
 

Dc‡Rjv hye Dbœqb Awdm 
wmsMvBi, gvwbKMÄ 

A_© eQi: 2011-2012 n‡Z 2016-2017 

AvZ¥Kgx©i ZvwjKv 
 
 
 
 
 

আ�কম �x‡`i bv‡gi ZvwjKv 
A_© eQi t 2011-2012 
e¨vP b¤^i t cÖ_g e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 



µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯̂vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤̂i 
01 02 03 04 05 06 07 

01| Rbve †gvt `yjvj †nv‡mb Avãyj mvjvg ivweqv †eMg 
MÖvg t ˆRjøv 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 
(অ�ািত:)  

02| 

 
Rbve †gvt bvwmi †nv‡mb 

 
iIkb Avjx 

 
iv‡k`v †eMg MÖvg t ˆRjøv 

WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 
(অ�ািত:)  

০৩। 

 
Rbve †gvt Av°vQ Avjx 

 
g„Zt Avt Rwjj  

 
আেনায়ারা �বগম MÖvg t ˆRjøv 

WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 
(অ�ািত:)  

 
  ০৪। 

Rbve †gvt Rvwn`  kwn`yi ingvb  Rv‡n`v †eMg  
MÖvg t ˆRjøv 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 
(অ�ািত:)  

 

০৫। Rbve UzUzj Avn‡¤§` nhiZ Avjx mvjgv †eMg 

 
MÖvg t ˆRjøv 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  



০৬। Rbve Avjx †nv‡mb wiqvR DwÏb  †iv‡Kqv †eMg  
MÖvg t ˆRjøv 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  
০৭। Rbve nviæb Ai iwk`  Lwjjyi ingvb  †kdvjx Av³vi  

MÖvg t ˆRjøv 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  
০৮। Rbve wejøvj †nv‡mb  mwdDwÏb  ‡nbv Av³vi  

MÖvg t ˆRjøv 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  
০৯। Rbve †kdvjx Av³vi  Lwjjyi ingvb  Av‡bvqviv †eMg  

 
MÖvg t ˆRjøv 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  
১০। Rbve Avãyj gv‡jK g„Zt †igyRwÏb  Av‡gbv LvZzb  

MÖvg t ˆRjøv 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  
১১। Rbve mvwn`v  ïKzi Avjx g‡bvqviv  

MÖvg t �খায়ামিড় 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  
১২। �েলয় আ: রিহম মেনায়ারা 

MÖvg t �খায়ামিড় 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  



১৩। Rbve gwnDwÏb  Kwjg DwÏb  g„Zt kwidzb  

 
MÖvg t �খায়ামিড় 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  
১৪। Rbve Av‡bvqvi †nv‡mb  UvwjgywÏb  Qv‡jnv LvZzb  

MÖvg t �খায়ামিড় 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  
১৫। Rbve bRiæj Bmjvg  nv‡kg Avjx gwiqg †eMg  

MÖvg t �খায়ামিড় 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  
১৬। Rbve gv‡R`v †eMg  ¯^vgxt Rqbvj Av‡e`xb Kzjmyg  

MÖvg t ˆRjøv 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  
১৭। Rbve AvjgMxi  nvwej DwÏb  AvwQqv  

MÖvg t ˆRjøv 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  
১৮। Rbve nvwg`v  ¯v̂gxt byiæ wgqv  ggZvR  

MÖvg t ˆRjøv 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  
১৯। �মা: �� মিতয়ার রহমান সালমা �বগম 

MÖvg t ˆRjøv 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  



২০। ফা�ক �হােসন ��ল হক িম� 
MÖvg t ˆRjøv 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  
২১। আিম�ল হািনফ আলী �রােকয়া �বগম 

MÖvg t ˆRjøv 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  
২২। �লতানা ওয়ােহদ আলী কাজিল 

MÖvg t �খায়ামিড় 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  
২৩। আেলায়া রমজান আলী কিরমন 

MÖvg t �খায়ামিড় 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  
২৪। জামাল আ�ল হােসম মেহলা 

MÖvg t �খায়ামিড় 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  
২৫। আ: ছালাম  জয়নাল আেবদীন জােমলা 

MÖvg t �খায়ামিড় 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  
২৬। মােজদা �বগম জয়নাল আেবদীন �ল�ম 

MÖvg t �খায়ামিড় 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  



২৭। �মা: �খারেশদ িরয়া�ল হক রােবয়া খা�ন 
MÖvg t �খায়ামিড় 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  
২৮। িশি� পরশ আলী �মা �বগম 

MÖvg t �খায়ামিড় 
WvKNi t cvwij 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা তাজা করণ (অ�ািত:)  
 

A_© eQi t 2011-2012 
e¨vP b¤^i t ২য় e¨vP 

 
আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 

µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
hyegwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

২৯। mvB�ল Bmjvg  Avt gybœvd �ল�ম আরা 
MÖvg t খােসরচর 
WvKNi t ajøv evRvi 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৩০। �মা: ঈমান আলী Avt Kwig িরিজয়া �বগম 
MÖvg t খােসরচর 
WvKNi t ajøv evRvi 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   



৩১। AvÄygvb Aviv kvn&Rvnvb   
MÖvg t                খােসরচর 
WvKNi t ajøv evRvi 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৩২। kvn&bvR cvifxb   †Mvjvg bex AvwRgb †bQv 
MÖvg t খােসরচর 
WvKNi t ajøv evRvi 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৩৩। iæweqv Av³vi  ¯^vgxt AvkÖvd Avjx gv‡jKv †eMg  
MÖvg t খােসরচর 
WvKNi t ajøv evRvi 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৩৪।  †i‡eKv Av³vi  Av‡bvqvi †nv‡mb  Avwe`y myjZvbv 
MÖvg t খােসরচর 
WvKNi t ajøv evRvi 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৩৫। Av‡bvqvi †nv‡mb  civb dwKi  Av‡bvqviv †eMg  
MÖvg t খােসরচর 
WvKNi t ajøv evRvi 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৩৬। ‡gvt nvwjg ‡gvjøv byKzj DwÏb  gv‡jKv  
MÖvg t খােসরচর 
WvKNi t ajøv evRvi 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   



