী

1257 4808 J-715 জনাফ ক্জশতন্দ্র ক্কশায মদফ 03.05.1966 02.05.2025 স্দাতক কক্সফাজায 08.04.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মযায়াংছক্ি াখা, ফান্দযফান

1258 4809 S-3666 জনাফ মভাাম্মদ াক্যয়ায মাছাইন 01.06.1968 31.05.2027 ক্ফএ কক্সফাজায 08.04.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ভাতাযফািী াখা,কক্সফাজায

1259 4810 B-632 জনাফ ফক্য আভদ 01.08.1966 31.07.2025 ক্ফকভ কক্সফাজায 12.04.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 হ্নীরা াখা, কক্সফাজায

1260 4811 B-630 জনাফ ক্ফনয় ক্ফকা চাকভা 31.07.1965 30.07.2024 এইচএক্ খাগিাছক্ি 18.04.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ানছক্ি াখা, খাগিাছক্ি

1261 4812 S-2911 জনাফ মভািঃ া আরভ 23.09.1963 22.09.2022 এভকভ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 25.04.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 আখাউিা াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

1262 4813 S-2378 জনাফ মভািঃ মাযাফ কাজী 31.03.1967 30.03.2026 ক্ফকভ ভাক্নকগঞ্জ 12.05.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ভাক্নকগঞ্জ াখা, ভাক্নকগঞ্জ

1263 4814 Z-228 জনাফ মভািঃ জাকীয মাশন 16.10.1966 15.10.2025 এভএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 17.05.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 নুযনৄয ফাজায াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

1264 4815 A-4984 জনাফ আব্দুর াই আর আজাদ 01.09.1964 31.08.2023 ক্ফকভ ক্শযাজনৄয 02.06.1990 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 মতক্রখারী াখা, ক্শযাজনৄয

1265 4816 M-2246 জনাফ মভািঃ মভাাযযপ মাশন খান 02.07.1965 01.07.2024 ক্ফকভ ফযগুনা 02.06.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 আয়রা ফাজায াখা, ফযগুনা

1266 4817 H-603 জনাফ মভািঃ আফদুর াই 15.10.1965 14.01.2024 ক্ফএ (া) মবারা 02.06.1990 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 দক্ক্ষন আইচা ফাজায াখা, মবারা

1267 4818 T-288 জনাফ মভািঃ তাক্যক আর ভামুদ 30.12.1965 29.12.2024 ক্ফএ ফযগুনা 02.06.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ফুরঝুিী ফাজায াখা,ফযগুনা

1268 4819 A-4989 জনাফ মভািঃ আনছারুজ্জাভান 01.02.1966 31.01.2025 এভকভ টুয়াখারী 02.06.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 নৄকুযজনা ফাজায াখা, টুয়াখারী

1269 4820 N-1020 জনাফ ক্নলুপা মফগভ 12.02.1966 11.02.2025 এভএ ফক্যার 02.06.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মঘািাার াখা, নযক্ংদী
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1270 4821 J-467 জনাফ জারার আশভদ 19.02.1966 18.02.2025 এইচএক্ ক্শযাজনৄয 02.06.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ংকযাা াখা, ক্শযাজনৄয

1271 4822 H-601 জনাফ মভািঃ ারুনুয যক্দ 26.10.1966 25.10.2025 ক্ফএ ক্শযাজনৄয 02.06.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 কুক্িয়ানা াখা, ক্শযাজনৄয

1272 4823 T-287 জনাফ মতৌক্দা সুরতানা 05.12.1966 04.12.2025 এইচএক্ ফযগুনা 02.06.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ফযগুনা াখা, ফযগুনা

1273 4824 C-100 জনাফ ক্চত্তযঞ্জন দা 10.02.1967 09.02.2026 ক্ফএক্ (া) মবারা 02.06.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মকযাভতগঞ্জ ফাজায াখা, মবারা

1274 4825 L-192 জনাফ মুাম্মদ মরাকভান 01.05.1968 30.04.2027 ক্ফএ মবারা 02.06.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মবারা াখা, মবারা

1275 4826 R-717 জনাফ রু কুভায মদ 01.03.1967 28.02.2026 ক্ফএক্ মবারা 02.06.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 দুরাযাট াখা, মবারা

1276 4827 N-1019 জনাফ নাজমুন নাায 01.01.1968 31.12.2026 ক্ফকভ ক্শযাজনৄয 02.06.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মুিঃ আিঃ কািঃ, ফক্যার

1277 4828 H-606 জনাফ কাজী াানুজ্জাভান 17.04.1968 16.04.2027 ক্ফএ যীয়তনৄয 02.06.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 রাউশখারা াখা, যীয়তনৄয

1278 4829 S-2917 জনাফ মভািঃ াইফুর ক 10.08.1968 09.08.2027 এভএ ফযগুনা 02.06.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মকন্দ্রীয় ক্াফ ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

1279 4830 A-4992 জনাফ মভািঃ আিঃ াক্ভদ 03.09.1968 02.09.2027 ক্ফএ টুয়াখারী 02.06.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ক্চকনীকান্দী াখা, টুয়াখারী

1280 4831 M-2245 জনাফ এ মক এভ মভাশ মদ 01.09.1969 31.08.2028 ক্ফএ টুয়াখারী 02.06.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ফনানী কশ মাশযট াখা,ঢাকা

1281 4832 F-529 জনাফ মপযশদৌক্ খানভ 05.05.1969 04.05.2028 ক্ফএএ ঝারকাঠি 05.08.1990 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 মুিঃ আিঃ কািঃ, ফক্যার

1282 4833 S-2922 জনাফ সুরতানা যাক্জয়া 05.11.1969 04.11.2028 ক্ফএ ফক্যার 05.08.1990 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 জনংশমাগ  প্রশটাকর ক্ফবাগ,প্রকা

1283 4834 H-605 জনাফ মভাািঃ াক্পজুয যভান 05.01.1966 04.01.2025 ক্ফএক্ ক্ফগঞ্জ 18.08.1990 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 াদাযায াখা, ক্শরট

1284 4835 D-395 জনাফ মদফযাজ মচৌদৄযী 02.02.1967 01.02.2026 ক্ফএ ক্ফগঞ্জ 18.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ভাদনা াখা, ক্ফগঞ্জ

1285 4836 U-50 জনাফ উজ্জর কুভায ার 01.07.1969 30.06.2028 এইচএক্ ক্ফগঞ্জ 18.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মানাযগা াখা, নাযায়ণগঞ্জ

1286 4837 F-399 জনাফ মভািঃ পজলুর ক 15.02.1967 14.02.2026 এভএ মশায 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 রক্ষণনৄয াখা, মশায

1287 4838 M-2249 জনাফ মভািঃ ভক্তয়ায যভান গাজী 18.05.1964 17.05.2023 ক্ফএক্ খুরনা 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 কাজক্দয়া াখা, খুরনা

1288 4839 M-2260 জনাফ মভািঃ আব্দুর ভাশজদ 16.05.1967 15.05.2026 এভএ মশায 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 া মা াখা, মশায

1289 4840 A-5036 জনাফ মভািঃ আইয়ূফ আরী 20-04-1966 19-04-2025 এইচএক্ ভাগুযা 20-08-1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 নাগিা ফাজায াখা, ভাগুযা

1290 4841 B-491 জনাফ ক্ফষ্ণু দ দা 10.06.1968 09.06.2027 ক্ফএক্ ফাশগযাট 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ন্নযাী ফাজায াখা,ফাশগযাট

1291 4842 S-2376 জনাফ মভািঃ যীপ মাশন 01.02.1966 31.01.2025 এভকভ মশায 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 নাবাযণ াখা, মশায

1292 4843 K-631 জনাফ কৃষ্ণরার বট্টাচার্য্ম 01.02.1964 31.01.2023 ক্ফএক্ ফাশগযাট 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ক্চতরভাযী ফাজায াখা,ফাশগযাট

1293 4844 S-2903 জনাফ শ্যাভর কুভায দা 16.11.1964 15.11.2023 এভএ াতক্ষীযা 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মঘানা াখা, াতক্ষীযা

1294 4845 R-732 জনাফ মভািঃ যক্পকুর ইরাভ 31.07.1968 30.07.2027 এভএ মশায 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মখাটী ফাজায াখা,নিাইর

1295 4846 S-2909 জনাফ ক্জ এভ াজাভান 20.07.1966 19.07.2025 ক্ফএ খুরনা 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 চাঁদখারী াখা, খুরনা

1296 4847 S-2381 জনাফ মভািঃ ময আরী 26.10.1968 25.10.2027 এভএএ ক্ঝনাইদ 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 খুলুভফািীয়া াখা, ক্ঝনাইদ

1297 4848 A-5025 জনাফ অজয় কুভায মুখাজী 03.01.1967 02.01.2026 এভকভ মশায 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ভক্নযাভনৄয াখা, মশায

1298 4849 A-5022 জনাফ মভািঃ আাদ আরী খাঁন 05.11.1969 04.11.2028 ক্ফএ মশায 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 নিাইর াখা, নিাইর

1299 4850 F-398 জনাফ ক্পশযাজা খাতুন 03.05.1970 02.05.2029 ক্ফএএ(ম্মান) মশায 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মশায াখা, মশায

1300 4851 A-5000 জনাফ আশুশতাল ক্কদায 07.01.1964 06.01.2023 ক্ফএক্ ফাশগযাট 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 খুরনা কশ মাশযট াখা, খুরনা

1301 4852 T-289 জনাফ তন কুভায মঘাল 17.10.1966 16.10.2025 এইচএক্ খুরনা 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ফাশগযাট াখা ফাশগযাট

1302 4853 A-5010 জনাফ মভািঃ আবুর কারাভ আজাদ 01.06.1964 31.05.2023 এভকভ মভশযনৄয 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 গাংনী াখা, মভশযনৄয
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1303 4854 G-437 জনাফ মভািঃ মগারাভ কাায 08.11.1963 07.11.2022 এভএ ক্ঝনাইদ 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 কািাগযা াখা, ক্ঝনাইদ

1304 4855 H-615 জনাফ মচৌদৄযী াক্ফবুয যভান 30.12.1969 29.12.2028 ক্ফএ নিাইর 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ফখারী  াখা,নিাইর

1305 4856 R-724 জনাফ খান এ যউপ 02.07.1967 01.07.2026 ক্ফএ ফাশগযাট 20.08.1990 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 চাকশ্রী ফাজায াখা,ফাশগযাট

1306 4857 M-2250 জনাফ এ এভ মুস্তাক্পজুয যভান 15.02.1970 14.02.2029 এভএএ খুরনা 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 কয়যা াখা, খুরনা

1307 4858 R-726 জনাফ মভািঃ মযজবুর ক ক্ফো 04.01.1970 03.01.2029 এভকভ কুক্িয়া 20.08.1990 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 ফিফাজায াখা, কুক্িয়া

1308 4859 A-5035 জনাফ অশাক কুভায ক্ফো 15.03.1964 14.03.2023 এভএ ভাগুযা 20.08.1990 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 জগদর াখা, ভাগুযা

1309 4860 N-1028 জনাফ আবু দাউদ মভািঃ নুরুিীন 01.02.1970 31.01.2029 এভক্ফএ ক্ঝনাইদ 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ক্ঝনাইদ াখা, ক্ঝনাইদ

1310 4861 D-281 জনাফ মদফাংশু মখয ক্ফো 17.03.1968 16.03.2027 ক্ফএ ভাগুযা 20.08.1990 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 মুিঃ আিঃ কািঃ, ভাগুযা

1311 4862 M-2256 জনাফ মভািঃ ভক্নরুজ্জাভান 31.07.1968 30.07.2027 ক্ফএ, এভএ কুক্িয়া 20.08.1990 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 ফিফাজায াখা, কুক্িয়া

1312 4863 A-5037 জনাফ আশনায়ারুর ইরাভ 26.11.1969 25.11.2028 ক্ফএ ভাগুযা 20.08.1990 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 মুিঃ আিঃ কািঃ, ভাগুযা

1313 4864 M-2261 জনাফ মভািঃ ভক্য়ায যভান 15.10.1963 14.10.2022 এইচএক্ ক্ঝনাইদ 20.08.1990 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 ভশনৄয াখা, ক্ঝনাইদ

1314 4865 A-5009 জনাফ মভাািঃ আরতাপ মাশন 20.01.1964 19.01.2023 ক্ফকভ(ম্মান), এভক্ফএ কুক্িয়া 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ক্ভযনৄয াখা, কুক্িয়া

1315 4866 A-5001 জনাফ মভািঃ আরতাপ মাশন 05.01.1964 04.01.2023 ক্ফএ ফাশগযাট 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 গজাক্রয়া ফাজায াখা,ফাশগযাট

1316 4867 S-2380 জনাফ মভািঃ ক্যফুর ইরাভ 05.03.1965 04.03.2024 ক্ফএক্ ক্ঝনাইদ 20.08.1990 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 কািাগযা াখা, ক্ঝনাইদ

1317 4868 M-2263 জনাফ এ এভ ভামুদুর ক 01.08.1965 31.07.2024 ক্ফএ নিাইর 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মুিঃ আিঃ কািঃ, খুরনা

1318 4869 A-5018 জনাফ মভািঃ আযাফুজ্জাভান 25.04.1971 24.04.2030 ক্ফএক্ সুনাভগঞ্জ 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 জয়নগয াখা, সুনাভগঞ্জ

1319 4870 S-2366 জনাফ শুলা ফক্নক 21.09.1964 20.09.2023 এভএ ক্শরট 29.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ফাশজট  ব্য় ক্নয়ন্ত্রণ ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

1320 4871 S-2369 জনাফ ভশযন্দ্র নাযায়ন ার 24.04.1966 23.04.2025 ক্ফএ ক্শরট 29.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ফন্দয ফাজায াখা,ক্শরট

1321 4872 N-1366 জনাফ এ এভ নজরুর ইরাভ 31.12.1966 30.12.2025 ক্ফএক্ মযনৄয 01.10.1989 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 নরশজািা াখা,মযনৄয

1322 4873 K-647 জনাফ মভািঃ খক্রলুয যভান 02.12.1968 01.12.2027 এইচএক্ ফক্যার 25.02.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ক্ফনয়কাঠী াখা, ঝারকাঠি

1323 4874 S-2383 জনাফ স্বন কুভায ক্ফো 23.03.1966 22.03.2025 ক্ফকভ ক্ঝনাইদ 05.09.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ক্ংগী ফাজায াখা, ক্ঝনাইদ

