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িসিরয়াল নং াথ র নাম াথ র নাম (English) িপতার নাম মাতার নাম জ  তািরখ িনজ জলা
252238 মিহউি ন িবন মনসুর MOHIUDDIN BIN MONSUR মা. মনসুর আহেমদ হােসনা বগম 12/31/1986 া ণবাড়ীয়া
479120 সুশীল মার দাস SUSHIL KUMAR DAS সুেবাধ র ন দাস সুন া রানী দবী 12/1/1987 ময়মনিসংহ
652660 মাঃ ইসতা ল ইসলাম MD. ESTAKUL ISLAM মাঃ আ ুস সামাদ হািববা খাতুন 3/1/1986 ঢাকা
761982 মা: ইমরান হােসন Md. Emran Hossain মা: আ ুল হািকম মাছা: সােলহা খাতুন 9/2/1988 ময়মনিসংহ

9618 তামা া ইয়াসিমন TAMANNA YESMIN নু ল হক হািসনা আ ার 6/14/1985 চুয়াডা া
410278 িরফাত শারিমন িলসা Rifat Sharmin Lisa রজাউল কিরম মাহমুদা খাতুন 9/13/1987 িদনাজপুর
884201 মাঃ ওমর হাসান MD. OMAR HASAN মাঃ আবদলু মাতােলব বপারীহাওয়ানুর বগম 1/1/1986 বিরশাল
738541 মাঃ রােশদ-িবন-জ ল Md. Rashed-Bin-Zahurul মাঃ জ ল হক ম ল রািজয়া খাতুন 7/7/1985 িড় াম
275991 মাঃ আেনায়ার হােসন Md. Anowar Hossain মাঃ নজ ল ইসলাম মাছাঃ আনজয়ুারা বগম 6/15/1986 ব ড়া
217170 নূর -এ- আলম Nur -A- Alam আ ুছ ছালাম িব াস নূ াহার বগম 11/25/1988 ময়মনিসংহ
659456 মাঃ গালাম রাববানী Md. Golam Rabbani মাঃ আ ুল কাফী মাছাঃ জাহানারা বগম 8/15/1985 ব ড়া

817480 মুহা দ শাহাদাত হাসাইন
MUHAMMAD SHAHADAT 
HOSSAIN মুহা দ নু ল ইসলাম হািসনা বগম 3/1/1986 ঢাকা

108659 মাঃ িমজানুর রহমান Md. Mizanur Rahman মর ম, শামসু ীন আকতার বানু 1/1/1989 িদনাজপুর
797294 মাহা দ মাইন উি ন Mohammad Main Uddin আ ুস সিহদ আেয়শা বগম 2/18/1991 ল ীপুর
462854 মা: আসাদু ামান Md. Asaduzzaman গালাম মা ফা গালাপ নাহার 8/25/1986 া ণবাড়ীয়া
46722 শরীফা আ ার Shorifa Akter মা: িসরাজলু ইসলাম শাি  বগম 1/1/1988 া ণবাড়ীয়া

899763 কািবল িমঞা KABIL MIAN আঃ মিতন হনুফা বগম 10/8/1987 া ণবাড়ীয়া
959662 উ ম মার ঘাষ Uttam Kumar Ghosh সুিনল মার ঘাষ পা ল বালা 4/7/1986 রাজশাহী
773149 গাপী নাথ রায় GOPINATH ROY ফুল  চ  রায় পা ল রায় 11/10/1985 িদনাজপুর
924153 তামা া মা ফা TAMANNA MOSTOFA মাঃ গালাম মা ফা মাসাঃ নািসমারা পারভীন 2/1/1986 রাজশাহী
20438 মাঃ নু াহ আহেমদ MD. NURULLAH AHMED মাঃ রয়াজ উি ন নুরজাহান বগম 6/20/1986 লালমিনরহাট