৩৭। Avwidzi ingvb  gybQi Avjx iv‡eqv LvZzb  
MÖvg t খােসরচর 
WvKNi t ajøv evRvi 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৩৮। Rvnv½xi Avjg  Avt Kv‡`i  Qv‡jnv  
MÖvg t খােসরচর 
WvKNi t ajøv evRvi 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৩৯। Kwnbyi ingvb   †gvt B¯ªvwdj  mywdqv LvZzb  
MÖvg t খােসরচর 
WvKNi t ajøv evRvi 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৪০।  †gvt Avwgbyj  KvjvPvb †gvjøv  Qv‡niv LvZzb  
MÖvg t খােসরচর 
WvKNi t ajøv evRvi 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৪১। Avey mvC`  wRqv DwÏb  
MÖvg t খােসরচর 
WvKNi t ajøv evRvi 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৪২।  †ivgvbv Av³vi  ¯^vgxt Rwniæj  dv‡Zgv †eMg  
MÖvg t c~e©fvKzg 
WvKNi t খােসরচর 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   



৪৩। AvkÖvdzj Bmjvg  Avt ev‡iK  mv‡jnv Av³vi  
MÖvg t c~e©fvKzg 
WvKNi t খােসরচর 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৪৪। iæwRbv Av³vi  R‡e` Avjx  
MÖvg t c~e©fvKzg 
WvKNi t খােসরচর 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৪৫। ¯^i¯^Zx miKvi  ev`j P› ª̀ miKvi   
MÖvg t c~e©fvKzg 
WvKNi t খােসরচর 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৪৬। Avïiv †eMg  ¯^vgxt mvgmyj nK   
MÖvg t c~e©fvKzg 
WvKNi t খােসরচর 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৪৭।  †iRvDj Kwig  bvbœy †gvjøv   
MÖvg t c~e©fvKzg 
WvKNi t খােসরচর 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৪৮। jvBjx †eMg  AvIjv` †gvjøv   
MÖvg t c~e©fvKzg 
WvKNi t খােসরচর 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   



৪৯। ‡gvt eveyj Av³vi byi †gvnv¤§` Av‡jqv 
MÖvg t c~e©fvKzg 
WvKNi t খােসরচর 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৫০। Avwbmyi ingvb nvRx Kvjv Pvb †gvjøv Qv‡niv LvZzb 
MÖvg t c~e©fvKzg 
WvKNi t খােসরচর 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৫১। ‡gv: gvnveyeyi ingvb ‡gv: †mvbv wgqv Qv‡niv LvZzb 
MÖvg t c~e©fvKzg 
WvKNi t খােসরচর 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৫২।  †ivKmvbv  Kvgiæj nvmvb  Av‡bvqviv †eMg  
MÖvg t c~e©fvKzg 
WvKNi t খােসরচর 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৫৩।  †`v‡jvqvi †nv‡mb  Av‡bvqvi Djøvn Av‡bvqviv  
MÖvg t c~e©fvKzg 
WvKNi t খােসরচর 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৫৪। Rwniæj Bmjvg  Kvjv wgqv  Rv‡niv †eMg  
MÖvg t c~e©fvKzg 
WvKNi t খােসরচর 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   



৫৫। gwbi †nv‡mb  dwi` †nv‡mb  kvgmybœvnvi  
MÖvg t c~e©fvKzg 
WvKNi t খােসরচর 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

৫৬। ‡gv: kvwnbyi ingvb jvjb dwKi iæcPvb 
MÖvg t c~e©fvKzg 
WvKNi t খােসরচর 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY   

 
A_© eQi t 2011-2012 

e¨vP b¤^i t ৩য় e¨vP 
 
আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
 

 
 
 

 

µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
hyegwnjvi bvg 

wcZv/¯̂vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤̂i 
01 02 03 04 05 06 07 

৫৭। Rbve D¾j †nv‡mb  Bqv ỳj nK  DRvjv LvZzb  
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

grm Pvl 
cÖwkÿY  

৫৮। নজ�ল ইসলাম আলী �হােসন খান �না আ�ার 
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

grm Pvl 
cÖwkÿY  



৫৯। Rbve Rvnv½xi †nv‡mb  kvgmyj †gvjøv  Avwdqv †eMg  
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

grm Pvl 
cÖwkÿY  

৬০। Avjx †nv‡mb Lvb   †Zvdv¾j †nv‡mb Lvb  Rûiv LvZzb  
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

grm Pvl 
cÖwkÿY  

৬১। ‡gvkvid †nv‡mb  eyRiZ Avjx Lvb  Rûiv LvZzb  
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

grm Pvl 
cÖwkÿY  

৬২। Avt Avwjg   †gvRv‡¤§j †nv‡mb  AvmgZ Aviv 
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

grm Pvl 
cÖwkÿY  

৬৩।  †gvt mwRe †nv‡mb  dRj wgqv  mywdqv LvZyb  
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

grm Pvl 
cÖwkÿY  

৬৪।  †gvt AvjgMxi  B¯ªvwdj  gwiqg †eMg  
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

grm Pvl 
cÖwkÿY  



৬৫।  †gvt ivOwmb Aveyj ev‡Zb  mvevbv Av³vi  
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

grm Pvl 
cÖwkÿY  

৬৬।  †gvt Kvgiæj †nv‡mb  gd‡Rj  iv‡k`v  
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

grm Pvl 
cÖwkÿY  

৬৭। �মা: িরপন িময়া মিজদ িশ�ী আ�ার 
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

 
 
grm Pvl 
cÖwkÿY  

৬৮। wmivRyj Bmjvg  byiæj nK  myjZvbv  
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

grm Pvl 
cÖwkÿY  

৬৯। iwdKzj Bmjvg  wjqvKZ  jvBjx 
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

grm Pvl 
cÖwkÿY  

৭০। gy³v Av³vi   gym‡jg  mvjgv  
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

grm Pvl 
cÖwkÿY  



৭১। iZœv Av³vi  Avt iwng   †kdvjx  
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

grm Pvl 
cÖwkÿY  

৭২। AvQjvg †gvjøv  AveRvj  AvBgv †eMg  
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

grm Pvl 
cÖwkÿY  

৭৩। নাঈম খান সালাম খান তাছিলমা 
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