1324 4875 A-5011 জনাফ মভািঃ আব্দুর আউয়ার 28.12.1968 27.12.2027 ক্ফএক্ কুক্ভল্লা 11.09.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ফিারঘয াখা,কুক্ভল্লা

1325 4876 H-609 জনাফ মভািঃ হুভায়ন কক্ফয 30.11.1963 29.11.2022 এইচএক্ কুক্ভল্লা 12.09.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ফাঙ্গড্ডা ফাজায াখা,রাকাভ

1326 4877 K-844 জনাফ ক্কংকয চাকভা 01.11.1969 31.10.2028 এইচএক্ খাগিাছক্ি 25.09.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 দীক্ঘনারা াখা, খাগিাছক্ি

1327 4878 A-5033 জনাফ মভািঃ আক্ভনুর ইরাভ 25.08.1965 24.08.2024 ক্ফকভ ভাগুযা 01.10.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 াক্চরানৄয ফাজায াখা, ভাগুযা

1328 4879 S-2901 জনাফ সুাি কুভায গু 01.03.1969 28.02.2028 এভএ কুক্িয়া 01.10.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ঝাউক্দয়া াখা, কুক্িয়া

1329 4880 M-2252 জনাফ মভািঃ মভাজাভ আরী যদায 11.05.1965 10.05.2024 ক্ফএক্ খুরনা 01.10.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 খুরনা কশ মাশযট াখা, খুরনা

1330 4881 K-623 জনাফ মভািঃ কাছায ক্ভয়া 15.01.1967 14.01.2026 ক্ফএ সুনাভগঞ্জ 30.12.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মনায়াখারী ফাজায াখা,সুনাভগঞ্জ

1331 4882 R-738 জনাফ যফীন্দ্র কুভায দা 01.07.1970 30.06.2029 ক্ফএ সুনাভগঞ্জ 30.12.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মুিঃ আিঃ কািঃ, সুনাভগঞ্জ

1332 4883 N-1031 জনাফ মভািঃ নাজমু ছায়াদত 06.01.1966 05.01.2025 ক্ফএক্ মশায 01.01.1991 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 া মা াখা, মশায

1333 4884 S-2389 জনাফ মভািঃ ক্পকুর ইরাভ 02.05.1967 01.05.2026 ক্ফএক্ মশায 01.01.1991 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 নাবাযণ াখা, মশায

1334 4885 R-743 জনাফ যীতা যানী ফসু 16.04.1968 15.04.2027 ক্ফকভ ফাশগযাট 01.01.1991 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 রুাঘাট াখা, খুরনা

1335 4886 R-713 জনাফ মভািঃ আিঃ যক্দ খান 10.11.1965 09.11.2024 এইচএক্ পক্যদনৄয 25.02.1990 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 াজীগঞ্জ ফাজায াখা, পক্যদনৄয
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1336 4887 H-616 জনাফ মভািঃ াক্ফবুয যভান 31.07.1966 30.07.2025 ক্ফকভ কুক্িয়া 01.01.1991 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মখাকা াখা, কুক্িয়া

1337 4888 N-1033 জনাফ মভাল্লা নাক্জভ উক্িন 04.04.1964 03.04.2023 ক্ফকভ াতক্ষীযা 01.01.1991 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 শ্যাভনগয াখা, াতক্ষীযা

1338 4889 A-5048 জনাফ আীল কুভায দত্ত 25.11.1964 24.11.2023 ক্ফএক্ ফাশগযাট 01.01.1991 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ক্এন্ডক্ফ ফাজায াখা,ফাশগযাট

1339 4890 S-2390 জনাফ মুন্সী ক্দুর ইরাভ 15.02.1965 14.02.2024 ক্ফএক্ খুরনা 01.01.1991 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মভাংরাশাট ম াখা,ফাশগযাট

1340 4891 M-2265 জনাফ ভাসুভা খাতুন 11.09.1965 10.09.2024 ক্ফএ ফাশগযাট 01.01.1991 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ক্নউ ভাশকমট াখা, খুরনা

1341 4892 K-624 জনাফ কৃষ্ণচন্দ্র যকায 11.11.1967 10.11.2026 এইচএক্ াতক্ষীযা 01.01.1991 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 শ্যাভনগয াখা, াতক্ষীযা

1342 4893 R-742 জনাফ এভ মযজাউর কফীয 01.01.1969 31.12.2027 ক্ফএ ফাশগযাট 01.01.1991 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ফাশগযাট াখা ফাশগযাট

1343 4894 T-291 জনাফ তাশযা মচৌদৄযী 05.09.1970 04.09.2029 ক্ফএ খুরনা 01.01.1991 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 পশযন মযক্ভট্যান্স ম্যাশনজশভন্ট ক্ফবাগ, প্রকা

1344 4895 A-7109 জনাফ মভািঃ আযাফুর আরভ 27.01.1969 26.01.2028 এভএ ক্ঝনাইদ 17.12.1991 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 সরকুা াখা,ক্ঝনাইদ

1345 4896 E-339 জনাফ মভািঃ এনামুর মাশন 11.07.1969 10.07.2028 ক্ফকভ(ম্মান) খুরনা 17.12.1991 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 খুরনা কশ মাশযট াখা, খুরনা

1346 4897 M-3453 জনাফ মভান কুভায াা 21.08.1969 20.08.2028 ক্ফএক্ নিাইর 17.12.1991 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 মরাাগিা াখা, নিাইর

1347 4898 A-7110 জনাফ মভািঃ আক্তয়ায যভান 31.12.1963 30.12.2022 ক্ফকভ ক্ঝনাইদ 17.12.1991 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 সবযফা ফাজায াখা, ক্ঝনাইদ

1348 4899 D-495 জনাফ দীক কুভায ভারাকয 03.02.1967 02.03.2026 ক্ফএ, এভএ খুরনা 08.07.1992 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 দাশকা াখা, খুরনা

1349 4900 S-3671 জনাফ মভািঃ ক্দুর ইরাভ 04.04.1969 03.04.2028 ক্ফএ মশায 08.07.1992 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 মকফনৄয াখা, মশায

1350 4901 R-1194 জনাফ মভািঃ রুহুর আক্ভন ভক্ভন 02.02.1967 01.02.2026 এভএ কুক্ভল্লা 01.09.1992 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 এইচআযএভক্ড-২(শৃঙ্খরা) প্রকা,ঢাকা

1351 4902 W-178 জনাফ সয়দ য়ারী উল্লা 02.01.1968 01.01.2027 ক্ফএ ঢাকা 01.09.1992 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 স্থানীয় মুখ্য কাম মারয়, ঢাকা

1352 4903 G-436 জনাফ মভািঃ মগারাভ মভাস্তপা 09.03.1967 08.03.2026 এইচএক্ ক্ঝনাইদ 01.09.1992 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 ক্রধানী াখা,ক্ঝনাইদ

1353 4904 M-3450 জনাফ মভািঃ মভাছাফ ক্ভয়া 04.01.1967 03.01.2026 এইচএক্ ক্কশাযগঞ্জ 17.02.1993 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 আক্নকা, ভাক্নকগঞ্জ

1354 4905 S-3722 জনাফ তযক্জৎ কুভায যায় 08.06.1964 07.06.2023 ক্ফএ ঢাকা 20.08.1994 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021
প্রক্কউযশভন্ট এফং কভী

কল্যাণ  ক্যফণ ক্ফবাগ, প্রকা

1355 4906 S-3716 জনাফ মভািঃ ক্যাজুর ইরাভ রস্কয 19.01.1966 18.01.2025 কাক্ভর মগাারগঞ্জ 20.08.1994 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 এইচআযএভক্ড-১, প্রকা

1356 4907 B-646 জনাফ মভািঃ মফরার মাশন 18.11.1967 17.11.2026 ক্ফএএ রক্ষ্মীনৄয 20.08.1994 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 আক্নকা, রক্ষ্মীনৄয

1357 4908 F-665 জনাফ এ মক এভ পজশর ফাযী 08.07.1968 07.07.2027 ক্ফএ ক্দনাজনৄয 20.08.1994 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 জনংশমাগ  প্রশটাকর ক্ফবাগ,প্রকা

1358 4909 A-7198 জনাফ মভািঃ আকফয আরী 03.03.1969 02.03.2028
ক্ফএ (ম্মান), এভএ 

(ইরাক্ভক স্টাক্ডজ)
ক্যাজগঞ্জ 20.08.1994 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 এইচআযএভক্ড-১, (মকন-২), প্রকা

1359 4910 A-7111 জনাফ আব্দুর আরীভ 10.09.1969 09.09.2028 এভকভ মনায়াখারী 20.08.1994 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 ক্ভযনৄয াখা, ঢাকা

1360 4911 K-862 জনাফ কনক ফড়ূয়া 04.05.1970 03.05.2029 এইচএক্ চট্টগ্রাভ 20.08.1994 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 পাক্জরখায াট াখা,টিয়া

1361 4912 S-3724 জনাফ মভািঃ ক্যাজুর ইরাভ 01.09.1970 31.08.2029 এইচএক্ গাজীনৄয 20.08.1994 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 আক্নকা, টাঙ্গাইর(উিঃ)

1362 4913 K-863 জনাফ খাশতভান আযা খাতুন 30.10.1970 29.10.2029 ক্ফএ ভয়ভনক্ং 20.08.1994 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 ভাক্ঝয়ারী াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

1363 4914 J-728 জনাফ মভািঃ জারার উক্িন 30.06.1971 29.06.2030 ক্ফএ ভয়ভনক্ং 20.08.1994 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 যাণীগঞ্জ ফাজায াখা, গাজীনৄয

1364 4915 S-3721 জনাফ মভািঃ মক্রভ মাশন 31.12.1972 30.12.2031 এইচএক্ কুক্িগ্রাভ 20.08.1994 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 ভক্চাইর াখা, কুক্ভল্লা

1365 4916 M-3484 জনাফ এ মক ক্ভজানুয যভান 01.01.1973 31.12.2031 এইচএক্ াতক্ষীযা 20.08.1994 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 মুিঃ আিঃ কািঃ, খুরনা

1366 4917 N-1404 জনাফ মভািঃ নান্নূ ক্ভয়া 17.03.1973 16.03.2032 ক্ফএক্ ঢাকা 20.08.1994 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 কাযান ফাজায কশ মাশযট াখা, ঢাকা

1367 4918 A-7196 জনাফ আীল কুভায ভন্ডর 17.06.1969 16.06.2028 ক্ফএ নগাঁ 20.08.1994 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 ফারফািীয়া  াখা, কুক্িয়া
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1368 4919 M-3479 জনাফ মভািঃ ভাফুজুয যভান 08.05.1971 07.05.2030 ক্ফএএ(ম্মান) চাঁদনৄয 12.10.1994 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021
প্রক্কউযশভন্ট এফং কভী

কল্যাণ  ক্যফণ ক্ফবাগ, প্রকা

1369 4920 T-427 জনাফ মভািঃ মতৌক্পকুর আরভ 01.01.1969 31.12.2027 এইচএক্ নযক্ংদী 12.10.1994 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 আরগী ফাজায  াখা, নযক্ংদী

1370 4921 M-3480 জনাফ মভাশ মদা মফগভ 30.10.1968 29.10.2027 এভএক্ গাজীনৄয 12.11.1994 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 ক্াফ ভন্বয় ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

1371 4922 M-3483 জনাফ মুতা আশফদীন 10.07.1969 09.07.2028 এইচএক্ চাঁদনৄয 12.11.1994 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 ক্নযীক্ষা ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

1372 4923 K-868 জনাফ কাক্নজ জুফাইদা 12.07.1973 11.07.2032 এইচএক্ ক্কশাযগঞ্জ 17.12.1994 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 ক্কশাযগঞ্জ াখা, ক্কশাযগঞ্জ

1373 4924 M-3485 জনাফ মভািঃ মভাতায মাশন মভাল্লা 01.11.1965 31.10.2024 এভএ মুন্সীগঞ্জ 19.12.1994 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 কাভযাঙ্গীযচয াখা, ঢাকা

1374 4925 S-3725 জনাফ ায়রা ক্ফনশত মচৌদৄযী 15.12.1972 14.12.2031 ক্ফএ গাজীনৄয 21.12.1994 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 এইচআযএভক্ড-১, (মকন-৩), প্রকা

1375 4926 A-7205 জনাফ মভািঃ আজাদুয যভান 01.04.1966 31.03.2025 এভকভ ভাক্নকগঞ্জ 22.12.1994 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 ভাশদফনৄয াখা, ভাক্নকগঞ্জ

1376 4927 S-3720 জনাফ মভািঃ ক্পকুর ইরাভ 31.10.1972 30.10.2031 ক্ফএএ ফযগুনা 22.12.1994 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 ল মদ ক্চফারয়  ক্ফবাগ, প্রকা

1377 4928 G-555 জনাফ মভািঃ মগারাভ যব্বানী 01.08.1966 31.07.2025 ক্ফএ জাভারনৄয 26.12.1994 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 জগন্নাথগঞ্জঘাট াখা, জাভারনৄয

1378 4929 A-7192 জনাফ মভাািঃ আর আক্ভন 10.02.1968 09.02.2027 ক্ফএ কুক্িয়া 26.12.1994 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 মভশযনৄয াখা, মভশযনৄয

1379 4930 R-1195 জনাফ যাশফয়া নাযীন সুরতানা 16.06.1971 15.06.2030 ক্ফএ গাজীনৄয 28.12.1994 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 শ্রীনৄয াখা, গাজীনৄয

1380 4931 A-7197 জনাফ মভািঃ আক্জজুর ক 01.08.1966 31.07.2025 এভএক্ গাজীনৄয 01.01.1995 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 ভদননৄয াখা,নাযায়নগঞ্জ

1381 4932 S-3718 জনাফ মভািঃ াক্দুর ইরাভ 30.03.1971 29.03.2030 ক্ফএ ঝারকাঠি 02.01.1995 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 ঝারকাঠি াখা, ঝারকাঠি

1382 4933 A-7204 জনাফ মভািঃ আব্দুর ভান্নান যকায 01.03.1966 28.02.2025 পাক্জর ঢাকা 29.10.1996 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 শ্রীনৄয াখা, যাজফািী

1383 4934 D-502 জনাফ ক্দরী কুভায যায় 03.05.1967 02.05.2026 ক্ফকভ পক্যদনৄয 29.10.1996 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 এইচআযএভক্ড-২(শৃঙ্খরা), প্রকা,ঢাকা