586789 মাঃ সুলতান মাহমুদ MD. SULTAN MAHMUD মাঃ মাজাে ল হক সুিফয়া খাতুন 6/25/1987 শরপুর
468996 মা: হায়দার আলী MD. HAIDER ALI আলী আহেমদ হািসনা বগাম 4/4/1989 ঢাকা
871689 মেনায়ার হােসন MONOWAR HOSSAIN মাঃ আফজাল হােসন মেনায়ারা বগম 6/12/1986 িদনাজপুর
88345 মা: মা ফ  হাসাইন MD.MARFU HOSSAIN মাঃ মাজা ফর রহমান মাছাঃ িফেরাজা বগম 10/27/1989 িড় াম

533958 মাঃ আিমনুল ইসলাম Md. Aminul Islam মাঃ ইসহাক আলী সািফয়া বগম 12/28/1988 িপেরাজপুর
136756 মাঃ নািহদ হাসান MD. NAHID HASAN মাঃ মাহাটাব উি ন মৃত. রািজয়া খাতুন 11/1/1986 যেশার
669336 সুহাস চ  দাস Suhas Chandra Das সুধীর চ  দাস িন পমা দাস 1/1/1986 া ণবাড়ীয়া
536221 মাঃ রািজব হাসান MD. RAZIB HASAN মাঃ ফজলুল হক রািশদা বগম 11/1/1987 ময়মনিসংহ
82823 সিলনা আখতার Selina Akhter এ. ক. এম. আ া ামান ছােয়রা আ ার 12/1/1987 ল ীপুর

123513 কে াল বড়ুয়া KALLOL BARUA বাবুল বড়ুয়া িঝনু বড়ুয়া 1/1/1988 ঠা রগাঁ
757305 মা: শিরফুল ইসলাম MD. SHARIFUL ISLAM মা: বজলুর রিশদ শফালী বগম 10/22/1986 রাজশাহী
33182 মাসা: রানুয়ারা থাতুন MOST. RANUWARA KHATUN মাঃ শাহাবুি ন যমুনা 10/10/1985 রাজশাহী

929455 উৎপল সরকার UTPAL SARKAR িবধান চ  সরকার স া রানী সরকার 12/6/1987 সাতি রা
420187 মাঃ তৗিফ ামান Md. Toufikuzzaman মাঃ িনজাম ◌ উি ন তহিমনা বগম 2/3/1986 নীলফামারী
43147 মাঃ সােহল রানা MD. SOHEL RANA মাঃ শিফ ল ইসলাম মাছাঃ ফােতমা খাতুন 12/30/1985 চুয়াডা া

801275 িনয়াজ মাহা াদ নািদম NIYAJ MUHAMMAD NADIM আ ুল মােলক ভঁূইয়া নািগস আ ার 12/31/1985 া ণবাড়ীয়া
733911 িশিরন আ ার জামান SHIRIN AKTAR JAMAN মৃত কাম ামান নািদরা জামান 12/31/1987 নওয়াবগ
736479 সজীব মার মাদক SAJIB KUMAR MODAK যতী  চ  মাদক া রাণী মাদক 2/22/1989 শরপুর
379808 মাঃ হােশম-উজ-জামান MD. HASHEM-UZ-ZAMAN মাঃ সয়দ আলী মাছাঃ আেমনা খাতুন 1/5/1986 লালমিনরহাট
870630 মাঃ নািজবু ামান MD. NAZIMBUZZAMAN মাঃ আকবর হােসন মাছাঃ নাজমা বগম 5/25/1987 ব ড়া
268897 মাঃ মা ািফজরু রহমান MD. MOSTAFIZUR RAHMAN মাঃ মহিসন িব াস নূরজাহান 5/12/1985 যেশার
94889 িশিরন সুলতানা SHIRIN SULTANA মা: শিহদু াহ সয়দা রওশান 8/5/1987 ঢাকা

876121 মাঃ শরীফুল আজম Md. Shariful Ajam মাঃ শাহজাহান শরীফ নািগস আ ার 5/23/1989 বিরশাল
740523 কৃ  কা  রায় KRISNA KANTA ROY ন  লাল রায় ননী বালা রায় 11/19/1986 িদনাজপুর
603737 মাঃ রজাউল ইসলাম MD: REZAUL ISLAM মাঃ আ ু া  িময়া রিশদা বগম 8/7/1988 িদনাজপুর
535903 মাঃ িফেরাজ তানিজর MD. FEROJ TANZIR মাঃ তির ল ইসলাম মাসাঃ ফিরদা আলম 9/24/1986 রাজশাহী
10284 িজেতন চ  দাস GITAN CHANDRA DAS ম ু চ  দাস সান রী রালী দাস 6/7/1985 ময়মনিসংহ