 
 
grm Pvl 
cÖwkÿY  

৭৪। wgRvbyi ingvb  Rwjj   †iv‡Kqv  
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

grm Pvl 
cÖwkÿY  

৭৫। mvBdzj Bmjvg   †gvt †nv‡mb  bwQgb †eMg  
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

grm Pvl 
cÖwkÿY  

৭৬। wejøvj   †gvbœvd wejwKm 
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

grm Pvl 
cÖwkÿY  



৭৭। iægv Av³vi  wiqvRyj ggZvR 
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

grm Pvl 
cÖwkÿY  

৭৮। Avjvwgb  mwn`  Av‡jqv 
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

 
 
grm Pvl 
cÖwkÿY  

৭৯। �মা: জ�ার আ�ল কালাম নািছমা আ�ার 
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

 
 
grm Pvl 
cÖwkÿY  

৮০। ইউ�স �হােসন ই�ািফল মিরয়ম �বগম 
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

 
 
grm Pvl 
cÖwkÿY  

৮১। �মা: জািহদ হাসান কাউসার জাহানা �বগম 
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

 
 
grm Pvl 
cÖwkÿY  

৮২। এনা�ল হক হািফজ উি�ন জয়নব 
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

 
 
grm Pvl 
cÖwkÿY  



৮৩। �সােহল �হােসন শাম�ল হক নারিগছ 
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

 
 
grm Pvl 
cÖwkÿY  

৮৪। �েয়ল �হােসন আিজজ খািদজা 
MÖvg t †e¸b wUIix 
WvKNi t jÿxcyi 
BDwbqb t mvnivBj 

 
 
grm Pvl 
cÖwkÿY  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A_© eQi t 2012-২০১৩ 
e¨vP b¤^i t ৪থ � e¨vP 

 
আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা:  

µwgK আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ wcZv/¯̂vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র আ�কম�/�ক�ধারী 



b¤^i য ye gwnjvi bvg ধরন hye‡`i  
†gvevBj b¤̂i 

       
01 02 03 04 05 06 07 

৮৫। নািছমা আ�ার �মা: মনেছর আলী অ�ফা �বগম 
MÖvg t †gvm‡jgvev` 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

৮৬। iv‡eqv Av³vi  Gikv` Avjx ছিকনা  
MÖvg t †gvm‡jgvev` 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

৮৭। ‡gvmvt wkíx Av³vi  ¯^vgxt †gvt Zid Avjx iv‡k`v †eMg 
MÖvg t Pik¨vg bMi 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

৮৮। eb¨v Av³vi  byi †gvnv¤§`  মাকছদা �বগম 
MÖvg t Pik¨vg bMi 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

৮৯।  ‡gvmvt wgbyqviv Av³vi  ¯^vgx †gvmvt Aveyj Kvjvg ছােলহা �বগম 
MÖvg t ‡gvm‡jgvev` 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  



৯০। Bqvmwgb Av³vi  ¯^vgxt †gvt KwQgywÏb  ��িকজান 
MÖvg t ‡gvm‡jgvev` 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

৯১। nv‡Riv  ¯^vgxt †gvt Rvgvj DwÏb  হািমদা 
MÖvg t ‡gvm‡jgvev` 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

৯২।  †gvmvt BQgZviv   ¯^vgxt †gvt kvnxb Avjg  �রেবকা �বগম 
MÖvg t ‡gvm‡jgvev` 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

৯৩। byi Rvnvb Av³vi  ¯^vgxt †gvkvid †nv‡mb  লাল বা� 
MÖvg t mvnivBj 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

৯৪। Qvwbqv Av³vi  Qvgmyj †gvjøv  বাবিল খা�ন 
MÖvg t ‡gvm‡jgvev` 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

৯৫।  †ivwKqv  ¯^vgxt B¯ªvwdj †gvjøv  মিজ�ন 
MÖvg t ‡gvm‡jgvev` 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  



৯৬। wjbv Av³vi  ¯^vgxt Avwgbyj Bmjvg  আয়শা �বগম 
MÖvg t ‡gvm‡jgvev` 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

৯৭। ‡Rmwgb †eMg  ¯^vgxt wbRvgywÏb  �রিজয়া 
MÖvg t Pik¨vgbMi 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

৯৮।  †gvt AvbZvj †nv‡mb  Avt †gvZv‡je †nv‡mb  �মাসা: জিরনা 
MÖvg t ‡gvm‡jgvev` 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

৯৯। Aveyj Kvjvg  ûKzg Avjx আেনায়ারা 
MÖvg t ‡gvm‡jgvev` 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

১০০।  †ivkbv Av³vi  ¯^vgxt Avt ReŸvi  �র�কা �বগম 
MÖvg t ‡gvm‡jgvev` 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

১০১।  †gvt AvRMi Avjx ‡gvt Aveyj †nv‡mb   
MÖvg t Pik¨vgbMi 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  



১০২। iv‡k`v †eMg bvwRg DwÏb ��িক �বগম 
MÖvg t ‡gvm‡jgvev` 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

১০৩। byiæbbvnvi byiæj Bmjvg সােলহা খা�ন 
MÖvg t Pik¨vgbMi 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

১০৪। jZv †eMg ‡gv: Rgi Avjx সািফয়া খা�ন 
MÖvg t ‡gvm‡jgvev` 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

১০৫। Avnv¤§` Djøvn ‡gv: ûKzg Avjx আছরা খা�ন 
MÖvg t Pik¨vgbMi 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

১০৬। mwKbv Lvbg ‡gv: ZvRyj Bmjvg রিহমা খানম 
MÖvg t ‡gvm‡jgvev` 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

১০৭। wiswK Av³vi Avwgbyi †nv‡mb আকিলমা 
MÖvg t Pik¨vgbMi 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  



১০৮। Ry‡qj ivbv  Avt Rqbvj  ছােলহা 
MÖvg t ‡gvm‡jgvev` 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

১০৯। gbwRjv kwdKzj মেনায়ারা খা�ন 
MÖvg t Pik¨vgbMi 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

১১০। Lv‡j`v Av³vi  ¯^vgxt †gvt gbQzi Avjx রিহমা �বগম 
MÖvg t Pik¨vgbMi 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

১১১। nvwdRyj AvwRR হােজরা খা�ন 
MÖvg t ‡gvm‡jgvev` 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

১১২। byiRvnvb ‡gvkvid লাল বা� 
MÖvg t ‡gvm‡jgvev` 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

�পাষাক 
�তির  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A_© eQi t 2012-2013 
e¨vP b¤̂i t ৫ম e¨vP 

 
আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 

µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 



১১৩। আেতায়ার রহমান �খারেশদ আলম আ�িল 
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv  

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১১৪। মা�ন িজয়ার উি�ন আেমনা �বগম 
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv  