1384 4935 A-7211 জনাফ আশভনা আতায 25.01.1969 24.01.2028 এইচএক্ টাঙ্গাইর 27.04.1997 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 আক্নকা, টাঙ্গাইর(দিঃ)

1385 4936 H-879 জনাফ খন্দকায ায়দায আরী 05.08.1968 04.08.2027 এভএএ গাজীনৄয 28.04.1997 মুদ্রাক্ষক্যক 12.12.2021 শ্রীনৄয াখা, গাজীনৄয

1386 4937 H-881 জনাফ মভািঃ মরার উক্িন তালুকদায 06.10.1968 05.10.2027 ক্ফএ ক্শযাজনৄয 10.01.1999 ডাটা এিঃকিঃঅািঃ 12.12.2021 আইক্টি অাশযন ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

1387 4938 J-730 জনাফ আবু মনা মভািঃ জাকাক্যয়া 05.02.1974 04.02.2033 ক্ফকভ মযনৄয 10.01.1999 ডাটা এিঃকিঃঅািঃ 12.12.2021 মুিঃ আিঃ কািঃ, মযনৄয

1388 4939 K-866 জনাফ মুাভভাদ কাভালুিীন 01.03.1969 28.02.2028 ক্ফএ(ম্মান),এভএ রক্ষ্মীনৄয 10.01.1999 ডাটা এিঃকিঃঅািঃ 12.12.2021 আইন ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

1389 4940 M-3489 জনাফ এভ এ ভাসুদ 07.01.1964 06.01.2023 এভকভ(ব্ফস্থানা) টুয়াখারী 10.01.1999 ডাটা এিঃকিঃঅািঃ 12.12.2021 ক্াফ ভন্বয় ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

1390 4941 G-557 জনাফ মগৌয চন্দ্র যায় 04.12.1973 03.12.2032 ক্ফকভ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 10.01.1999 ডাটা এিঃকিঃঅািঃ 12.12.2021 ফারাগঞ্জ াখা, ক্শরট

1391 4942 S-3736 জনাফ মভািঃ াভসুয যভান 01.01.1971 31.12.2029 এভএএ ঢাকা 10.01.1999 ডাটা এিঃকিঃঅািঃ 12.12.2021 স্থানীয় মুখ্য কাম মারয়, ঢাকা

1392 4943 S-3737 জনাফ মভাাম্মদ ক্দ উল্যা খান 01.02.1969 31.01.2028 এভকভ(ব্ফস্থানা) চাঁদনৄয 10.01.1999 ডাটা এিঃকিঃঅািঃ 12.12.2021 এইচআযএভক্ড-১, প্রকা

1393 4944 S-3738 জনাফ াক্ভভ আযা তাক্নয়া 23.05.1972 22.05.2031 এভএ ঢাকা 10.01.1999 ডাটা এিঃকিঃঅািঃ 12.12.2021 এইচআযএভক্ড-২(শৃঙ্খরা), প্রকা,ঢাকা

1394 4945 J-731 জনাফ মভািঃ জহুরুর ক 01.01.1976 31.12.2034 এভএএ ক্ঝনাইদ 10.01.1999 ডাটা এিঃকিঃঅািঃ 12.12.2021 মকাটচাঁদনৄয াখা,ক্ঝনাইদ

1395 4946 A-7209 জনাফ মভািঃ আতাউয যভান 14.07.1969 13.07.2028 এভএক্ ভয়ভনক্ং 10.01.1999 ডাটা এিঃকিঃঅািঃ 12.12.2021 মক্রক্ডট ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

1396 4947 S-3740 জনাফ ক্যাজুর ইরাভ 21.10.1974 20.10.2033 এভএ নাযায়ণগঞ্জ 10.01.1999 ডাটা এিঃকিঃঅািঃ 12.12.2021 ব্ফস্থানা ক্যচারক ভশাদশয়য ক্চফারয়

1397 4948 A-7210 জনাফ ভীয মভাাম্মদ আব্দুর ভক্ভন 02.06.1973 01.06.2032 এভএ মনায়াখারী 10.01.1999 ডাটা এিঃকিঃঅািঃ 12.12.2021 আক্নকা, নাযায়ণগঞ্জ

1398 4949 A-7212 জনাফ মভািঃ আরী আজভ 04.03.1974 03.03.2033 এভএএ টাঙ্গাইর 11.06.2000 টািঃ কাভ ডাটাএিঃঅািঃ 12.12.2021
প্রক্কউযশভন্ট এফং কভী

কল্যাণ  ক্যফণ ক্ফবাগ, প্রকা
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1399 4950 Z-409 জনাফ জক্য আশভদ 05.12.1980 04.12.2039 ক্ফএ খুরনা 11.06.2000 টািঃ কাভ ডাটাএিঃঅািঃ 12.12.2021 ক্ফকা, খুরনা

1400 4951 M-3515 জনাফ মভাতাক্যন খানভ 25.04.1976 24.04.2035 এভএ ভাদাযীনৄয 11.06.2000 টািঃ কাভ ডাটাএিঃঅািঃ 12.12.2021 ক্ভযনৄয াখা, ঢাকা

1401 4952 H-894 জনাফ মভাাম্মদ ারুনুয যক্দ 04.11.1977 03.11.2036 এভএ চাঁদনৄয 11.06.2000 টািঃ কাভ ডাটাএিঃঅািঃ 12.12.2021 ক্বক্জশরন্স মস্কায়াড ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

1402 4953 A-7257 জনাফ মভািঃ আবুর কারাভ 01.01.1972 31.12.2030 এইচএক্ গাজীনৄয 11.06.2000 টািঃ কাভ ডাটাএিঃঅািঃ 12.12.2021 আভযাইদ ফাজায াখা,গাজীনৄয

1403 4954 S-3788 জনাফ মভািঃ াইদুয যভান ক্ফো 05.12.1972 04.12.2031 ক্ফএ মগাারগঞ্জ 11.06.2000 টািঃ কাভ ডাটাএিঃঅািঃ 12.12.2021 মুিঃ আিঃ কািঃ, মগাারগঞ্জ

1404 4955 J-752 জনাফ মভািঃ জাক্কয মাশন 01.01.1980 31.12.2038 ক্ফএক্ ভয়ভনক্ং 11.06.2000 টািঃ কাভ ডাটাএিঃঅািঃ 12.12.2021 মুতাগাছা াখা, ভয়ভনক্ং (দিঃ)

1405 4956 A-7274 জনাফ মভািঃ আক্জজুর ক 20.08.1971 19.08.2030 ক্ফএ ভাদাযীনৄয 11.06.2000 টািঃ কাভ ডাটাএিঃঅািঃ 12.12.2021 মগাারনৄয াট াখা, ভাদাযীনৄয

1406 4957 N-1409 জনাফ নুরুন নাায 01.08.1972 31.07.2031 এভএএ গাজীনৄয 11.06.2000 টািঃ কাভ ডাটাএিঃঅািঃ 12.12.2021 উত্তযা াখা, ঢাকা

1407 4958 A-7271 জনাফ মভাছাম্মৎ আশয়া খাতুন 28.10.1970 27.10.2029 ক্ফএএ যাজফািী 11.06.2000 টািঃ কাভ ডাটাএিঃঅািঃ 12.12.2021 মুিঃ আিঃ কািঃ, যাজফািী

1408 4959 J-753 জনাফ মভািঃ জাাঙ্গীয মাশন 01.03.1976 01.03.2035 এভএ চাঁদনৄয 11.06.2000 টািঃ কাভ ডাটাএিঃঅািঃ 12.12.2021 ভাস্টায ফাজায াখা,চাঁদনৄয

1409 4960 T-428 জনাফ তাক্রভা আতায রীনা 31.12.1977 30.12.2036 ক্ফএ(া) ঢাকা 11.06.2000 টািঃ কাভ ডাটাএিঃঅািঃ 12.12.2021 পযাগঞ্জ াখা, ঢাকা

1410 4961 M-4050 জনাফ মভাায়শভনুর ইরাভ 18.10.1987 17.10.2046 এভএএ ঠাকুযগাঁ 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 নফ মাচর াখা,  নাযায়ণগঞ্জ

1411 4962 M-4048 জনাফ ভক্দুর ইরাভ 16.09.1982 15.09.2041 এভএএ ক্ঝনাইদ 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 খক্ররনৄয ফাজায াখা, পক্যদনৄয

1412 4963 J-875 জনাফ মভািঃ মজাফাশয়য যভান 25.12.1981 24.12.2040 ক্ফএ ক্যাজগঞ্জ 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 ভঞানৄয াখা,টাঙ্গাইর (উিঃ)

1413 4964 S-4481 জনাফ মভািঃ াক্কর আশভদ 28.12.1986 27.12.2045 এভক্ফএ টাঙ্গাইর 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 টাঙ্গাইর াখা,টাঙ্গাইর(দিঃ)

1414 4965 M-4045 জনাফ মভািঃ ভারুফুর ইরাভ 30.12.1984 29.12.2043 এভএএ চুয়াডাঙ্গা 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 চযবদ্রান াখা, পক্যদনৄয

1415 4966 M-4051 জনাফ ভাফুজুয যভান 02.01.1985 01.01.2044 এভএ(ইক্তা) নাশটায 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 জীফননগয াখা, চুয়াডাঙ্গা

1416 4967 I-422 জনাফ ইভামুর াান আকন্দ 05.04.1988 04.04.2047 এভএএ টাঙ্গাইর 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 ঋণ আদায় ক্ফবাগ, প্রকা,ঢাকা

1417 4968 S-4482 জনাফ মভািঃ াজ্জাদুর ইরাভ 04.06.1986 03.06.2045 এভএক্ চট্টগ্রাভ 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 পটিকছক্ি াখা, চট্টগ্রাভ(নফ ম)

1418 4969 A-7783 জনাফ অজয় মফা 12.10.1988 11.10.2047 এভক্ফএ মগাারগঞ্জ 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 মকযানীগঞ্জ াখা, ঢাকা

1419 4970 M-4043 জনাফ মভািঃ ভক্ন আরী 18.06.1982 17.06.2041 ক্ফক্ফএ ঞ্চগি 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 টঙ্গীফািী াখা, মুন্সীগঞ্জ

1420 4971 R-1531 জনাফ মভাাম্মদ যাক্দুর াান 18.09.1984 17.09.2043 ক্ফক্ফএ নযক্ংদী 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 ক্ফনৄয াখা, নযক্ংদী

1421 4972 M-4061 জনাফ মভািঃ মভাস্তাক্পজুয যভান 10.10.1983 09.10.2042 এভকভ(ব্ফস্থানা) ভাদাযীনৄয 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 কারক্কক্ন াখা, ভাদাযীনৄয

1422 4973 S-4483 জনাফ মভাাম্মদ াঈদুর ক 01.11.1981 31.10.2040 ক্ফকভ(ম্মান),এভক্ফএ ভয়ভনক্ং 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 ক্ফবাগীয় কাম মারয়, ভয়ভনক্ং

1423 4974 S-4492 জনাফ মভািঃ াভসুর হুদা 14.10.1986 13.10.2045 এভএ ফক্যার 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 মকাটারীািা াখা, মগাারগঞ্জ

1424 4975 M-4058 জনাফ এ ক্ফ এভ ভাফুজুর আরভ 02.08.1986 01.08.2045 এভক্ফএ (ক্িঃক্ফিঃ) ফক্যার 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 উক্জযনৄয াখা, ফক্যার

1425 4976 A-7781 জনাফ অতনু যায় মচৌদৄযী 01.07.1988 30.06.2047 এভএক্ মশায 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 রুক্দয়া াখা, মশায
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1426 4977 R-1527 জনাফ যাহুর কুভায রাা 01.11.1988 31.10.2047 এভএক্ ভাগুযা 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 ঘটকচয াখা, ভাদাযীনৄয

1427 4978 A-7778 জনাফ মভাািঃ আপশযাজা মদয়ান 21.06.1983 20.06.2042 এভক্ফএ,এভক্ফএ কুক্ভল্লা 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 স্থানীয় মুখ্য কাম মারয়, ঢাকা

1428 4979 M-4055 জনাফ মভশদী াান 01.07.1984 30.06.2043 এভএক্(ক্যিঃ) কুক্ভল্লা 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 এয়াক্ছন াজীযাট াখা, মনায়াখারী

1429 4980 A-7780 জনাফ আবুর কারাভ আজাদ 14.07.1985 13.07.2044 এভএএ কুক্ভল্লা 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 নাগুিা াখা, ক্ফগঞ্জ

1430 4981 R-1530 জনাফ যাশজ ফড়ুয়া 11.12.1983 10.12.2042 এভএএ চট্টগ্রাভ 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 মলারয াখা, চট্টগ্রাভ(িঃ)

1431 4982 M-4052 জনাফ মভাতাক্ছন ক্ফল্লা 04.08.1985 03.08.2044 এভএক্ ক্যাজগঞ্জ 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 ানৄয াখা, খুরনা

1432 4983 A-7776 জনাফ মভািঃ আরাক্ভন ক্ভয়া 07.12.1989 06.12.2048 এভএ যংনৄয 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 নন্দীািা ফাজায াখা, ঢাকা

1433 4984 S-4498 জনাফ মভািঃ মাশর উক্িন তালুকদায 20.09.1990 19.09.2049 এভক্ফএ চুয়াডাঙ্গা 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 জীফননগয াখা, চুয়াডাঙ্গা

1434 4985 M-4042 জনাফ মভািঃ ভাসুদ যানা 02.12.1981 01.12.2040 এভএ ক্যাজগঞ্জ 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 মভাাম্মদনৄয াখা, ঢাকা

1435 4986 T-582 জনাফ মক.এভ.তাাক্য আযাপাত 16.11.1986 15.11.2045 এভএ(গক্নত) চট্টগ্রাভ 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 ভদনাট াখা, চট্টগ্রাভ (নফ ম)

1436 4987 S-4484 জনাফ মভািঃ ারাউক্িন ক্কদায 01.01.1988 31.12.2046 ক্ফএক্(ম্মান,এভএ গাজীনৄয 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 কুরাউিা াখা মভৌরবীফাজায

1437 4988 R-1534 জনাফ মযজাউজ্জাভান ক্ভনাজ 18.09.1984 17.09.2043 এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 ক্ফবাগীয় কাম মারয়, চট্টগ্রাভ