443765 মাঃ মা ািফজরু রহমান Md. Mostafijur Rahman মাহা দ আলী মাছাঃ জােবদা খাতুন 11/25/1985 নীলফামারী
388477 মাঃ সাফােয়ত আলম MD. SHAFAYET ALAM মাঃ আবুল কােশম রেবকা সুলতানা 2/12/1988 সাতি রা
985113 এম. আিমনুল হক M. AMINUL HOQUE আবু তােহর ভূঞা আেমনা বগম 10/3/1987 ঢাকা
731830 মাঃ শিফ ল ইসলাম MD. SHAFIQUL ISLAM মাঃ আমেজদ আলী আিছয়া খাতুন 7/6/1988 ঢাকা
676568 মাঃ আল-আিমন Md. Al-Amin মাঃ হািববুর রহমান মােজদা বগম 11/10/1985 বিরশাল
295453  আনছার আলী Ansar Ali মা:আ ুল আিজজ মিজনা 1/17/1986 সাতি রা
229105 িব িজৎ চ  দাস BISSHOJIT CHANDRO DAS িব ু  পদ দাস বীনা রানী দাস 9/20/1989 নীলফামারী
300169 ষীেকশ রায় HRISHIKESH ROY শেল  নাথ রায় বীনা রানী রায় 11/25/1986 িদনাজপুর
267969 মাঃ আিনছুর রহমান Md. Anichur Rahman মাঃ সামসুল হক হাওলাদার মাসাঃ িরিজয়া বগম 6/5/1985 পটুয়াখালী
580161 মা: কায়ছার আহেমদ MD.KAESAR AHMED মা: আ ুল কােদর সােদকা খাতুন 6/12/1986 ঠা রগাঁ
632607 মাঃ ইসিতয়াক আহে দ Md. Istiak Ahamed আবু িছি ক রােকয়া বগম 12/1/1988 ঢাকা
927658 মাহাঃ আ ুল আলীম Md. Abdul Alim মাহাঃ ফজলুল হক মাসাঃ চােমলী বগম 7/1/1986 নওয়াবগ
601247 সুকেদব িব াস Shukdeb Biswas সুধীর িব াস বাবলা রানী 9/11/1985 পটুয়াখালী
757397 শখ মাসুদ রানা Sk. Masud Rana  শখ আবুল হােসন শখ হািসনা খাতুন 1/1/1987 সাতি রা
445278 মাঃ িমজানুর রহমান MD. MIZANUR RAHMAN মাঃ ইসমাইল হােসন আকিলমা বগম 1/1/1986 নীলফামারী
558127 আেনায়ার হােসন ANWAR HOSSEN দলুাল উি ন হরবালা বগম 10/1/1986 ময়মনিসংহ
446538 রাজীব পাল RAJIB PAUL বীের  পাল পা ল রাণী ◌ পাল 10/20/1986 ময়মনিসংহ
480620 মা:ওবায়দলু কােদর Md.Obaidul kader মা: আিজজলু হক সােজদা বগম 5/26/1988 শরপুর
321687 মুহা দ নাজমুল দা Muhammad Nazmul Huda মুহা দ আ ুল সু মাসা: মালী বগম 12/12/1985 নওয়াবগ
82864 উে  ফারহানা কাওসার Umme Farhana Kawsar মাহা: সাইফু ীন মাসা: িফেরাজা 12/12/1985 নওয়াবগ
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online_applicant49208 ল ণ মার চৗধুরী LAKHMAN KUMAR CHOWDHURY িনহার র ন চৗধুরী শফালী রানী চৗধুরী 6/15/1985 া ণবাড়ীয়া
817814 মাঃ সােহল রানা Md. Sohel Rana মাঃ ইউনুস হাওলাদার হােফজা বগম 10/16/1985 পটুয়াখালী
221775 মাহা দ ইউনুস MOHAMMED YUNUS ইফেতকার রসুল হািমদা বগম 1/15/1987 ক বাজার
113431 মাঃ তাফাে ল মি ক Md. Tofaggel Mollik মাঃ সেহব মি ক সামসু াহার 2/20/1986 পটুয়াখালী
750694 মাঃ িমজানুর রহমান MD. MIJANUR RAHAMAN মাঃ আ ুল কিরম মাল া হািজরা বগম 12/20/1985 যেশার
46235 িজ.এম. আল-আিমন G.M Al-Amin মা: বজলুর রহমান গাজী নূর জাহান বগম 12/5/1987 বিরশাল