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১১৫।  †gvt kvgxg †nv‡mb   †gvt dwi` †nv‡mb  wbjydv †eMg  
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১১৬।  †gvt nvwbd Avjx Cgvb Avjx gwiqg †eMg  
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১১৭। AvbQvi Avjx RybvBb Avjx �� �বগম 
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১১৮। Av°vQ Avjx Avt Rwjj  Av‡bvqviv †eMg  
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   



১১৯। AvwL Av³vi  mwn`yi ingvb   
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১২০। iæ‡ej wgqv  Avqbvj ‡nv‡mb  iæweqv †eMg  
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১২১। kvnvbvR †eMg  ¯^vgxt Iqvwmg  Avqkv  
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১২২। Avwid †nv‡mb  iwdK   †mwjbv †eMg  
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১২৩। wjwc Av³vi  ¯^vgxt wgRvbyi ingvb ewQib  
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১২৪। িমজা�র রহমান সাই�র রহমান সায়মন �নছা 
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   



১২৫। Avmgv Av³vi  ¯^vgxt Avt Kv‡`i  iv‡njv †eMg  
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১২৬। Av‡R`v †eMg  ¯^vgxt †gvL‡jQ ছিমরন �নছা 
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১২৭।  †gvt wbRvg DwÏb g„Zt Iqv‡R` Avjx রােহলা খা�ন 
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১২৮। �মা: �হােসন আলী �রাশন আলী �রজাহান 
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১২৯। bvRgv Av³vi ¯^vgxt Avt Rwjj  জেবদা খা�ন 
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১৩০। Av‡jqv Av³vi ¯^vgxt igRvb Avjx হািজ�ে�সা 
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   



১৩১। cviæj Av³vi  ¯^vgxt  †mvive Avjx আয়শা �বগম 
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১৩২। nvwej DwÏb  wMqvm DwÏb আি�য়া 
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১৩৩। iwngv Av³vi  ¯^vgxt gvwbK রােবয়া খা�ন 
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১৩৪। লাল চাঁন শিফউি�ন �হনা আ�ার 
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১৩৫। wgby ingvb  byiæj nK  মিজরন 
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১৩৬। িশ�ী আ�ার শওকত আলী সােলহা �বগম 
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   



১৩৭। �মা: আনেছর উি�ন �রাইন আলী �� �বগম 
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১৩৮। �মা: শামীম �মা: তিফজ উি�ন জােমলা �বগম 
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

139| g‡bvqviv  ¯^vgxt iwng   
MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১ ৪০। সায় ম া আ � ার  ম ািলক  আ ক িলম া 

MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

১ ৪১ । হািবল উ ি�ন  িগয় াস উ ি�ন  আ ি�য় া 

MÖvg t ‰Rjø¨v 
WvKNi t cvwoj 
BDwbqb t ejaviv 

গ� �মাটা 
তাজা করণ   

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A_© eQi t 2012-2013 
e¨vP b¤^i t 6ô e¨vP 

 
আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 

µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

১৪২। ‡ivwRbv  Beªvnxg  রািহমন 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৪৩। সালমা �বগম ��ল হক সিমরন িবিব 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  



১৪৪। wmivRyj Bmjvg  ‡mvnive wgqv  বিছরন 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৪৫। gxi †nv‡mb  আ েব দ Avjx মােজদা 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৪৬। Rvnvbviv †eMg  gvnveyev Avjg Pybœy আেমনা 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৪৭। iægv Av³vi  ¯^vgxt ïKzg DwÏb জাহানারা �বগম 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৪৮। Rvwgjv Av³vi  ¯^vgxt gvmy` ivbv �ব�য়া 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৪৯। gwReyi ingvb  g„Zt nv‡Qb Avjx �লজান 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  



১৫০। AvBqye Avjx AvIjv` †nv‡mb  আদর জান িবিব 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৫১। Qvwbqv †eMg  Rwniæj Bmjvg  �মা আ�ার 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৫২। Gm Gg nvmgZ  ¯^vgxt bQi DwÏb  �লব� 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৫৩। iæ‡ej †nv‡mb   †Kvievb Avjx সােলহা 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৫৪। ev`j †nv‡mb  Pvb wgqv হািলমা 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৫৫। kwdKzj Bmjvg  Av`g Avjx �িফয়া 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  



১৫৬। ïKzg DwÏb  mv‡ne Avjx ��র জান 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৫৭। cviæj †eMg  ¯^vgxt Avt হািলম  আেমনা 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৫৮। Aveyj evkvi  Pvb Avjx †gvjøv  িবিব জান 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৫৯। mv‡jnv †eMg  ¯^vgxt †Kvievb Avjx জ�রা �বগম 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৬০। wejwKQ Av³vi  ¯^vgxt kvnv`vr †gvjøv  সাই�ন �বগম 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৬১। iwngv  mvay Lvb তারা বা� 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  



১৬২। kvwšÍ   †Zvdv¾j �রৗশন আরা 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৬৩। gwn`yi ingvb   †ZvZv Lvb   সরবা� 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৬৪। wjwc AvKZvi  ¯^vgxt wgRvbyi ingvb  ফােতমা 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৬৫। আ র জ  ু�ম া�া হা� ন  �ম া�া �রিজয়া �বগম 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৬৬। Av`g Avjx g„Zt AvIjv` †nv‡mb  আদর জান 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৬৭। �র ােক য় া �ব গম  আ : ক ােদর  আিছয়া খা�ন 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  



১৬৮। myRbv †eMg  Av`g Avjx  
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

 
A_© eQi t 2012-2013 

e¨vP b¤^i t 7g e¨vP 
আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 

µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

১৬৯। AveŸvQ Avjx Av‡bvqvi †nv‡mb  ছােলহা �বগম 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

মাশ�ম 
চাষ  

১৭০। গীতা রাণী ম�ল দাস িবমলা 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৭১। সজল দাস হিরদাস অ�লী 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  



১৭২। gvjZx ¯^vgxt nwi`vm  �শফালী 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৭৩। কিনকা রানী বা�ল দাস িশখা দাস 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৭৪। �ব� রানী রিব দাস রংমালা 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৭৫। িলটন দাস ননী �গাপাল দাস কািল রানী 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৭৬। �চিরতা  কামা দাস ভারতী 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৭৭। সারতী রাণী �� দাস  
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  