1438 4989 S-4493 জনাফ মভািঃ ক্যফুর ইরাভ 30.05.1988 29.05.2047 এভএক্ ক্যাজগঞ্জ 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 মগাারনৄয াখা,টাঙ্গাইর (উিঃ)

1439 4990 T-580 জনাফ মভািঃ তাক্যকুর ইরাভ আভীন 20.04.1985 19.04.2044 এভএ যংনৄয 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 স্থানীয় মুখ্য কাম মারয়, ঢাকা

1440 4991 I-425 জনাফ মভািঃ ইকফার মাশন 26.03.1983 25.03.2042 এভএ(ফাংরা) ভয়ভনক্ং 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 মগৌযীনৄয াখা,ভয়ভনক্ং (উিঃ)

1441 4992 I-426 জনাফ মভািঃ ইব্রাক্ভ খক্রর 01.08.1984 31.07.2043 এভএক্ চাঁদনৄয 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 পক্যদগঞ্জ াখা, চাঁদনৄয

1442 4993 S-4491 জনাফ ক্াফ উক্িন মভািঃ আরী মযজা 12.08.1984 11.08.2043 এভএক্(ভুশগার) ভয়ভনক্ং 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 নাক্রতাফািী াখা, মযনৄয

1443 4994 M-4064 জনাফ মভািঃ ভাসুদুয যভান 20.10.1986 19.10.2045 এভএএ মভশযনৄয 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 উজরনৄয াখা, মভশযনৄয

1444 4995 K-1042 জনাফ কাজী কাভরুজ্জাভান 31.12.1982 30.12.2041 এভএএ ফযগুনা 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 কুকুয়া াখা,ফযগুনা

1445 4996 N-1636 জনাফ মভািঃ নাজমুর ক 10.09.1987 09.09.2046 এভএক্ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 নাক্যনগয াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

1446 4997 W-202 জনাফ য়াক্রদ ইফশন ভক্নয 10.10.1989 09.10.2048 এভক্ফএ মগাারগঞ্জ 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 মগায়ারগ্রাভ ভাদ্রাা াখা, মগাারগঞ্জ

1447 4998 R-1533 জনাফ মভািঃ ক্যয়াজুর ইরাভ 15.03.1986 14.03.2045 এভএক্ ফক্যার 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 টুক্ঙ্গািা াখা, মগাারগঞ্জ

1448 4999 N-1637 জনাফ মভািঃ নুযনফী 01.01.1982 31.12.2040 ক্ফএ মবারা 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 দক্ক্ষন আইচা ফাজায াখা, মবারা

1449 5000 D-561 জনাফ মদফাীল ক্ভত্র 01.01.1983 31.12.2041 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ সুনাভগঞ্জ 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 জাউয়া ফাজায াখা,সুনাভগঞ্জ

1450 5001 H-1026 জনাফ াান মভািঃ আর মজাান 01.12.1987 30.11.2046 এভএএ জাভারনৄয 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 নাক্ন্দনা াখা, জাভারনৄয

1451 5002 M-4062 জনাফ মভািঃ ভাছুভ ভ ূঁইয়া 01.01.1984 31.12.2042 এভএক্ কুক্ভল্লা 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 আরীেয ফাজায াখা, রাকাভ

1452 5003 S-4487 জনাফ এভ াশজদুর কক্যভ 12.04.1984 11.04.2043 এভএক্ টাঙ্গাইর 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 কাক্রাতী াখা,টাঙ্গাইর(উিঃ)

1453 5004 T-581 জনাফ মভািঃ তানবীয াান 01.11.1983 31.10.2042 এভক্ফএ ভয়ভনক্ং 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 কাক্গঞ্জ (ক্ত্রিঃ)াখা, ভয়ভনক্ং (দিঃ)

1454 5005 K-1040 জনাফ মভািঃ মখাযশদ আরভ 02.03.1985 01.03.2044 এভএক্ ক্যাজগঞ্জ 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 ক্ভজমানৄয াখা,গাজীনৄয

1455 5006 S-4489 জনাফ াক্দা আতায 01.01.1984 31.12.2042 এভএএ কুক্ভল্লা 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 স্থানীয় মুখ্য কাম মারয়, ঢাকা

1456 5007 S-4495 জনাফ মভািঃ াইফুর ইরাভ 15.02.1986 14.02.2045 এভক্ফএ মনায়াখারী 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 কাযান ফাজায কশ মাশযট াখা, ঢাকা

1457 5008 S-4488 জনাফ াক্ব্বয মাশন মাশর 01.06.1987 31.05.2046 এভএক্ টাঙ্গাইর 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 ক্খনৄয াখা,টাঙ্গাইর(দিঃ)

1458 5009 M-4059 জনাফ ভাক্নক চন্দ্র যায় 15.04.1987 14.04.2046 এভএ ঞ্চগি 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 মাশননৄয  াখা, ক্কশাযগঞ্জ
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1459 5010 L-276 জনাফ মভাাম্মদ মরাকভান মাশন 05.12.1984 04.12.2043 এভক্ফএ ঢাকা 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 চাদাট াখা, পক্যদনৄয

1460 5011 A-7784 জনাফ আক্যফুর ইরাভ যকায 01.07.1981 30.06.2040 এভকভ নযক্ংদী 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 মুশন্সশপযচয াখা, নযক্ংদী

1461 5012 F-819 জনাফ মভাছািঃ পাযানা তাক্নয়া 22.06.1987 21.06.2046 এভএ ক্ঝনাইদ 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 বারকী ফাজায াখা, ক্ঝনাইদ

1462 5013 G-595 জনাফ মগৌয ক্য ফভ মন 20.12.1986 19.12.2045 এভএ ঠাকুযগাঁ 04.08.2014 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 যক্পনগয ইউক্নয়ন াখা, সুনাভগঞ্জ

1463 5014 H-1025 জনাফ াক্ফফা তাজনীন 13.06.1989 12.06.2048 এভক্ফএ মভশযনৄয 04.08.2014 কভ মকতমা 12.12.2021 মভশযনৄয াখা, মভশযনৄয

1464 5015 A-7826 জনাফ আক্যপা 01.02.1984 31.01.2043 এভএক্ (প্রাক্ণক্ফদ্যা) ঢাকা 22.03.2015 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 স্টাপ কশরজ াখা, ঢাকা

1465 5016 F-616 জনাফ মভািঃ পজলুর ক 01.05.1965 30.04.2024 এইচএক্ সুনাভগঞ্জ 08.11.1984 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 সুনাভগঞ্জ াখা, সুনাভগঞ্জ

1466 5017 R-728 জনাফ মুািঃ যক্ফউর ইরাভ 01.01.1969 31.12.2027 এইচএক্ মভশযনৄয 20.08.1990 ক্নিঃ কাযী 12.12.2021 মভশযনৄয াখা, মভশযনৄয

1467 5018 S-2372 জনাফ মভািঃ সয়দ আরভ 27.04.1969 26.04.2028 ক্ফএ কক্সফাজায 23.09.1990 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 মায়ানক াখা, কক্সফাজায

1468 5019 B-488 জনাফ মবলুয়া খাতুন 02.02.1966 01.02.2025 এইচএক্ কুক্ভল্লা 16.09.1990 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 গক্রয়াযা াখা, কুক্ভল্লা

1469 5020 R-1208 জনাফ যক্ভা আতায 01.01.1972 31.12.2030 ক্ফএ ভাদাযীনৄয 01.02.1995 িঃ মকালাধ্যক্ষ 12.12.2021 ভাদাযীনৄয াখা, ভাদাযীনৄয

1470 5021 N-1654 জনাফ নাজভা আতায 01.07.1987 30.06.2046 ক্ফএক্(মটক্সিঃ ইক্ঞ্জ) ব্রাহ্মণফাক্িয়া 03.01.2016 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 ফাঞ্চাযাভনৄয াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

1471 5022 A-7840 জনাফ এ. এইচ. এভ. ক্যপাত 04.02.1989 03.02.2048 এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 14.02.2016 কভ মকতমা 12.12.2021 টি মফাড ম াখা, চট্টগ্রাভ(িঃ)

1472 5023 J-885 জনাফ মভািঃ মজানাশয়দ মাশন 17.08.1984 16.08.2043 এভএ নিাইর 14.02.2016 কভ মকতমা(কযা) 12.12.2021 নিাইর াখা, নিাইর

1473 5024 M-4108 জনাফ ভক্তউয যভান 29.06.1983 28.06.2042 এভএ কুক্ভল্লা 20.03.2016 কভ মকতমা(কযা) 30.12.2021 াশফ ফাজায াখা,চাঁদনৄয

1474 5025 E-378 জনাফ মভািঃ ইভাভ কাজী 13.08.1982 12.08.2041 এভএক্ (গক্নত) ফক্যার 02.05.2016 কভ মকতমা(কযা) 30.12.2021 কাক্রয ফাজায াখা, ভাদাযীনৄয

1475 5026 R-1561 জনাফ যাজীফ অক্ধকাযী 13.08.1985 12.08.2044 এভক্ফএ খুরনা 01.06.2016 কভ মকতমা(কযা) 30.12.2021 ক্ফযাট ফাজায াখা, খুরনা

1476 5027 S-4593 জনাফ াভীভ আরভ 12.12.1986 11.12.2045 এভক্ফএ টাঙ্গাইর 20.11.2016 কভ মকতমা 30.12.2021 ভগিা ফাজায াখা, টাঙ্গাইর(উিঃ)

1477 5028 M-4762 জনাফ মভািঃ মভািাক্য ক্ফল্লা 01.12.1992 30.11.2051 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ গাইফান্ধা 23.02.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভশনাযগঞ্জ াখা, রাকাভ

1478 5029 I-549 জনাফ মভািঃ ইভাভ মাশন 01.05.1993 30.04.2052 ক্ফএ(ম্মান) এভএ কুক্ভল্লা 23.02.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ানাফাদ াখা, রাকাভ

1479 5030 A-8484 জনাফ মভািঃ আানুর কক্ফয 23.03.1989 22.03.2048 ক্ফএ(ম্মান) এভএ ভয়ভনক্ং 23.02.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ধক্রয়া াখা, ভয়ভনক্ং(দিঃ)

1480 5031 M-4763 জনাফ মভািঃ ভাফুজুয যভান 15.08.1989 14.08.2048 ক্ফএ(ম্মান) এভএ কুক্ভল্লা 23.02.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মনফাগ াখা, মনায়াখারী

1481 5032 T-824 জনাফ তুলায কাক্ি ক্ফো 06.03.1990 05.03.2049 ক্ফক্ফএ ভাগুযা 23.02.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মগাাইযাট াখা, যীয়তনৄয

1482 5033 B-892 জনাফ ক্ফেক্জত ক্ফো 23.12.1990 22.12.2049 ক্ফক্ফএ ক্শযাজনৄয 23.02.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াশরজা াখা, টুয়াখারী

1483 5034 I-550 জনাফ ইক্তয়াক ভামুদ ফাবুর 28.10.1991 27.10.2050 ক্ফএক্(ম্মান) টুয়াখারী 23.02.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাশযচয ফন্দয াখা, টুয়াখারী

1484 5035 S-5489 জনাফ মভািঃ াক্কয ক্ভয়া 18.09.1992 17.09.2051 ক্ফএক্এক্জ(ম্মান) গাইফান্ধা 23.02.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নকরা াখা, মযনৄয

1485 5036 P-530 জনাফ মভািঃ ক্কুর মাশন 03.08.1991 02.08.2050 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ ক্ঝনাইদ 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- শ্রীনৄয াখা, ভাগুযা

1486 5037 N-1929 জনাফ নাক্দ আতায 30.06.1992 29.06.2051 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ মভশযনৄয 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- দাক্যয়ানৄয াখা, মভশযনৄয

1487 5038 T-831 জনাফ মভািঃ তানক্জর ভামুদ 17.10.1992 16.10.2051 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ কুক্ভল্লা 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আশুক্রয়া ফাজায াখা, ঢাকা

1488 5039 S-5510 জনাফ ঞ্জীফ যকায 15.12.1992 14.12.2051 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ মনত্রশকাণা 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মনত্রশকাণা াখা, মনত্রশকাণা

1489 5040 S-5511 জনাফ াজাান ক্যাজ 16.10.1993 15.10.2052 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ াতক্ষীযা 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাক্রয়া াখা, নিাইর

1490 5041 I-551 জনাফ মভািঃ ইভাইর মাশন 10.11.1993 09.11.2052 ক্ফএ(ম্মান),এভএ কুক্ভল্লা 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভদনাট াখা, চট্টগ্রাভ(নফ ম)

1491 5042 M-4788 জনাফ আব্দুল্লা আর ভামুন 30.01.1994 29.01.2053 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ মনত্রশকাণা 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভদন াখা, মনত্রশকাণা
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1492 5043 A-8504 জনাফ অক্ভত াান 21.03.1994 20.03.2053 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ ঢাকা 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা -------  যাভরী াখা, ঢাকা

1493 5044 S-5512 জনাফ মভািঃ ািাভ মাশন 28.11.1994 27.11.2053 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াদাযাি াখা, ক্শরট

1494 5045 K-1233 জনাফ কাইয়ুভ যানা াযশবজ 03.04.1990 02.04.2049 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) মযনৄয 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ঝনাইগাতী াখা, মযনৄয

1495 5046 S-5513 জনাফ ক্মুর ঢারী 18.04.1991 17.04.2050 ক্ফএক্(ম্মান) ফাশগযাট 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- আমুয়া াখা,ঝারকাঠি

1496 5047 M-4789 জনাফ মভািঃ ভামুন যানা 07.03.1992 06.03.2051 ক্ফএক্(ম্মান) ভাক্নকগঞ্জ 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্ঘয াখা,ভাক্নকগঞ্জ

1497 5048 I-552 জনাফ ইব্রাক্ভ 07.12.1992 06.12.2051 ক্ফএক্(ম্মান) নাযায়ণগঞ্জ 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নজুক্ভয়াাট  াখা,চট্টগ্রাভ(নফ ম)

1498 5049 H-1206 জনাফ মভািঃ হুভায়ুন কক্ফয 20.03.1993 19.03.2052 ক্ফএক্(ম্মান) মশায 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাভনা াখা, ফযগুনা

1499 5050 F-995 জনাফ আভীয পয়ার 01.04.1993 31.03.2052 ক্ফএক্ (কক্িিঃ ইক্ঞ্জিঃ) মশায 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নগযকান্দা াখা, পক্যদনৄয