172257 মা ার িময়া চৗধুরী MOKTER MIA CHOWDHURY মা: শাহজাহান চৗদরুী সােদকা খাতুন চৗধুরী 9/30/1987 া ণবাড়ীয়া
768245 মা: মিতয়ার রহমান Md. Matiar Rahman মা: সয়দ আলী মিজনা বগম 8/25/1986 িড় াম
777974 মুহা দ জািহদলু ইসলাম Muhammad Jahidul Islam আবদসু সালাম আকন আি য়া বগম 1/1/1987 িপেরাজপুর
63657 সািবহা আ ার রামা SHABIHA AKTER RUMA মাঃ ইসলাম উি ন রােহমা বগম 12/31/1987 ময়মনিসংহ

576960 মাঃ ফজেল রাি Md. Fazla Rabbi মাঃ আ ুল বারী বগম জারা শাহার 10/16/1988 ময়মনিসংহ
223204 শখ শারিমন সুলতানা SHEIKH SHARMIN SULTANA শখ সাইদরু রহমান আেলয়া বগম 1/1/1986 ঢাকা
461268 মা: মা ািফজরু রহমান Md. Mostafizur Rahman মা: জিসজলু হক মাছা: মেমনা খাতুন 9/5/1986 িড় াম
158660 কািনজ ফােতমা KANIZ FATEMA কাইয়ুম সরকার সােজদা বগম 11/20/1986 নারায়ণগ
808921 ◌মাঃ রিবউল ইসলাম Md. Rabiul Islam আলহা  ◌মাঃ আিজজার রহমান◌মাছাঃ রাে◌বয়া ◌বগম 11/10/1985 নীলফামারী

1295 মাঃ আলমগীর হােসন MD. ALAMGIR HOSSAIN মাঃ আনছার আলী পয়ারা বগম 1/1/1988 পটুয়াখালী
81890 মা: আিরফুর রহমান MD: ARIFUR RAHMAN মা: ফজলুর রহমান মাছা: মিজনা বগম 7/15/1985 চুয়াডা া
44136 মাঃ আল- মামুন MD. AL- MAMUN মাঃ আবদলু আিজজ িময়া রনু বগম 1/2/1989 পটুয়াখালী

990644 মাঃ মাহবুবুর রহমান MD. MAHBUBUR RAHMAN মাঃ ফজলুর রহমান ঝণা আ ার 12/25/1986 ময়মনিসংহ
419767 জমেশদরু রহমান JAMSEDUR RAHMAN িব াল আহেমদ জীবন নছা 11/29/1985 মু ীগ
569251 মীর মা: মাশাররফ হােসন Mir Md. Mosharraf Hossain মীর মা: নূ ল হক আেয়শা আ ার 6/18/1985 ময়মনিসংহ
572840 আইন উ ীন Ain Uddin মাঃ হািনফ উি ন আেনায়ারা বগম 6/4/1989 ময়মনিসংহ
298434 মাঃ আবুল হাসান MD. ABUL HASAN মাঃ ইউনুচ আলী শিরফা িবিব 11/6/1991 নওগাঁ
401625 মা: উযােয়র হাসাইন Md. Uzayer Husain মা: আবুল হাসাইন হািলমা খাতুন 1/1/1989 সাতি রা
584161 আ ু াহ আল-মামুন ABDULLAH AL-MAMUN আ ুর রশীদ মাসাঃ উনাইজা বগম 1/2/1986 নওয়াবগ
445629 মাঃ মা ািফজরু রাহমান Md.Mustafizur Rahman মাঃ িছি র রাহমান সিলনা রাহমান 10/7/1985 িসেলট
896627 মাঃ আ ুল হািলম পাঠান সাহাগMD. ABDUL HALIM PATHAN SOHAGমাঃ আ ুল আিজজ  পাঠানিশউলী আ ার 4/16/1986 ময়মনিসংহ
735416 সিখনা খাতুন SOKHINA KHATUN. মৃত-সামছুল হক মৃত- িশয়া খাতুন 4/11/1986 িদনাজপুর