১৭৮। আরতী রাণী আজ�ন দাস �পসী 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৭৯। �ামলী রানী রাধাকা� দাস আেলা 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৮০। �পসী িব� দাস ��রী 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৮১। �পালী দয়াল দাস রাণী 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৮২। নয়ন তারা পবন দাস হিরদাসী 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৮৩। অ�ন দাস �� দাস কা�ন মালা 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  



১৮৪। �েসন িজ� দাস �� চ� দাস ঝণ �া দাস 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৮৫। �িুত রানী �তিজ� দাস ভারতী 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৮৬। িশউিল রানী িব�ল দাস আেলা 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৮৭। সিবতা রাজ �মার পাব �তী রানী 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৮৮। ভাম দাস উিপ� িবলাসী 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৮৯। িবলিকস খানম মিফ�ল ইসলাম ছােলহা 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  



১৯০। হিরদাসী পাগল দাস �সাভা রানী 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৯১। ইিত রানী িস�া দাস সাম দাসী 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৯২। কনিচ রানী �গৗর চান কা�ন মালা 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৯৩। �িসলা রা�তা মি�ক িপয়া দাসী 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৯৪। িরতা �দীপ দাস আরতী 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৯৫। পাব �তী আন� সািব�ী 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  



১৯৬। �মা রাণী ধম � দাস িশখা রানী 
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

১৯৭। �ক মালা �� দাস  
MÖvg t we‡bv`cyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

বাঁশ ও 
�বত  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A_© eQi t ২০১২-২০১৩ 
e¨vP b¤^i t ৮ম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 



µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

১৯৮। iv‡dRv  ¯^vgxt AvgRv` †nv‡mb  আদরজান িবিব 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

১৯৯। িশি� �মা: নািসর হােজরা 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২০০।  †ijvKv †eMg  ¯^vgxt cvbœy wgqv  ল�ী �বগম 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২০১। D‡¤§ nvweev  ¯^vgxt Rvwn` nvmvb  সালমা �বগম 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২০২। Rûiv †eMg  ¯^vgxt Beªvwng  আেনায়ারা 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  



২০৩। AvwL †eMg  ¯^vgxt †gvt AvkÖvdzj  নিবরন 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২০৪। gqbv †eMg  ¯^vgxt AvkÖvd �লজান িবিব 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২০৫। Pvqbv †eMg  ¯^vgxt †gvt kwn`  জেবদা �বগম 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২০৬। iæweqv †eMg  ¯^vgxt Avt Qvjvg dwKi   
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২০৭। রােবয়া �বগম ¯^vgxt †gvt gwn ỳi  হািলমা 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২০৮। gv‡jKv †eMg gvjv  ¯^vgxt †gvt Avqbvj  জাহানারা �বগম 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  



২০৯।  †`‡jvqviv †eMg  ¯^vgxt †gvt Avwgb KvRx মমতা �বগম 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২১০। iwngv †eMg  ¯^vgxt †gvt Avi‡k` Avjx �সানা বা� 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২১১। ¯^cœv †eMg  ¯^vgxt †gvt nveyi Avjx ত�রা �বগম 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২১২। Avïiv †eMg  ¯^vgxt †gvt ev`kv wgqv  জ�রা �বগম 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২১৩। Avw¤̂qv †eMg  কিহ�র ফিকর আিব�ার 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২১৪। byi Rvnvb †eMg  ¯^vgxt Avt mvgv` মােজদা �বগম 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  



২১৫। gqRvb wewe ¯^vgxt g„Zt byiæ wgqv  �মািজ 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২১৬। fvjyqv  ¯^vgxt mg‡mi Avjx জিমলা খা�ন 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২১৭। Rv‡gjv †eMg  ¯^vgxt Avt AvwRR dwKi  হােজরা �বগম 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২১৮। bqZb ‡eMg  ¯^vgxt Av‡bvqvi †nv‡mb  ��ক জান 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২১৯। Avqkv †eMg  ¯^vgxt gwnbywÏb  হামা�ন �নছা 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২২০।  †mvbvevb  ¯^vgxt AvbQvi Avjx ��র জান 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  



২২১। হােজরা খা�ন �সেলম কাজী জিরনা খা�ন 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২২২। নাজমা �বগম হািলম ফিকর মমতাজ 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২২৩। �হাসেন আরা �মা: হািনফ আকিলমা 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২২৪। �সিলনা �বগম আ�ল আওয়াল �রাইয়া �বগম 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২২৫। কদবা� �বগম �মা: �নওয়াজ আলী মােলকা �বগম 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A_© eQi t ২০১২-২০১৩ 
e¨vP b¤̂i t ৯ম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

২২৬। িশি� আ�ার �সাহরাব  উমানী �বগম 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  



২২৭। �মাসা: আ�া আ�ার ��র আলী চায়না �বগম 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২২৮।। উ�ল ফিকর আ� বকর ফিকর মােজদা �বগম 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২২৯। সালমা আ�াস আেমনা 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২৩০। নািছমা আ�ার নািছর উি�ন আয়শা খানম 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২৩১। �র �মাহা�দ রা�ন আ: মােলক ইয়াসিমন আ�ার 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২৩২। লাভলী আ�ার িশিরন মেনায়ার �হােসন ছােলহা �বগম 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  



২৩৩। �মাসা: �জসিমন জালাল িময়া হািলমা খানম 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২৩৪। মিজ�ন আমজাদ হািলমা 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২৩৫। শাহানাজ �মা: িমজান সাইদা 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২৩৬। তাছিলম আ�ার বদরউি�ন মািফয়া �বগম 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২৩৬। আ: আিলম �মা�া আ: মিজদ �মা�া �রােকয়া �বগম 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২৩৭। �মাসা: অ�রা ইসরাত হািব�র রহমান জ�রা আ�ার 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  



২৩৮। িমেসস আিফয়া আ�ার জিসম উি�ন �ই আ�ার 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২৩৯। আেলয়া �বগম �মা: �মা�ফা �িবয়া খা�ন 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২৪০। িশি� আ�ার �মা: জাহা�ীর জােমলা �বগম 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২৪১। হািমদা আ�ার আলমাছ িময়া রওশন আরা 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২৪২। নািছমা আ�ার �গালাম মওলা জ�রা খা�ন 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২৪৩। মা�মা আ�ার আকাশ মাহ�দ জ�রা �বম 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  