1500 5051 Y-244 জনাফ মভািঃ ইউসুপ 02.09.1993 01.09.2052 ক্ফএক্(ম্মান) ক্কশাযগঞ্জ 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ালুয়াঘাট াখা, ভয়ভনক্ং(উিঃ)

1501 5052 S-5514 জনাফ াধন ভন্ডর 05.09.1993 04.09.2052 ক্ফএএ(ম্মান) ভাগুযা 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জুিাননৄয াখা, চুয়াডাঙ্গা

1502 5053 M-4790 জনাফ মভািঃ ভামুদুর াান যক্ন 08.12.1993 07.12.2052 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ব্রাহ্মণফাক্িয়া 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাজীগঞ্জ ফাজায াখা, ক্ফগঞ্জ

1503 5054 T-832 জনাফ মভািঃ তাক্যকুর ইরাভ 01.01.1994 31.12.2052 ক্ফএক্(ম্মান) চাঁদনৄয 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াবায াখা, ঢাকা

1504 5055 S-5515 জনাফ মভািঃ াইফুর ইরাভ যকায 15.02.1994 14.02.2053 ক্ফএক্(ম্মান) কুক্ভল্লা 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চযগাজী াখা ,রক্ষ্মীনৄয

1505 5056 P-531 জনাফ ল্লফ যায় 17.02.1994 16.02.2053 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) নগাঁ 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যাইর াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

1506 5057 S-5516 জনাফ াক্ব্বয আশভদ 16.05.1994 15.05.2053 ক্ফএক্(ম্মান) যাজাী 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাক্নয়াজুযী াখা, ভাক্নকগঞ্জ

1507 5058 S-5517 জনাফ ায়রা াযক্ভন 03.07.1994 02.07.2053 ক্ফএএ(ম্মান) নযক্ংদী 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নযক্ংদী াখা, নযক্ংদী

1508 5059 T-833 জনাফ মভািঃ তাক্নুয যভান ভইয়া 04.09.1994 03.09.2053 ক্ফক্ফএ ঢাকা 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাগাফারী াখা, মভৌরবীফাজায

1509 5060 A-8505 জনাফ া আক্কুয যভান 25.11.1994 24.11.2053 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ভয়ভনক্ং 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফুরনৄয াখা,ভয়ভনক্ং(উিঃ)

1510 5061 K-1234 জনাফ কৃানু াা 27.12.1994 26.12.2053 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) কুক্ভল্লা 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মফতকা াখা, মুন্সীগঞ্জ

1511 5062 S-5518 জনাফ মভাািঃ াফা মফগভ 01.02.1995 31.01.2054 ক্ফএক্(ম্মান) ক্দনাজনৄয 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাজুক্রয়া াখা, মগাারগঞ্জ

1512 5063 S-5519 জনাফ মভািঃ াক্যয়ায ক্যভন 02.02.1995 01.02.2054 ক্ফএক্(ম্মান) টুয়াখারী 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চাঁদনৄযা ফন্দয াখা,টুয়াখারী

1513 5064 A-8506 জনাফ মভািঃ আক্যপ মাাইন 15.06.1995 14.06.2054 ক্ফক্ফএ চাঁদনৄয 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- গজযা ফাজায াখা,চাঁদনৄয

1514 5065 R-1999 জনাফ মভািঃ যক্ফউর ইরাভ 06.07.1995 05.07.2054 ক্ফএক্(ম্মান) নাশটায 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কৃক্ল ক্ফেক্ফদ্যারয় াখা, ভয়ভনক্ং(দিঃ)

1515 5066 S-5520 জনাফ মখ আবু াান ান 05.11.1995 04.11.2054 ক্ফক্ফএ নাযায়ণগঞ্জ 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- জাউয়া ফাজায াখা,সুনাভগঞ্জ

1516 5067 N-1931 জনাফ মভািঃ নাক্পউয যভান 14.11.1995 13.11.2054 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) টাঙ্গাইর 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাাইর াখা, টাঙ্গাইর (দিঃ)

1517 5068 M-4791 জনাফ মভশদী াান 29.11.1996 28.11.2055 ক্ফএক্(ম্মান) ক্শযাজনৄয 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ভঠফাক্িয়া াকা, ক্শযাজনৄয

1518 5069 S-5521 জনাফ মভািঃ ক্যফুর ইরাভ 05.10.1988 04.10.2047 ক্ফএক্(ম্মান) ঢাকা 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- সবযফ ফাজায াখা, ক্কশাযগঞ্জ

1519 5070 S-5522 জনাফ সুব্রত দা 05.01.1991 04.01.2050 ক্ফএ(ম্মান) ব্রাহ্মণফাক্িয়া 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চয আশরকজান্ডায াখা, রক্ষ্মীনৄয

1520 5071 A-8507 জনাফ আযাফুর ইরাভ 20.11.1992 19.11.2051 ক্ফএক্(ম্মান) নযক্ংদী 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফাপযচা ফাজায াখা, নযক্ংদী

1521 5072 S-5523 জনাফ স্বাগতভ দা গুপ্ত 20.12.1992 19.12.2051 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) কক্সফাজায 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মকুয়া াখা, কক্সফাজায

1522 5073 N-1932 জনাফ ক্ননৄন ভন্ডর 04.02.1993 03.02.2052 ক্ফক্ফএ খুরনা 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ক্রক্ন্দয়া ফাজায াখা,ফক্যার

1523 5074 K-1235 জনাফ মভািঃ কাভরুজ্জাভান 25.11.1993 24.11.2052 ক্ফক্ফএ ভাক্নকগঞ্জ 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মবদযগঞ্জ াখা, যীয়তনৄয

1524 5075 Z-572 জনাফ মভািঃ ক্জাদ উক্িন 30.10.1994 29.10.2053 ক্ফক্ফএ কুক্ভল্লা 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মদাাজাযী াখা, টিয়া
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1525 5076 S-5524 জনাফ মভাািঃ ারা খাতুন 13.10.1989 12.10.2048 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ যাজাী 04.04.2021 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- কাক্রয়াপকয াখা, গাজীনৄয

1526 5077 S-5532 জনাফ শুব দত্ত 17.11.1995 16.11.2054 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) চট্টগ্রাভ 25.04.2021
িঃ প্রশকৌরী

(ক্ক্বর)
------- ক্ফবাগীয় কাম মারয়, চট্টগ্রাভ

1527 5078 O-169 জনাফ মভািঃ ভয আর পাাদ 11.12.1996 10.12.2055 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) চট্টগ্রাভ 25.04.2021
িঃ প্রশকৌরী

(ক্ক্বর)
------- ক্ফবাগীয় কাম মারয়, কুক্ভল্লা

1528 5079 Z-574 জনাফ মভাাম্মদ আব্দুর জব্বায 05.01.1993 04.01.2052 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) চাাইনফাফগঞ্জ 25.04.2021
িঃ প্রশকৌরী

(ক্ক্বর)
------- ক্ফবাগীয় কাম মারয়,কুক্িয়া

1529 5080 M-3101 জনাফ মভািঃ মভাস্তাক্পজুয যভান 28.03.1967 27.03.2026 ক্ফএ নযক্ংদী 29.06.1987 িঃ মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 ক্ফনৄয াখা, নযক্ংদী

1530 5081 S-3982 জনাফ কতউজ্জাভান 12.02.1984 11.02.2043 এভএএ ক্কশাযগঞ্জ 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 গক্চাটা ফাজায াখা, ক্কশাযগঞ্জ

1531 5082 S-3994 জনাফ সুফর ক্ভত্র 02.01.1986 01.01.2045 ক্ফএ ঝারকাঠি 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 ক্ছটকী ফাজায াখা, ঝারকাঠি

1532 5083 W-191 জনাফ কাজী য়াক্দুয যভান 05.12.1982 04.12.2041 এভকভ নিাইর 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 রাহুক্িয়া ফাজায াখা,নিাইর

1533 5084 S-3976 জনাফ ারভা আতায 31.01.1983 30.01.2042 এভএ ঢাকা 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 স্টাপ কশরজ াখা, ঢাকা

1534 5085 H-931 জনাফ মভািঃ আবু াক্নপা তযপদায 17.01.1983 16.01.2042 ক্ফএক্ জাভারনৄয 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 জাভারনৄয াখা, জাভারনৄয

1535 5086 R-1315 জনাফ মভািঃ যক্কবুর ইরাভ 11.09.1985 10.09.2044 এভএএ যাজফািী 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 যাজফািী াখা, যাজফািী

1536 5087 A-7455 জনাফ মভািঃ আজাদ মাশন 15.09.1986 14.09.2045 ক্ফএএ(ম্মান) চাঁদনৄয 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 ভতরফ াখা,চাঁদনৄয

1537 5088 M-3723 জনাফ মভািঃ ভক্নরুর ইরাভ 07.01.1982 06.01.2041 এভকভ াতক্ষীযা 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 ক্চতরভাযী ফাজায াখা,ফাশগযাট

1538 5089 R-1311 জনাফ মযখা সুরতানা 05.07.1984 04.07.2043 ক্ফকভ,এভক্ফএ নাযায়ণগঞ্জ 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 ক্ক্িযগঞ্জ াখা, নাযায়ণগঞ্জ

1539 5090 B-686 জনাফ ক্ফধান কুভায মদ 20.02.1985 19.02.2044 ক্ফকভ(ম্মান),এভকভ চট্টগ্রাভ 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 য়াশদনৄয াখা,চট্টগ্রাভ(িঃ)

1540 5091 S-3977 জনাফ শুবাীল ার 05.05.1981 04.05.2040 এভএএ টাঙ্গাইর 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 আশরাকক্দয়া াখা,টাঙ্গাইর (উিঃ)

1541 5092 S-4072 জনাফ সুক্চত্রা যানী যকায 01.12.1983 30.11.2042 ক্ফএক্ টাঙ্গাইর 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 ভদৄনৄয াখা,টাঙ্গাইর(উিঃ)

1542 5093 F-715 জনাফ পাক্ভাতুর জান্নাত 31.12.1984 30.12.2043 এভএএ নযক্ংদী 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 ক্ভযনৄয াখা, ঢাকা

1543 5094 H-933 জনাফ হুভায়ুন কক্ফয 01.03.1985 28.02.2044 এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 আক্জজনগয াখা, ফান্দযফান

1544 5095 B-685 জনাফ মফনক্জয আশম্মদ 20.11.1982 19.11.2041 এভএক্ মযনৄয 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 নয়াক্ফর ফাজায াখা, মযনৄয

1545 5096 S-3912 জনাফ সুজয় গাঙ্গুরী 05.03.1983 04.03.2042 এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 মকযানীাট াখা,টিয়া

1546 5097 Z-437 জনাফ মভািঃ জক্রুর ইরাভ 30.12.1983 29.12.2042 এভক্ফএ গাজীনৄয 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 ফাহুফর াখা,ক্ফগঞ্জ

1547 5098 M-3652 জনাফ ভাক্জময়া াযক্ভন 16.06.1984 15.06.2043 এভক্ফএ ক্ঝনাইদ 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 উত্তযা াখা, ঢাকা

1548 5099 S-3981 জনাফ াভসুন নাায মজক্ভন 26.11.1981 25.11.2040 এভএএ ক্কশাযগঞ্জ 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 স্টাপ কশরজ াখা, ঢাকা

1549 5100 Z-438 জনাফ মভাাম্মদ জক্য উক্িন 02.01.1984 01.01.2043 এভক্ফএ মনায়াখারী 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 কাক্দযনৄয াখা, মনায়াখারী

1550 5101 F-718 জনাফ মভাাম্মদ মখ পক্যদ 01.01.1985 31.12.2043 এভএক্ চট্টগ্রাভ 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 ক্ফএক্ডাট াখা, চট্টগ্রাভ(িঃ)

1551 5102 S-3983 জনাফ ঞ্জয় কুভায দা 05.01.1981 04.01.2040 এভএক্ যাজফািী 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 মানানৄয ফাজায াখা, যাজফািী

1552 5103 M-3713 জনাফ মভািঃ মভাজাশম্মর ক 22.06.1984 21.06.2043 ক্ফএক্ টাঙ্গাইর 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 ফল্লা ফাজায াখা,টাঙ্গাইর(উিঃ)

1553 5104 A-7460 জনাফ মভািঃ আক্ভয আযাপাত খান 20.05.1985 19.05.2044 ক্ফএক্ মভশযনৄয 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 কাথুরী াখা, মভশযনৄয

1554 5105 A-7461 জনাফ আক্ভনুর ইরাভ 03.02.1982 02.02.2041 ক্ফএ(া) ফযগুনা 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 কুকুয়া াখা, ফযগুনা

1555 5106 N-1490 জনাফ মভাছািঃ নাক্ছভা খাতুন 24.07.1982 23.07.2041 এভএ মভশযনৄয 07.08.2011 মকালাধ্যক্ষ 03.01.2022 মুক্জফনগয াখা, মভশযনৄয
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1556 5107 A-7452 জনাফ মভািঃ আক্যফুয যভান 01-08-1983 31-07-2042 এভকভ নাযায়ণগঞ্জ 07-08-2011 মকালাধ্যক্ষ 31.01.2022 ফসুযাট াখা, মনায়াখারী

1557 5108 S-3984 জনাফ শযাক্জত কুভায াা 06-05-1982 05-05-2041 এভকভ পক্যদনৄয 07-08-2011 মকালাধ্যক্ষ 31.01.2022 কাক্দযদী ফাজায াখা, পক্যদনৄয

1558 5109 A-7458 জনাফ মভািঃ আশনায়ায মাশন 31-12-1983 30-12-2042 এভএক্ মশায 07-08-2011 মকালাধ্যক্ষ 31.01.2022 ছয়গ্রাভ ফাজায াখা, ফক্যার

1559 5110 R-1329 জনাফ ক্যন যায় 31-12-1982 30-12-2041 এভএক্ মভৌরবীফাজায 16-08-2011 ক্যদ মক 31.01.2022 আিযখানা াখা, ক্শরট

1560 5111 I-366 জনাফ মভািঃ ইভযান খান 31-01-1985 30-01-2044 এভএক্ (গক্নত) ঢাকা 16-08-2011 ক্যদ মক 31.01.2022 খাশযাট াখা, মনায়াখারী