7430 সু ত মার সুতার Subrata Kumer Suter পিরেতাষ মার সুতার খু  সুতার 11/20/1986 বিরশাল
919406 জামাল হােসইন JAMAL HOSSAIN মাঃ হািনফ মেনায়ারা বগম 1/1/1986 ল ীপুর
311597 মাঃ পারেভজ সুলতান MD. PERVEZ SULTAN মাঃ আ ুল মােলক িমেস  মােলক 10/12/1985 চুয়াডা া

987 মাঃ সােহল MD. SOHEL মাঃ হািনফ সতারা 8/13/1988 নারায়ণগ
681452 এ, ক, এম, িশিশ ল হক A. K. M. Sisirul Haque এ, ক, এম, কাম ল হক সামছু াহার 11/1/1987 নারায়ণগ
186921 মাঃ আহসানুল কিবর Md. Ahasanul Kabir মাঃ আ ুল গফুর মাছাঃ শাহনূর নাহার 11/28/1985 ব ড়া
808287 মাঃ জিসম উি ন Md. Jasim Uddin মাঃ আ ুস সালাম মাসাঃ মিজনা বগম 10/29/1986 রাজশাহী
716125 মাঃ আহসান হাবীব Md. Ahasan Habib মাঃ মকবুল হাসাইন মাছাঃ আ ারা বানু 3/1/1988 ঠা রগাঁ
885728 মা: আ ুল আলী Md. Abdul Ali মা: আ ুল গফুর আেয়শা 5/5/1986 ময়মনিসংহ
824494 মাঃ নুর ইসলাম MD. NUR ISLAM মাঃ ফিকর চাঁন কিছরন িবিব 1/1/1987 িড় াম
871473 গািব  মার পাল GOBINDO KUMAR PAUL সে াষ মার পাল পুতুল রানী পাল 12/12/1987 সাতি রা
134199 মাঃ মাখেলছুর রহমান Md. Mokhlesur Rahman এ. রব খান জয়নব বগম 1/2/1986 পটুয়াখালী
834823 মাঃ রিবউল ইসলাম Md. Rabiul Islam মাঃ শাহজাহান মু ী মমতাজ বগম 11/17/1988 বিরশাল
578421 মা: নূ ামান Md. Nuruzzaman মা: ইয়ািছন আলী নূরজাহান খাতুন 4/23/1986 ব ড়া
657494 মা: তামজীদ িময়া MD. TAMZID MIA মা: হামদ ুিময়া মাছা: শরীফা বগম 1/2/1986 া ণবাড়ীয়া
505663 িনউটন অিধকারী NEWTON ADHIKARY অিনল কৃ  অিধকারী সুহািসিন অিধকারী 11/30/1989 িপেরাজপুর
769499 অপূব চাধূরী Apurbo Chowdhury অলক কাি  চাধূরী আরিত চাধূরী 10/7/1992 সুনামগ
732199 সয়দা রজওয়ানা িবনেত আিজজSAYEDA REZWANA BINTA AZIZ সয়দ আ ুল আিজজ শািকলা বগম 12/28/1990 মু ীগ
279492 লুৎফুন নছা LUTFUN  NESA আ ুল হািলম খান কািনজ ফােতমা 9/8/1988 ময়মনিসংহ
387773 খান  জিসম উ ীন Khan Jasim Uddin আবদলু হািমদ খান নূরজাহান 3/1/1991 পটুয়াখালী
843764 মাবাে র আহেমদ Mobashwer Ahmed মাঃ মাবারক আলী মাছাঃ িশরীনা আ ার 9/21/1988 লালমিনরহাট
462631 সাঈদা আফিরন SAYEDA AFRIN মাঃ সাইদরু রহমান সািলমা রহমান 8/30/1989 রাজশাহী
570851 মাঃ জািকর হােসন Md. Zakir Hosen মাঃ ওবায়দরু রহমান মাছাঃ জ রা বগম 6/6/1987 ঠা রগাঁ