২৪৪। �মী আ�ার আিমর উি�ন মেনায়ারা �বগম 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২৪৫। আ: আলীম আ: রহমান শাম��াহার 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২৪৬। আ�মান আরা �মা: কােশম  �ই আ�ার 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২৪৭। আ�ল বাশার কামাল উি�ন �িফয়া �বগম 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২৪৮। আফেরাজা আলতাফ �াপারী রিহমা �বগম 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২৪৯। �েলখা সাইদ  রিহমা 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  



২৫০। তািনয়া আ�ার িরয়া �ন��িন �শখ মমতাজ �বগম 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২৫১। �শখা খানম মা�ান খান �জাসনা খানম 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

২৫২। িশিরন আা: বাশার লাইলী 

MÖvg t জয়ম�প 
WvKNi t জয়ম�প 
‡cŠimfv tজয়ম�প 
 

 
�পাষাক 
�তির  

 
 
 
 

A_© eQi t ২০১৩-২০১৪ 
e¨vP b¤^i t ১০ম e¨vP 

 
আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 

µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 



২৫৩। mywdqv †eMg  ¯^vgxt jyrdi ingvb   মমতাজ 
MÖvg t †Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৫৪। রিমজা জিহ�ল ইসলাম লাইলী 
MÖvg t †Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv  
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৫৫। ‡invbv †eMg  ¯^vgxt †gvt evei Avjx হােফজা �বগম 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৫৬। AvKwjgv ‡eMg  ¯^vgxt †gvt Pvb wgqv  হািফজা �বগম 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৫৭। Rvq`v †eMg  ¯^vgxt nvmgZ Avjx �র� �বগম 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৫৮। P¤úv †eMg  কামাল �হােসন নাজমা �বগম 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  



২৫৯। bvwQgv Av³vi  ¯^vgxt ‡gvt Av³vi †nv‡mb  �হাসেন আরা  
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৬০। gwngv †eMg  ¯^vgxt kixd DwÏb  আেমনা �বগম 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৬১। Kzjmyg †eMg  ¯^vgxt †mvnive †nv‡mb  �সারহাব �হােসন 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৬২। ggZvR †eMg  ¯^vgxt nhiZ Avjx জেবদা 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৬৩।  †ivwRbv †eMg  ¯^vgxt kvnxbyi  ব�লী 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৬৪। nvwjgv †eMg  ¯^vgxt †gvt gv‡R` †nv‡mb  �রিজয়া �বগম 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  



২৬৫। g‡bvqviv †eMg  ¯^vgxt AvjgMxi  শাহানা 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৬৬। Pvqbv †eMg  ¯^vgxt Q‡Kj DwÏb  মিজরন �বগম 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৬৭।  †mwjbv †eMg  ¯^vgxt Avt Lv‡jK  ছােহরা খা�ন 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৬৮। Rûiv †eMg  ¯^vgxt wPbvm Avjx  �পজান 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৬৯। mydqv †eMg  ¯^vgxt †Lvi‡k` Avjg  রােহলা খা�ন 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৭০। gwR©bv †eMg  ¯^vgxt AveKi Avjx আেনায়ারা �বগম 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  



২৭১। Avw¤̂qv †eMg  ¯^vgxt ev”Pz wgqv  রােবয়া �বগম 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৭২। D‡¤§ gvnxg el©v  Av‡bvqviæj nK  হােজরা �বগম 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৭৩। Zv‡njv †eMg  ¯^vgxt dRj nK নিছরন �বগম 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৭৪। mZ evby  ¯^vgxt AvKei Avjx হােজরা �বগম 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৭৫। �গালাপী �বগম আলাউি�ন কা� �বগম 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৭৬। �রাকসানা �বগম �মা: �রাকমান আলী তােহলা �বগম 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  



২৭৭। �সেন আরা সােজদ আলী হােফজা 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৭৮। মালা �বগম ফজর �হােসন মেমনা �বগম 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৭৯। পারভীন �বগম নজ�ল ইসলাম মেনায়ারা �বগম 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৮০। জিরনা �বগম �নহা�ি�ন রােহলা �বগম 
MÖvg t ‡Lvjvcvov 
WvKNi t eoevKv 
BDwbqb t ejaviv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A_© eQi t ২০১৩-২০১৪ 
e¨vP b¤̂i t ১১ম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

২৮১। Avãyj gv‡jK Rqbvj  ছিমরন �নছা 
MÖvg t `wÿb ajøv 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  



২৮২। ‡gvt kvn& Avjg  kvn&Rvnvb �িবয়া 
MÖvg t `wÿb ajøv 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৮৩। ‡gvt bvwQi DwÏb  e`i DwÏb  আেনায়ারা 
MÖvg t web¨vWv½x 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৮৪। kvnbvR †eMg  ¯^vgxt bxj Pvb  ছ�রা 
MÖvg t `wÿb ajøv 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৮৫।  †gvt nvweeyi ingvb  jvj wgqv  রােহলা 
MÖvg t `wÿb ajøv 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৮৬। bxj Pv`  g„Zt AvwRg DwÏb  �মঘজান 
MÖvg t `wÿb ajøv 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৮৭। mvwKjv  ¯^vgxt AvjgMxi  �রৗশন আরা 
MÖvg t web¨vWv½x 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  



২৮৮। wejwKQ Av³vi  ¯^vgxt Iqvwmg  �সিলনা �বগম 
MÖvg t ajøv 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৮৯। AvjZvd †nv‡mb  g„Zt †bPz †ecvix গিশর জান 
MÖvg t web¨vWv½x 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৯০।  †gvt nviæb Lv Kvjy Lv  মিজরন 
MÖvg t ajøv 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৯১। ‡gvt Lv‡jK   †ZvZv wgqv  আেমনা 
MÖvg t web¨vWv½x 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৯২। Avt Kv‡`i  Avt iwk`  মই�লেনসা 
MÖvg t ajøv 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৯৩। Avt Avwjg  g„Zt K`g Lv �ল�ম 
MÖvg t web¨vWv½x 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  



২৯৪। dzjRvb  ¯^vgxt Bqvi †nv‡mb  হািলমন 
MÖvg t ivq`wÿb 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৯৫। Kvgiæbœvnvi  ¯^vgxt wjUb  ��র জান 
MÖvg t ajøv 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৯৬। gqbv †eMg  ¯^vgxt AvjZvd  ময়না �বগম 
MÖvg tweb¨vWv½x 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৯৭। িমলন  িময় া ম ােলক  িম য় া আকিলমা 
MÖvg t web¨vWv½x 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৯৮। Avj-Avgxb  Av‡bvqvi †nv‡mb  ডিলমন 
MÖvg t ajøv 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