1561 5112 P-361 জনাফ প্রতা অক্ধকাযী 01-08-1983 31-07-2042 এভএক্ ফাশগযাট 16-08-2011 ক্যদ মক 31.01.2022 যাভার াখা,ফাশগযাট

1562 5113 S-4007 জনাফ াভীভ মাশন 15-01-1980 14-01-2039 এভএএ জাভারনৄয 16-08-2011 ক্যদ মক 31.01.2022 শ্যাভগঞ্জ কাক্রফািী াখা, জাভারনৄয

1563 5114 Z-442 জনাফ মভািঃ জাকাক্যয়া যভান 01-03-1986 28-02-2045 ক্ফএ ক্কশাযগঞ্জ 16-08-2011 ক্যদ মক 31.01.2022 ক্মুরকাক্ন্দ ফাজায াখা, ক্কশাযগঞ্জ

1564 5115 Z-440 জনাফ জাকাক্যয়া ভারুপ 20-11-1984 19-11-2043 ক্ফএ(ম্মান) গাজীনৄয 16-08-2011 ক্যদ মক 31.01.2022 মতাযাফগঞ্জ ফাজায াখা, রক্ষ্মীনৄয

1565 5116 A-7462 জনাফ মভািঃ আক্ভনুর ইরাভ 31-12-1984 30-12-2043 এভক্ফএ ঢাকা 16-08-2011 ক্যদ মক 31.01.2022 ফান্দযফান াখা,ফান্দযফান

1566 5117 A-7475 জনাফ আপশযাজা খাতুন 21-10-1986 20-10-2045 এভএএ কুক্িয়া 16-08-2011 ক্যদ মক 31.01.2022 ফাযখাদা াখা, কুক্িয়া

1567 5118 A-7472 জনাফ মভািঃ আরাভ হুাইন 20-12-1982 19-12-2041 ক্ফএ(ম্মান),এভএ মশায 16-08-2011 ক্যদ মক 31.01.2022 ানাফাদ াখা, রাকাভ

1568 5119 N-1495 জনাফ মভািঃ নাজমুর াান 12-03-1983 11-03-2042 ক্ফএএ(া) ক্কশাযগঞ্জ 16-08-2011 ক্যদ মক 31.01.2022 ক্ভঠাভইন াখা, ক্কশাযগঞ্জ

1569 5120 T-487 জনাফ ক্তরক মদ 09-07-1984 08-07-2043 এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 16-08-2011 ক্যদ মক 31.01.2022 আরীকদভ াখা, ফান্দযফান

1570 5121 J-791 জনাফ মভাম্মদ া জাভার 01-01-1985 31-12-2043 ক্ফএক্ কুক্ভল্লা 16-08-2011 ক্যদ মক 31.01.2022 াজীযািা াখা, রক্ষ্মীনৄয

1571 5122 A-7387 জনাফ অক্ভত কুভায মন 31-12-1984 30-12-2043 এভএক্ ক্ঝনাইদ 16-08-2011 ক্যদ মক 31.01.2022 ফাইশভৌজা ফাজায াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

1572 5123 F-726 জনাফ মভািঃ পয়র াান 08-05-1981 07-05-2040 এভএ(যায়ন) কুক্ভল্লা 16-08-2011 ক্যদ মক 31.01.2022 চযগাজী াখা ,রক্ষ্মীনৄয

1573 5124 I-367 জনাফ মভািঃ ইকফার াান 01-01-1985 31-12-2043 এভএ ভয়ভনক্ং 16-08-2011 ক্যদ মক 31.01.2022 ভয়ভনক্ং াখা,ভয়ভনক্ং(দিঃ)

1574 5125 M-3741 জনাফ মভািঃ ভক্উয যভান ভইয়া 30-11-1982 29-11-2041 এভক্ফএ ব্রাহ্মণফাক্িয়া 16-08-2011 ক্যদ মক 31.01.2022 নাক্যনগয াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

1575 5126 T-486 জনাফ মভাছািঃ তাছক্রভা আতায 05-01-1980 04-01-2039 এভএএ (যাষ্ট্র ক্ফিঃ) ব্রাহ্মণফাক্িয়া 16-08-2011 ক্যদ মক 31.01.2022 অিগ্রাভ াখা, ব্রাহ্মণফাক্িয়া

1576 5127 R-1322 জনাফ যাশনুভা আখতায 03-02-1982 02-02-2041 এভক্ফএ ঢাকা 16-08-2011 ক্যদ মক 31.01.2022 ফাড্ডা াখা, ঢাকা

1577 5128 A-7474 জনাফ আভা খাতুন 27-12-1983 26-12-2042 এভএএ াতক্ষীযা 16-08-2011 ক্যদ মক 28.02.2022 মানাফাক্িয়া ফাজায াখা, াতক্ষীযা

1578 5129 S-4018 জনাফ সুভন চাকভা 08-01-1984 07-01-2043 এভএ খাগিাছক্ি 16-08-2011 ক্যদ মক 28.02.2022 কাপ্তাই াখা, যাঙ্গাভাটি

1579 5130 M-3733 জনাফ মভািঃ ভক্নরুজ্জাভান মাাগ 06-04-1984 05-04-2043 এভএএ ভয়ভনক্ং 16-08-2011 ক্যদ মক 28.02.2022 ধানীশখারা াখা, ভয়ভনক্ং (দিঃ)

1580 5131 L-248 জনাফ মভািঃ লুৎপয যভান খান 01-01-1985 31-12-2043 এভএক্ নযক্ংদী 16-08-2011 ক্যদ মক 28.02.2022 মুিঃ আিঃ কািঃ, নযক্ংদী

1581 5132 M-3750 জনাফ মভৌক্ভতা সূতায স্বপ্না 10-06-1987 09-06-2046 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ ক্শযাজনৄয 16-08-2011 ক্যদ মক 28.02.2022 মক্রক্ডট ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

1582 5133 P-358 জনাফ রা কুভী 10-10-1981 09-10-2040 ক্ফএক্ ক্ফগঞ্জ 16-08-2011 ক্যদ মক 28.02.2022 ভাধফনৄয াখা, ক্ফগঞ্জ

1583 5134 E-351 জনাফ মভািঃ ইজাজুর ক 10-10-1982 09-10-2041 এভএ সুনাভগঞ্জ 16-08-2011 ক্যদ মক 28.02.2022 মুিঃ আিঃ কািঃ, সুনাভগঞ্জ

1584 5135 A-7478 জনাফ মভািঃ আফদুর ক 05-01-1983 04-01-2042 এভএক্ মবারা 16-08-2011 ক্যদ মক 28.02.2022 মবারা াখা, মবারা

1585 5136 K-927 জনাফ মভািঃ মখাযশদ আভদ 01-09-1984 31-08-2043 এভএ সুনাভগঞ্জ 16-08-2011 ক্যদ মক 28.02.2022  যাভাযচয াখা,সুনাভগঞ্জ

1586 5137 F-728 জনাফ পাযজানা আতায 01-01-1985 31-12-2043 এভএ যাঙ্গাভাটি 16-08-2011 ক্যদ মক 28.02.2022 আগ্রাফাদ কশ মাশযট াখা, চট্টগ্রাভ

1587 5138 B-691 জনাফ ক্ফটন চাকভা 08-02-1981 07-02-2040 এভএএ যাঙ্গাভাটি 16-08-2011 ক্যদ মক 28.02.2022 ফাঘাইছক্ি াখা, যাঙ্গাভাটি

1588 5139 S-3914 জনাফ স্বন কুভায যকায 27-05-1980 26-05-2039 এভএএ ক্ফগঞ্জ 16-08-2011 ক্যদ মক 28.02.2022 সুন্দযনৄয ফাজায াখা,ক্ফগঞ্জ
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1589 5140 Z-441 জনাফ ঝুনু আতায 02-07-1984 01-07-2043 এভএ মুন্সীগঞ্জ 16-08-2011 ক্যদ মক 28.02.2022 ইছানৄযা াখা, মুন্সীগঞ্জ

1590 5141 B-689 জনাফ কাজী ফদরুন মনছা 18-06-1984 17-06-2043 এভএএ পক্যদনৄয 16-08-2011 ক্যদ মক 28.02.2022 মিজাযী ভ যাশনজশভন্ট ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

1591 5142 N-1499 জনাফ ক্নতাই চন্দ্র যকায 15-02-1983 14-02-2042 এভক্ফএ ক্ফগঞ্জ 16-08-2011 ক্যদ মক 28.02.2022 কারাউক াখা, ক্ফগঞ্জ

1592 5143 M-3732 জনাফ ভাতাফ উক্িন 20-10-1985 19-10-2044 এভক্ফএ মুন্সীগঞ্জ 16-08-2011 ক্যদ মক 28.02.2022 মরৌজং াখা, মুন্সীগঞ্জ

1593 5144 S-4013 জনাফ ক্ভত যকায 14-11-1982 13-11-2041 এভএএ ভাদাযীনৄয 16-08-2011 ক্যদ মক 28.02.2022 াশফযাভনৄয াখা, ভাদাযীনৄয

1594 5145 S-4012 জনাফ শযাক্জৎ কুভায দা 14-11-1980 13-11-2039 এভএক্ পক্যদনৄয 11-10-2011 ক্যদ মক 31.03.2022 যাখাক্রয়া ফাজায াখা, রক্ষ্মীনৄয

1595 5146 S-4595 জনাফ মক্রনা আতায 10-11-1986 09-11-2045 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ঢাকা 17-07-2017 কভ মকতমা 31.03.2022 ভাক্নকগঞ্জ াখা, ভাক্নকগঞ্জ

1596 5147 M-4144 জনাফ মুকুন্দ ক্কশায মাভ 20-01-1990 19-01-2049 ক্ফক্ফএ ভয়ভনক্ং 17-07-2017 কভ মকতমা 31.03.2022 দূগ মানৄয াখা, মনত্রশকাণা

1597 5148 G-601 জনাফ মগৌতভ কুভায ার 31-12-1985 30-12-2044 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ মনত্রশকাণা 17-07-2017 কভ মকতমা 31.03.2022 তাক্যনৄয াখা, সুনাভগঞ্জ

1598 5149 T-606 জনাফ তনুশ্রী মদ 14-05-1987 13-05-2046 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ),এভএক্ মযনৄয 17-07-2017 কভ মকতমা 31.03.2022 পশযন মযক্ভট্যান্স ম্যাশনজশভন্ট ক্ফবাগ,প্রকা

1599 5150 S-4600 জনাফ সুভন কুভায যায় 31-12-1985 30-12-2044 ক্ফপাভ ম(ম্মান), এভপাভ ম ক্দনাজনৄয 17-07-2017 কভ মকতমা 31.03.2022 মযতনৄয াখা, ঢাকা

1600 5151 A-7859 জনাফ মভািঃ আবুর কারাভ আজাদ 27-01-1988 26-01-2047 এভএ গাইফান্ধা 17-07-2017 কভ মকতমা 31.03.2022 ফাহুফর াখা,ক্ফগঞ্জ

1601 5152 M-4151 জনাফ মভৌসুভী মাশন 30-09-1988 29-09-2047 ক্ফএক্এক্জ(ম্মান),এভএ যীয়তনৄয 17-07-2017 কভ মকতমা 31.03.2022 এইচআযএভক্ড-২ (শৃঙ্খরা), প্রকা, ঢাকা

1602 5153 U-104 জনাফ উজ্জ্বর কুভায দা 24-01-1989 23-01-2048 ক্ফক্ফএ,এভক্ফএ াতক্ষীযা 17-07-2017 কভ মকতমা 31.03.2022 আাশুক্ন াখা, াতক্ষীযা

1603 5154 S-4603 জনাফ িা াা 10-12-1990 09-12-2049 এভক্ফএ (ক্িঃক্ফিঃ) পক্যদনৄয 17-07-2017 কভ মকতমা 31.03.2022 মচৌিত মফাড ম ফাজায াখা, ক্কশাযগঞ্জ

1604 5155 F-839 জনাফ মভাাম্মদ পক্যদ উক্িন াশদ 01-01-1987 31-12-2045 এভএক্ মনায়াখারী 17-07-2017 কভ মকতমা 31.03.2022 াশফাক্নয ফাজায াখা, মনায়াখারী

1605 5156 T-609 জনাফ মভািঃ তানক্জমুর ইরাভ 01-01-1988 31-12-2046 এভএক্ গাইফান্ধা 17-07-2017 কভ মকতমা 28.04.2022 ফাড্ডা াখা, ঢাকা

1606 5157 M-4156 জনাফ ক্ভঠুন ভক্ল্লক 13-08-1988 12-08-2047 এভএএ খুরনা 17-07-2017 কভ মকতমা 28.04.2022 চান্দখারী াখা, ফযগুনা

1607 5158 M-4158 জনাফ ভতুমজা মভািঃ মযজা খরু 01-01-1990 31-12-2048 ক্ফএক্(ম্মান),এভএক্ (ক্য) ক্ঝনাইদ 17-07-2017 কভ মকতমা 28.04.2022 যীয়তনৄয াখা, যীয়তনৄয

1608 5159 S-4609 জনাফ এ এভ াভসুশিাা 29-12-1990 28-12-2049 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ ফক্যার 17-07-2017 কভ মকতমা 28.04.2022 গরাক্চা াখা, টুয়াখারী

1609 5160 A-7865 জনাফ আক্যফুয যভান 12-09-1986 11-09-2045 এভএ জয়নৄযাট 17-07-2017 কভ মকতমা 28.04.2022 মক্রক্ডট ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

1610 5161 K-1067 জনাফ কাউছায আশভদ 01-01-1987 31-12-2045 এভক্ফএ টাঙ্গাইর 17-07-2017 কভ মকতমা 28.04.2022 চযািা ফাজায াখা, টাঙ্গাইর(দিঃ)

1611 5162 J-901 জনাফ গুর-ই-জান্নাত 07-02-1988 06-02-2047 এভএএ ঢাকা 17-07-2017 কভ মকতমা 28.04.2022 কাযান ফাজায কশ মাশযট াখা, ঢাকা

1612 5163 S-4614 জনাফ ারভা ইরাভ 12-09-1991 11-09-2050 ক্ফএক্(ম্মান) ঢাকা 17-07-2017 কভ মকতমা 28.04.2022
প্রক্কউযশভন্ট এফং কভী কল্যাণ  ক্যফণ ক্ফবাগ, 

প্রকা

1613 5164 A-7869 জনাফ মভািঃ আভজাদ মাশন 01-01-1987 31-12-2045 এভএ চট্টগ্রাভ 17-07-2017 কভ মকতমা 28.04.2022 সচতশন্যযাট াখা,চট্টগ্রাভ(িঃ)