258170 মা: িরয়াদলু ইসলাম Md. Riadul Islam মা: লুৎফর রহমান বপাির রওশনারা 9/10/1989 বিরশাল
419815 মাঃ জািহদ হাসান Md. Zahid Hasan মাঃ ওবায়দরু রহমান মাছাঃ জ রা বগম 6/6/1987 ঠা রগাঁ
376564 মািনক পা ার Manik Podder কৃ  কমল পা ার বদানা রাণী পা ার 5/30/1986 ব ড়া
604192 মাঃ দেলায়ার হােসন Md. Delowar Hossan মৃত ইউসুফ আলী মাছাঃ আি য়া খাতুন 12/31/1986 িড় াম
856540 মুঃ নািহদলু ইসলাম MD. NAHIDUL ISLAM মাঃ জিহ ল ইসলাম িনলুফা বগম 7/1/1983 ঢাকা
328722 মাঃ কাম ল দা MD. KAMRUL HUDA মাঃ জামাল উি ন মাছাঃ কািহনুর বগম 7/18/1985 িড় াম
313193 মাঃ সালা  উি ন MD. SALAH UDDIN মাঃ নািসর উি ন হােসনা বগম 11/7/1985 া ণবাড়ীয়া
439610 হাসনাত হলী HASNAT HELI মা: আ ুল হািমদ মাছা: িনলুফার ইয়াছিমন 11/20/1989 যেশার
157114 হািলমা খাতুন চ া Halima Khatun Champa নািসর উি ন আহেমদ ফােতমা খাতুন 12/25/1987 হিবগ
233455 মাঃ আিজজরু রহমান MD. AZIZUR RAHMAN মাঃ আ ুল মিজদ মাজীদা 2/15/1988 সাতি রা
651756 মাঃ সাইফ-উজ-জামান Md. Shaif-Uz-Zaman মাঃ সাইদ-উজ-জামান নািসমা জামান 1/4/1987 যেশার
946649 মাঃ আলমগীর সরকার MD:ALAMGIR SARKAR মাঃ আ ুল হক সরকার মাছাঃ আেনায়ারা বগম 8/15/1985 া ণবাড়ীয়া
732207 মহিসন বখত কােরশী Mohosin Bokkt Kurasi মাঃ কািরম বখত কােরশী শাহানা বগম 8/24/1986 মৗলভীবাজার
20731 রহান আহেমদ Rahan Ahmed মৃত হািববুর রহমান মৃত সােলহা বগম 6/19/1985 ঢাকা
32501 িলদন আ ার LIDAN AKTER মাঃ িছি ক িময়া জাসনা বগম 10/20/1988 া ণবাড়ীয়া

140745 মাঃ রােসল পারেভজ MD. RASEL PARVEZ মাঃ িসি ক উল াহ সােহরা খাতুন 1/2/1986 নারায়ণগ
701190 মাঃ কাম ামান ভ MD. KAMRUZZAMAN SHUVO মাঃ ইমরান আলী মাসাঃ কাম ন নাহার 1/1/1988 নওয়াবগ
758202 মামনুর রিশদ MAMNUR RASHID শমেসর আলী মাছাঃ সু তজান িবিব 1/1/1987 রাজশাহী
413395 আিরফ আহেমদ Arif Ahamed মাঃ জােহর আলী মাছাঃ আিরফা খাতুন 1/20/1986 চুয়াডা া
218173 মাঃ মাহফুজার রহমান ম লMD. MAHFUZAR RAHMAN MONDALমাঃ মাফা ল হােসন ম লমাছাঃ ম য়ুারা বগম 7/14/1987 রংপুর
899626 মা: আল-আিমন MD.AL-AMIN মা:আ ুস ছা ার মাছা: জােহদা িবিব 8/25/1989 নওগাঁ
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