২৯৯। সাব জ ান  আ � ার  ন ব ী �হােসন  মিরয়ম �বগম 
MÖvg t web¨vWv½x 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  



৩০০। আ জগর  আ লী �ম া: আ েন ায় ার  লালজান িবিব 
MÖvg t web¨vWv½x 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

৩০১। �ম া: ন ািসর  উ ি� ন  িনজ াম  উ ি� ন  জ�রা 
MÖvg t web¨vWv½x 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

৩০২। িশি� আ � ার  হায় দার  আ লী জেবদা খা�ন 
MÖvg t web¨vWv½x 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

৩০৩।  †gvni Avjx wbRvg DwÏb  হােজরা 
MÖvg t web¨vWv½x 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

৩০৪।  †gvt iZb wgqv  Avt Kv‡kg  জ�রা খা�ন 
MÖvg t ajøv 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

৩০৫। �ম া: �ম া�ফ া �র জাউ ল  �মেহর জান 
MÖvg t ajøv 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  



৩০৬। পার ভ ীন  আ � ার  �ম া�ফ া আ হেমদ অিজফা �বগম 
MÖvg t ajøv 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

৩০৭। আ িজজলু  �গালাম  ম াওলা আেবদা 
MÖvg t ajøv 
WvKNi t ajøv 
BDwbqb t ajøv 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

৩০৮। �ম া: �ম াহিসন িম য় া আ : সাম াদ রােশদা 
MÖvg t ‡idv‡qZcyi 
WvKNi t Pv›`ni 
BDwbqb t Pv›`ni 

Miæ 
†gvUvZvRv 
KiY 
cÖwkÿY  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A_© eQi t ২০১৩-২০১৪ 
e¨vP b¤^i t ১২তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 



µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

৩০৯। Rvnvbviv †eMg  ¯^vgxt Avwjg wgqv  সািফয়া �বগম 
MÖvg t iv‡R› ª̀cyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩১০। আিলয়া �বগম আ: বােতন অিজফা 

MÖvg t iv‡R› ª̀cyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩১১। Zvmwjgv  wgRvbyi ingvb  জ�রা �বগম 

MÖvg t iv‡R›`ªcyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩১২। gwR©bv †eMg  byi Bmjvg  ��� বান 

MÖvg t iv‡R›`ªcyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩১৩। bvnvi †eMg  dviæK †nv‡mb  আসমা �বগম 

MÖvg t iv‡R›`ªcyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 



৩১৪। wkwib Av³vi  Avqbvj †nv‡mb  আেলয়া �বগম 
MÖvg t iv‡R›`ªcyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩১৫। Av‡bvqviv  igRvb  �িল 

MÖvg t iv‡R›`ªcyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩১৬। AvjvZb  QvËvi মেনায়ারা 

MÖvg t iv‡R›`ªcyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩১৭। AvKwjgv  wmwÏK  মমতাজ 

MÖvg t iv‡R›`ªcyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩১৮। gwiqg †eMg  ev`kv wgqv  আেমনা খা�ন 

MÖvg t iv‡R›`ªcyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩১৯। AvKwjgv †eMg  Inve †gvjøv  �সেলনা 

MÖvg t iv‡R›`ªcyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 



৩২০। Zvmwjgv   †Mvjvg bex রােফজা  
MÖvg t iv‡R›`ªcyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩২১। gv‡R`v †eMg  wjUb wgqv  নাজমা 

MÖvg t iv‡R›`ªcyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩২২। gay gvjv  Rwmg wgqv  ব��ান 

MÖvg t iv‡R›`ªcyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩২৩। nvwjgv †eMg  wmwÏK wgqv  জািহদা খা�ন 

MÖvg t iv‡R›`ªcyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩২৪। wcqviv †eMg  gd‡Rj জ�রা �বগম 

MÖvg t iv‡R›`ªcyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩২৫। ewQib   †gvbZvR Avjx ডািলমা 

MÖvg t iv‡R›`ªcyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 



৩২৬। dzwj †eMg  byi Bmjvg  রিহমা 
MÖvg t iv‡R›`ªcyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩২৭। g‡bvqviv †eMg  kwn` †gvjøv  �রােকয়া 

MÖvg t iv‡R›`ªcyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩২৮। iv‡k`v †eMg  nviæb wgqv  �রােকয়া �বগম 

MÖvg t iv‡R›`ªcyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩২৯। nvmbv †eMg   †gvm‡jg wgqv  ব�ত জান 

MÖvg t iv‡R›`ªcyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩৩০। dwi`yj Bmjvg  iweDj Bmjvg  রিহমা খা�ন 

MÖvg t iv‡R›`ªcyi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩৩১। Aveyj †nv‡mb  AvbQvi Avjx ম�র জান িবিব 

MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 



৩৩২। নাছিরন আ�ার �হােসন মােজদা �বগম 
MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩৩৩। আিছয়া �বগম অিজবর ভা� �বগম 

MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩৩৪। �লতানা �বগম �মা: রমজান আয়শা 

MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩৩৫। ফারজানা �বগম ফজ�র রহমান আেলয়া �বগম 

MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
৩৩৬। �রািজনা আ�ার �সাহরাব আলী আেলায়া �বগম 

MÖvg t AvwRgcyi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

cvwievwiK 
nvmu-gyiMx 

cvjb 
cÖwkÿY 

 
 
 
 

A_© eQi t ২০১৩-২০১৪ 



e¨vP b¤^i t ১৩তম e¨vP 
আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 

µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

337 ‡mwjbv †eMg  ‡gvt BmjvgBj  mywdqv LvZzb  
MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
338 পারভীন �বগম ��স আলী চােপলা 

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
339 আয়শা �বগম �মা: �� িময়া আেমনা �বগম 

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
৩ ৪০। fvby †eIqv ¯^vgxt g„Zt †g‡Qi Avjx g„Zt †gNRvb  

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
৩ ৪১ । myjZvbv †eMg  ¯^vgxt wmivRyj Bmjvg  iwngv †eMg  

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  



৩ ৪২। Pvqbv  ¯^vgxt †gvt Ry‡qj wgqv  mywdqv †eMg  
MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
৩ ৪৩ । ggZvR †eMg   ¯^vgxt †gvt wQwÏK Avjx g„Zt dv‡Zgv  