1614 5165 J-902 জনাফ জয়শদফ সূত্রধয 09-10-1987 08-10-2046 এভক্ফএ (ক্িঃক্ফিঃ) ঝারকাঠি 17-07-2017 কভ মকতমা 28.04.2022 ক্ছটকী ফাজায াখা, ঝারকাঠি

1615 5166 W-205 জনাফ মুাম্মদ অক্রউয যভান 31-12-1987 30-12-2046 ক্ফএক্(ম্মান), এভক্ফএ গাজীনৄয 17-07-2017 কভ মকতমা 28.04.2022 ক্ডএভক্ড-২ ভশাদশয়য ক্চফারয়, প্রকা

1616 5167 N-1671 জনাফ নুযাত সুরতানা 10-05-1988 09-05-2047 এভএ চাঁদনৄয 17-07-2017 কভ মকতমা 01.06.2022 ক্ক্িযগঞ্জ াখা, নাযায়ণগঞ্জ

1617 5168 R-1588 জনাফ আব্দুয যক্ভ 05-11-1988 04-11-2047 ক্ফক্ফএ,এভক্ফএ মনায়াখারী 17-07-2017 কভ মকতমা 01.06.2022 জাাজভাযা াখা, মনায়াখারী

1618 5169 O-148 জনাফ মভািঃ ভয পারুক 20-10-1989 19-10-2048 ক্ফএএ(ম্মান) নযক্ংদী 17-07-2017 কভ মকতমা 01.06.2022 দাযাই ফাজায  াখা,সুনাভগঞ্জ

1619 5170 R-1589 জনাফ মভািঃ যাশদুজজাভান 15-06-1990 14-06-2049 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ খুরনা 17-07-2017 কভ মকতমা 01.06.2022 ক্ডএভখারী াখা, যীয়তনৄয

1620 5171 K-1070 জনাফ মভািঃ মখাযশদ আরভ 01-12-1990 30-11-2049 ক্ফএএ(ম্মান) নাশটায 17-07-2017 কভ মকতমা 01.06.2022 মদরদুয়ায াখা, টাঙ্গাইর (দিঃ)

                           Page 51 of 53



ক্রঃনং
জেষ্ঠ্যতা

 নং
পিএফ নম্বর কম মকতমার নাম েন্ম তাপরখ

বররর

 তাপরখ
পলক্ষাগত জযাগ্যতা পনে জো
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1621 5172 S-4620 জনাফ মভাাম্মদ কত মাশন 14-08-1985 13-08-2044 ক্ফক্ফএ(ম্মান), এভক্ফএ ঢাকা 17-07-2017 কভ মকতমা 01.06.2022 আিজমাক্তক ফাক্ণজয ক্ফবাগ, প্রকা

1622 5173 H-1046 জনাফ এ,এভ মরার উক্িন 21-01-1986 20-01-2045 এভএএ খুরনা 17-07-2017 কভ মকতমা 01.06.2022 মূরগ্রাভাট াখা, ক্শযাজনৄয

1623 5174 S-4622 জনাফ  এ এভ াক্যয়ায ভামুদ 29-07-1989 28-07-2048 ক্ফএ(ম্মান) গাজীনৄয 17-07-2017 কভ মকতমা 01.06.2022 ক্চকন্দী াখা, যীয়তনৄয

1624 5175 S-4623 জনাফ সুভন দত্ত 01-01-1986 31-12-2044 ক্ফক্ফএ,এভক্ফএ াতক্ষীযা 17-07-2017 কভ মকতমা 01.06.2022 ংকযাা াখা, ক্শযাজনৄয

1625 5176 R-1591 জনাফ ক্যভন দা 05-01-1986 04-01-2045 এভএক্ ফক্যার 17-07-2017 কভ মকতমা 01.06.2022 ভক্নৄয াখা, টুয়াখারী

1626 5177 M-3661 জনাফ ভাবুফ 05-06-1986 04-06-2045 এভএ নাযায়ণগঞ্জ 17-07-2017 কভ মকতমা 01.06.2022 মচৌদৄযী ফাজায াখা, রাকাভ

1627 5178 M-4167 জনাফ মভািঃ ভীন আরভ 30-10-1987 29-10-2046 ক্ফক্ফএ(ম্মান) এভক্ফএ াফনা 17-07-2017 কভ মকতমা 01.06.2022 কাপদয ফাজায াখা, রাকাভ

1628 5179 J-899 জনাফ মভািঃ জক্ভ ারাদায 20-12-1987 19-12-2046 ক্ফএ(ম্মান), এভএ ফক্যার 17-07-2017 কভ মকতমা 01.06.2022 দক্ভনা াখা, টুয়াখারী

1629 5180 K-1073 জনাফ মভািঃ খাশরদুয যভান 12-06-1989 11-06-2048 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ ভাগুযা 17-07-2017 কভ মকতমা 30.06.2022 ফক্সভামুদ ফাজায াখা, মপনী

1630 5181 A-7875 জনাফ মভািঃ আখতারুজ্জাভান 13-12-1989 12-12-2048 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ যাজাী 17-07-2017 কভ মকতমা 30.06.2022 মগারায ফাজায াখা, যীয়তনৄয

1631 5182 S-4628 জনাফ মখ াভীভ মপযশদৌ 31-12-1989 30-12-2048 ক্ফক্ফএ,এভক্ফএ ঝারকাঠি 17-07-2017 কভ মকতমা 30.06.2022 রাউশখারা াখা, যীয়তনৄয

1632 5183 M-4168 জনাফ ভশনাশতাল ারদায 08-06-1990 07-06-2049 এভএএ ভাদাযীনৄয 17-07-2017 কভ মকতমা 30.06.2022 মানাগাজী াখা, মপনী

1633 5184 M-4175 জনাফ মভশদী নূয আরভ 02-10-1990 01-10-2049 ক্ফএক্(ম্মান) ক্ঝনাইদ 17-07-2017 কভ মকতমা 30.06.2022 পক্কযাট াখা,ফাশগযাট

1634 5185 R-1601 জনাফ মভািঃ যক্পক আশভদ 07-08-1989 06-08-2048 ক্ফক্ফএ যাজফািী 17-07-2017 কভ মকতমা 30.06.2022 ক্জএভ াট াখা, মপনী

1635 5186 A-7895 জনাফ আছভা াম্মী এক্রজা 05-05-1987 04-05-2046 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ টুয়াখারী 17-07-2017 কভ মকতমা 30.06.2022 মুযাক্দয়া াখা, টুয়াখারী

1636 5187 P-421 জনাফ প্রীক্তকণা সফশ্য 20-06-1989 19-06-2048  এভক্ফএ মনত্রশকাণা 17-07-2017 কভ মকতমা 30.06.2022 মদশখারা াখা, ভয়ভনক্ং(দিঃ)

1637 5188 J-911 জনাফ মভাািঃ জুফাইদা খাতুন 02-12-1989 01-12-2048 ক্ফএ(ম্মান) চাাইনফাফগঞ্জ 17-07-2017 কভ মকতমা 30.06.2022 মুিঃ আিঃ কািঃ,গাজীনৄয

1638 5189 A-7915 জনাফ মভািঃ আক্ফদুয যভান 14-08-1988 13-08-2047 এভএএ ফক্যার 19-07-2017 কভ মকতমা(কযা) 30.06.2022 ফানাযীািা াখা, ফক্যার

1639 5190 S-4703 জনাফ াযক্ভন াঈদ সুক্প্ত 31-12-1985 30-12-2044 ক্ফএএ(ম্মান) ঢাকা 19-07-2017 কভ মকতমা(কযা) 30.06.2022 নকরা াখা, মযনৄয

1640 5191 A-7943 জনাফ আযাফুর আরভ 15-06-1990 14-06-2049 এভএএ ক্ঝনাইদ 27-12-2017 কভ মকতমা 30.06.2022 রাউশখারা াখা, যীয়তনৄয

1641 5192 M-4230 জনাফ ভব্বত মাশন ক্কদায 15-08-1987 14-08-2046 এভএক্ পক্যদনৄয 27-12-2017 কভ মকতমা 30.06.2022 কক্ফযাট াখা, মনায়াখারী

1642 5193 F-730 জনাফ মভািঃ পয়ার মাশন 01-01-1984 31-12-2042 এভএ ফক্যার 12-02-2012 ক্যদ মক 17-04-2018 আভশখারা াখা, টুয়াখারী

1643 5194 K-945 জনাফ কাক্নজ তাক্নয়া খান 01-01-1986 31-12-2044 এভএ ভাক্নকগঞ্জ 12-02-2012 ক্যদ মক 30.06.2022 গাজীনৄয াখা, গাজীনৄয

1644 5195 M-3718 জনাফ ভাসুদ খান 20-06-1980 19-06-2039 এভকভ যাজফািী 12-02-2012 মকালাধ্যক্ষ 30.06.2022 ফাক্তা াখা, রাকাভ

1645 5196 P-356 জনাফ রা কুভায াা 18-01-1985 17-01-2044 এভক্ফএ যাজফািী 12-02-2012 মকালাধ্যক্ষ 30.06.2022 মখাফা াখা, রাকাভ

1646 5197 S-3991 জনাফ মভাাম্মদ ক্যফুর মভাস্তপা 19-07-1983 18-07-2042 এভএ চট্টগ্রাভ 01-04-2012 মকালাধ্যক্ষ 30.06.2022 ীতাকুন্ড াখা,চট্টগ্রাভ(িঃ)

1647 5198 S-3992 জনাফ শুবাীল মন 20-02-1987 19-02-2046 এভক্ফএ চট্টগ্রাভ 01-04-2012 মকালাধ্যক্ষ 30.06.2022 আগ্রাফাদ কশ মাশযট াখা, চট্টগ্রাভ

1648 5199 E-355 জনাফ মুাম্মদ ইছানুর ক 13-06-1988 12-06-2047 এভএ(কাক্ভর) চট্টগ্রাভ 01-04-2012 মকালাধ্যক্ষ 30.06.2022 রাভা াখা, ফান্দযফান

1649 5200 S-5544 জনাফ মভািঃ াাবুক্িন 01.01.1992 31.12.2050 ক্ফএএ (ম্মান), এভএএ ফক্যার 10.01.2022 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চাটক্খর াখা, মনায়াখারী

1650 5201 K-1237 জনাফ কাভরুর মাাইন 06.11.1992 05.11.2051 ক্ফক্ফএ, এভক্ফএ খাগিাছক্ি 10.01.2022 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- যাঙ্গাভাটি াখা, যাঙ্গাভাটি

1651 5202 R-2003 জনাফ এ.এভ. যাক্জবুয যভান 03.03.1993 02.03.2052 ক্ফএ, এভএ নিাইর 10.01.2022 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- পতুল্লা াখা,নাযায়নগঞ্জ

1652 5203 J-1044 জনাফ মভািঃ জাক্দুর ইরাভ 22.10.1993 21.10.2052 ক্ফএক্(ম্মান), এভএক্ মযনৄয 10.01.2022 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- দূগ মানৄয াখা, মনত্রশকাণা

1653 5204 P-535 জনাফ ঙ্কজ কুভায ার 02.12.1989 01.12.2048 ক্ফএক্(ম্মান), এভএক্ যাজাী 10.01.2022 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফারাগঞ্জ াখা, ক্শরট
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1654 5205 A-8517 জনাফ অজুমন কুভায যায় 07.08.1990 06.08.2049 ক্ফএক্(ম্মান), এভএক্ ক্দনাজনৄয 10.01.2022 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- চুনারুঘাট াখা, ক্ফগঞ্জ

1655 5206 S-5542 জনাফ ক্প আরভ 01.12.1991 30.11.2050 ক্ফএ, এভএ ফগুিা 10.01.2022 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- নক্নয়াযচয াখা, যাঙ্গাভাটি

1656 5207 A-8514 জনাফ অক্জত চন্দ্র সফষ্ণফ 30.05.1990 29.05.2049 ক্ফএক্ (ইক্ঞ্জিঃ) ক্ফগঞ্জ 10.01.2022 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- াল্লা াখা, সুনাভগঞ্জ

1657 5208 A-8516 জনাফ মভািঃ আতারুজ্জাভান যাশর 20.08.1990 19.08.2049 ক্ফএক্(ম্মান) কুক্িগ্রাভ 10.01.2022 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- মনফাগ াখা, মনায়াখারী

1658 5209 S-5543 জনাফ সুাি চন্দ্র যায় 01.10.1990 30.09.2049 ক্ডক্বএভ নীরপাভাযী 10.01.2022 ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা ------- ফদযগঞ্জ াখা, চুয়াডাঙ্গা

(মভািঃ জাক্দুর ইরাভ )

ঊর্ধ্মতন মুখ্য কভ মকতমা

(মপযশদৌ আম্মদ)

কাযী ভাব্ফস্থাক

***  ঃ প্ররকৌলী (আরকপিকযা) (১ েন: জেযষ্ঠ্তা নং ২৭৯২, ঃ প্ররকৌলী (পপভ) (১৬ েন): জেযষ্ঠ্তা নং ৩৫৩৬,৩৭৫৫-৩৭৬২,৩৭৬৫,৩৭৬৭-৩৭৬৯, 5077-5079

***  উর্ধ্মতন কম মকতমা িরদ রাপর  পনরয়াগপ্রাপ্ত কম মকতমাগরের জযাগদারনর তাপরখ পভন্ন পভন্ন রও বপে মত জেযষ্ঠ্তা তাপকায় তারদর জযাগদারনর ব মরল তাপরখ ২৭.১২.২০১৭ উরেখ করা রয়রে,এর ফর তারদর জেযষ্ঠ্তার 

বস্থারনর জকান িপরবতমন য়পন।

পব:দ্র: 21.07.2022 পি, তাপরখ িয মন্ত োপরকৃত বদপ অরদল জমাতারবক ানাগাদ কম মস্থ জদখাররনা রয়রে।
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ংযুক্তিঃ ”খ”

ক্রিঃনং
জজষ্ঠ্যতা

 নং
ক্এপ নম্বয কভ মকতমায নাভ জন্ম তাক্যখ

অফরযয

 তাক্যখ
ক্ক্ষাগত জমাগ্যতা ক্নজ জজরা

ব্াংরক 

জমাগদারনয

 তাক্যখ

ব্াংরক জমাগদানকারীন দক্ফ
ফতমভান কভ মস্থর

১ 2 ৩ ৪ 5 ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

1 5 R-1944 জনাফ জভাাম্মদ যক্পকুর ক 29-09-1994 28-09-2053
ক্ফ.এ.ক্ (অনা ম), 

এভএক্ (আইটি)
ঢাকা 17-08-2020 উর্ধ্মতন কভ মকতমা(আইক্টি) আইক্টি  অারযন  ক্ফবাগ,প্রকা, ঢাকা

2 6 S- 5385 জনাফ এ.এভ াক্ভউর ইরাভ রুরফর 6-11-1992 05-11-2051

এভ.এ.ক্

(ইনপযরভন এন্ড 

কক্ভউক্নরকন ইক্জিঃ)

কুক্িগ্রাভ 17-08-2020 উর্ধ্মতন কভ মকতমা(আইক্টি) আইক্টি  অারযন  ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

3 10 P-516 জনাফ াক্যা আইরভদ প্রধী 18-10-1995 17-10-2054 ক্ফ.এ.ক্(ইক্জিঃ) ঢাকা 17-08-2020 উর্ধ্মতন কভ মকতমা(আইক্টি) আইক্টি  অারযন  ক্ফবাগ,প্রকা, ঢাকা

4 12 O-165 জনাফ জভািঃ ওভয পারুক খান 1-01-1990 31-12-2048 (এভ .ইক্জিঃ) াফনা 17-08-2020 উর্ধ্মতন কভ মকতমা(আইক্টি)
আইক্টি  ক্রেভ,কার্ ম ও জভাফাইর 

ব্াংক্কংক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

5 14 U-123 জনাফ উশাই ভাযভা 27-06-1991 26-06-2050 ক্ফ.এ.ক্ (অনা ম) ফান্দযফান 17-08-2020 উর্ধ্মতন কভ মকতমা(আইক্টি)
আইক্টি  ক্রেভ,কার্ ম ও জভাফাইর 

ব্াংক্কংক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

6 16 H- 1181 জনাফ জররনা খাতুন 8-02-1992 07-02-2051 ক্ফ.এ.ক্(ইক্জিঃ) জাভারপুয 17-08-2020 উর্ধ্মতন কভ মকতমা(আইক্টি)
আইক্টি  ক্রেভ, কার্ ম ও জভাফাইর 

ব্াংক্কং ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

7 17 H-1198 জনাফ াান ভামুদ 22-02-1992 21-02-2051 ক্ফ.এ.ক্ (অনা ম) ক্দনাজপুয 7-02-2021 উর্ধ্মতন কভ মকতমা(আইক্টি) ক্ফবাগীয় কাম মারয়, ভয়ভনক্ং

8 18 A-8483 জনাফ আব্দুল্লা আর জনাভান 1-07-1993 30-06-2052 ক্ফ.এ.ক্(ইক্জিঃ) জপনী 7-02-2021 উর্ধ্মতন কভ মকতমা(আইক্টি) আঞ্চক্রক কাম মারয়, খাগিাছক্ি

9 19 N-1920 জনাফ নাযায়ণ চন্দ্র অক্ধকাযী 22-09-1994 21-09-2053 ক্ফ.এ.ক্(ইক্জিঃ) ঠাকুযগাও 7-02-2021 উর্ধ্মতন কভ মকতমা(আইক্টি) আইক্টি  অারযন  ক্ফবাগ,প্রকা, ঢাকা

10 20 P-528 জনাফ প্রীক্ত যজন যকায 11-10-1993 10-10-2052
ক্ফ.এ.ক্(ইক্জিঃ), 

এভএক্ (ক্এই)
ভয়ভনক্ং 7-02-2021 উর্ধ্মতন কভ মকতমা(আইক্টি) ক্ফবাগীয় কাম মারয়, কুক্ভল্লা

11 21 T-823 জনাফ তানক্জরা ক্ফনরত জারন 5-09-1993 04-09-2052
ক্ফ.এ.ক্ (অনা ম)

এভএক্ (আইটি)
জাভারপুয 7-02-2021 উর্ধ্মতন কভ মকতমা(আইক্টি)

আইক্টি  ক্রেভ, কার্ ম ও জভাফাইর 

ব্াংক্কং ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

12 22 R-2002 জনাফ ক্যন ক্ফশ্বা 10-12-1991 09-12-2050
ক্ফ.এ.ক্(ইক্জিঃ), 

এভএক্
জগাারগজ 10-10-2021 উর্ধ্মতন কভ মকতমা(আইক্টি)

আইক্টি  ক্রেভ, কার্ ম ও জভাফাইর 

ব্াংক্কং ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

13 23 D-647 জনাফ জদফমানী যায় 23-08-1993 22-08-2052 ক্ফএক্(ম্মান) ভাক্নকগজ 10-10-2021 উর্ধ্মতন কভ মকতমা(আইক্টি)
আইক্টি  ক্রেভ, কার্ ম ও জভাফাইর 

ব্াংক্কং ক্ফবাগ, প্রকা, ঢাকা

ফাংরারদ কৃক্ল ব্াংক

ক্উম্যান ক্যরা ম ম্যারনজরভন্ট ক্ফবাগ-১

প্রধান কাম মারয়, ঢাকা

বিষয়: 24.07.2022 বি. তাবিখ বিবিক বিককবি’তত ঊর্ধ্বতন কর্ বকতবা (আইবিটি) পকে কর্ বিত কর্ বকতবাকেি খিড়া তযেষ্ঠতা তাবিকা
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ক্রিঃনং
জজষ্ঠ্যতা

 নং
ক্এপ নম্বয কভ মকতমায নাভ জন্ম তাক্যখ

অফরযয

 তাক্যখ
ক্ক্ষাগত জমাগ্যতা ক্নজ জজরা

ব্াংরক 

জমাগদারনয

 তাক্যখ

ব্াংরক জমাগদানকারীন দক্ফ
ফতমভান কভ মস্থর

১ 2 ৩ ৪ 5 ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

বিষয়: 24.07.2022 বি. তাবিখ বিবিক বিককবি’তত ঊর্ধ্বতন কর্ বকতবা (আইবিটি) পকে কর্ বিত কর্ বকতবাকেি খিড়া তযেষ্ঠতা তাবিকা

14 24 R-2001 জনাফ ক্যাত াা 28-12-1991 27-12-2050 ক্ফ.এ.ক্(ইক্জিঃ) জপনী 10-10-2021 উর্ধ্মতন কভ মকতমা(আইক্টি) আইক্টি  অারযন  ক্ফবাগ,প্রকা, ঢাকা

(জভািঃ জাক্দুর ইরাভ )

ঊর্ধ্মতন মুখ্য কভ মকতমা

(জপযরদৌ আম্মদ)

কাযী ভাব্ফস্থাক



ংযুক্তিঃ ”গ”

ক্রিঃনং
জেষ্ঠ্যতা

 নং
ক্এপ নম্বয কভ মকতমায নাভ েন্ম তাক্যখ

অফরযয

 তাক্যখ
ক্ক্ষাগত জমাগ্যতা ক্নে জেরা

ব্াংরক 

জমাগদারনয

 তাক্যখ

ব্াংরক জমাগদানকারীন দক্ফ 
ফতমভান কভ মস্থর

১ 2 ৩ ৪ 5 ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

1 01 A-8130 েনাফ আপরযাো আতায 30-11-1992 29-11-2051
এভএক্ (ইক্জিঃ) 

আইক্টি
টাঙ্গাইর 21-08-2019 এক্িঃ জভইনরটন্যান্স ইক্জিঃ আইক্টি অারযন ক্ফবাগ,প্রকা ঢাকা

2 02 A-8131 েনাফ জভািঃ আরভগীয 10-10-1991 09-10-2050 ক্ফএক্(ম্মান) ঢাকা 21-08-2019 এক্িঃ জভইনরটন্যান্স ইক্জিঃ আইক্টি অারযন ক্ফবাগ,প্রকা ঢাকা

3 03 G-616 েনাফ জগাার চন্দ্র যায় 07-01-1991 06-01-2050 ক্ফএক্(ইক্জ) াতক্ষীযা 21-08-2019 এক্িঃ জভইনরটন্যান্স ইক্জিঃ
আইক্টি ক্রেভ, কার্ ম ও জভাফাইর 

ব্াংক্কং ক্ফবাগ,প্রকা, ঢাকা।

4 05 O-157 েনাফ অক্ভউন যভান 25-12-1991 24-12-2050 ক্ফএক্(ইক্জ) ভয়ভনক্ং 21-08-2019 এক্িঃ জভইনরটন্যান্স ইক্জিঃ
আইক্টি ক্রেভ, কার্ ম ও জভাফাইর 

ব্াংক্কং ক্ফবাগ,প্রকা, ঢাকা।

5 06 R-1743 েনাফ জখ জভািঃ যক্ক 16-07-1991 15-07-2050 ক্ফএক্(ইক্জ) চট্টগ্রাভ 21-08-2019 এক্িঃ জভইনরটন্যান্স ইক্জিঃ এইচআযএভক্র্-১, প্রকা, ঢাকা

6 08 J-951 েনাফ োন্নারত নাঈভ 28-09-1995 27-09-2054 ক্ফএক্(ইক্জ) জযপুয 21-08-2019 এক্িঃ জভইনরটন্যান্স ইক্জিঃ
আইক্টি ক্রেভ, কার্ ম ও জভাফাইর 

ব্াংক্কং ক্ফবাগ,প্রকা, ঢাকা।

7 09 S-4966 েনাফ জভািঃ ক্যফুর ইরাভ 03-06-1991 02-06-2050 ক্ফএক্(ম্মান) টাঙ্গাইর 21-08-2019 এক্িঃ জভইনরটন্যান্স ইক্জিঃ আইক্টি অারযন ক্ফবাগ,প্রকা ঢাকা

ফাংরারদ কৃক্ল ব্াংক

ক্উম্যান ক্যরা ম ম্যারনেরভন্ট ক্ফবাগ-১

প্রধান কাম মারয়, ঢাকা

বিষয়: 24.07.2022 বি. তাবিখ বিবিক বিককবি’তত এবিস্ট্যান্ট তেইনটিন্যান্স ইবজিঃ পকে কে মিত কে মকতমাকেি খিড়া তযযষ্ঠতা তাবিকা

(জভািঃ োক্দুর ইরাভ )

ঊর্ধ্মতন মুখ্য কভ মকতমা

(জপযরদৌ আম্মদ)

কাযী ভাব্ফস্থাক
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ংযুক্তিঃ ”ঘ”

ক্রিঃনং
জেষ্ঠ্যতা

 নং
ক্এপ নম্বয কভ মকতমায নাভ েন্ম তাক্যখ

অফরযয

 তাক্যখ
ক্ক্ষাগত জমাগ্যতা ক্নে জেরা

ব্াংরক 

জমাগদারনয

 তাক্যখ

ব্াংরক 

জমাগদানকারীন 

দক্ফ
ফতমভান কভ মস্থর

১ 2 ৩ ৪ 5 ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

1 2 J-915 েনাফ  জভাাম্মদ োক্দ াান 22-12-1992 21-12-2051 ক্ফএক্ ইক্জিঃ(ক্এই) ফক্যার 05.09.2017 িঃ জরাগ্রাভায ক্ফবাগীয় কাম মারয়, ফক্যার

2 6 M-4218 েনাফ জভাছািঃ ভাকক্রনা খাতুন 10-12-1991 09-12-2050
ক্ফএক্(ইক্জক্নয়াক্যং), 

এভএক্(ক্এই)
গাইফান্ধা 05.09.2017 িঃ জরাগ্রাভায আইক্টি অারযন ক্ফবাগ, রকা

3 8 T-693 েনাফ তােক্নন ায়দায জ ৌধুযী 21-09-1992 20-09-2051 এভএক্ (ইক্জিঃ-ক্এই) কুক্ভল্লা 21.08.2019 িঃ জরাগ্রাভায আইক্টি অারযন ক্ফবাগ, রকা

4 10 G-639 েনাফ জগারাভ যব্বানী শুব 30-07-1994 29-07-2053 ক্ফএক্(ইক্জ),এভএক্ জনায়াখারী 01.01.2020 িঃ জরাগ্রাভায আইক্টি অারযন ক্ফবাগ, রকা

4

ফাংরারদ কৃক্ল ব্াংক

ক্উম্যান ক্যরা ম ম্যারনেরভন্ট ক্ফবাগ-১

রধান কাম মারয়, ঢাকা

বিষয়: 24.07.2022 বি. তাবিখ বিবিক বিককবি’তত সহকািী তরাগ্রামাি পকে কম মিত কম মকতমাকেি খসড়া তযেষ্ঠতা তাবিকা

(জভািঃ োক্দুর ইরাভ )

ঊর্ধ্মতন মুখ্য কভ মকতমা

(জপযরদৌ আম্মদ)

কাযী ভাব্ফস্থাক
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ংযুক্তিঃ ”ঙ”

ক্রিঃনং
জেষ্ঠ্যতা

 নং
ক্এপ নম্বয কভ মকতমায নাভ েন্ম তাক্যখ

অফরযয

 তাক্যখ
ক্ক্ষাগত জমাগ্যতা ক্নে জেরা

ব্াংরক 

জমাগদারনয

 তাক্যখ

ব্াংরক জমাগদানকারীন 

দফী ফতমভান কভ মস্থর

১ 2 ৩ ৪ 5 ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

1 1 S-5486 েনাফ আবু াইদ 15-11-1982 14-11-2041 ক্ফএএ(া) কুক্িগ্রাভ 01-02-2021 ক্নযাত্তা কভ মকতমা
প্রক্কউযরভন্ট এফং কভী কল্যাণ ও 

ক্যফন ক্ফবাগ, প্রকা

ফাংরারদ কৃক্ল ব্াংক

ক্উম্যান ক্যরা ম ম্যারনেরভন্ট ক্ফবাগ-১

প্রধান কাম মারয়, ঢাকা

(জপযরদৌ আম্মদ)

কাযী ভাব্ফস্থাক

বিষয়: 24.07.2022 বি. তাবিখ বিবিক বিককবি’তত বিিাপিা কর্ মকতমা (ঊর্ধ্মতি কর্ মকতমা) পকে কর্ মিতকেি খসড়া তযেষ্ঠতা তাবিকা

(জভািঃ োক্দুর ইরাভ )

ঊর্ধ্মতন মুখ্য কভ মকতমা
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