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
৩ ৪৪। iƒcvjx †eMg  ¯^vgxt jvj wgqv  Qv‡niv †eMg  

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
৩ ৪৫।  †Rvr¯œv  ¯^vgxt †gvt AvjgMxi  nv‡dRv †eMg  

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
৩ ৪৬ । Zzó †eMg  ¯^vgxt ‡gvt gqbvj  mywdqv †eMg  

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
৩ ৪৭। jvBjx †eMg  ¯^vgxt wcqvi Avjx Av‡gbv †eMg  

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  



৩ ৪৮ ।  †Rv‡jLv  ¯^vgxt AvdRvj DwÏb  ivweqv  
MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
৩ ৪৯ । wicv Av³vi  ¯^vgxt Avt nvwjg  iæbv †eMg  

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
৩ ৫০। cvbœy †eMg  ¯^vgxt Avt mvËvi  g„Zt evnvi Rvb  

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
৩ ৫১ । cviæj †eMg  ¯^vgxt Avt Lv‡jK  mv_x †eMg  

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
৩ ৫২।  †gvt gwbi †nv‡mb   †gvt dviæK †nv‡mb  g‡bvqviv †eMg  

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
৩ ৫৩ । Qv‡jnv †eMg  ¯^vgxt AwnbywÏb  AvwgiRvb  

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  



৩ ৫৪। eweZv  ¯^vgxt  gwb›`ª   †Mvjvcx 
MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
৩ ৫৫। Kvgbv kxj  ¯^vgxt kÖx`vm kxj  gvqvkxj  

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
356| bexib  ¯^vgxt gvmy` Avjx dvwmqv  

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
357 Avqkv †eMg ‡gv: byiæ wgqv Av‡gbv †eMg 

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
358 Qvjgv †eMg wmivR wgqv ggZvR †eMg 

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
359 cvifxb Av³vi ‡gv: kvRvnvb Av‡bvqviv †eMg 

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  



360 Av‡gbv LvZzb ‡gv: DwKj DwÏb nvqZzb ‡bQv 
MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
361 Rwibv †eMg ‡gvni Avjx ïKzi Rvb 

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
362 bvRgv †eMg AvKei Avi‡k`v 

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
363 ‡iwRqv LvZzb B¯ÍvR †gvjøv ïKzi Rvb 

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
364 dzjgvjv †eMg Av: gv‡jK Avqkv †eMg 

MÖvg t †MvjBWv½v 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

Mevw` cï 
I nvmu-

gyiMx cvjb  
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365 ‡ivKmvbv Bgvg  Avt nvwjg   
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  



366 �িবয়া আ�ার আফসার আলী  
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৩ ৬ ৭। wkgy Av³vi byRMi Avjx  

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৩ ৬ ৮ । kvgmybœvnvi kvgxg †nv‡mb   

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৩ ৬ ৯ । gv‡jKv †eMg  RyjgZ Avjx  

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৩ ৭০। iv‡njv †eMg  †R‡ni Avjx  

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৩ ৭১ । iv‡R`v †eMg  nv‡Pb Avjx  

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  



৩ ৭২। we_x Av³vi ‡gvt bv‡qQ Avjx  
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৩ ৭৩ । KvÂb gvjv  dRj nK   

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৩ ৭৪। mywdqv  Rqbvj   

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৩ ৭৫। Avwjqv Av³vi ‡gvt AvgRv` †nv‡mb   

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৩ ৭৬ । dv‡Zgv †eMg  ‡gvt bv‡Qi Avjx  

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৩ ৭৭। Avmgvbx †eMg  e`i DwÏb   

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  



৩ ৭৮ । Avbœv †eMg  AvwbQ   
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৩ ৭৯ ।  †kdvjx  Kvgiæj   

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৩ ৮ ০। jvLx Av³vi  Rqbvj Av‡e`xb   

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
381 wbjydv  byRMi Avjx  

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
382 অ জয়  হালদার  �মঘ  লাল হালদার   

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
383 Rywjqv Av³vi ¯^vgxt †Kvwnbyi †nv‡mb   

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  



384 gqbv  ¯^vgxt †gvt eveyj   
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
385  †gvt eveyj †nv‡mb  wejøvi †nv‡mb   

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
386 Avj gvgyb  Lwjjyi ingvb   

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
387 ‡gvt AvdRvj †nv‡mb  Avt gv‡jK  

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
388 ‡`‡jqv Kvjy wgqv  

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
389 iv‡njv Av³vi ‡gv: †mwjg †nv‡mb  

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  



390 g‡bvqviv LvZzb BDbym Avjx  
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
391 Avwgbv †eMg Qv‡q` Avjx  

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
392 AvKwjgv †eMg Lwjjyi ingvb  

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv evRvi 
BDwbqb t evqiv 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
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393  †mwjbv Av³vi ¯^vgxt BmgvBj  
MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  



394 �নীিত রানী রায় পারবতী �মার  
MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৩ ৯ ৫। ‡di‡`Šwm Av³vi ¯^vgxt RvwKi †nv‡mb   

MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৩ ৯ ৬ । AvQgv †eMg  iwngywÏb   

MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৩ ৯ ৭। Pvqbv †eMg  Ry‡qj   

MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৩ ৯ ৮ । iƒcvjx  ¯^vgxt jvj wgqv   

MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৩ ৯ ৯ । cvifxb †eMg  ¯^vgxt KzÏym wgqv   

MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  



৪০০। gwbi †nv‡mb  dviæK †nv‡mb   
MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৪০১ । AvwZqv Av³vi ¯^vgxt `yjvj   

MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৪০২। wicv Av³vi ¯^vgxt Avt nv‡jg   

MÖvg t evivwni Pi 
WvKNi t evivwn 
BDwbqb t evivwn 
gvwbKMÄ 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৪০৩ । BwZ m~Î ai mybxj m~Îai  

MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৪০৪। bvRgv †eMg  ¯^vgxt AvKei  

MÖvg t ¯^qbcyi 
WvKNi t nvwUcvov 
BDwbqb t nvwUcvov 
gvwbKMÄ 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৪০৫। ‡Rvmbv  ¯^vgxt Kwnbyi  

MÖvg t ¯^qbcyi 
WvKNi t nvwUcvov 
BDwbqb t nvwUcvov 
gvwbKMÄ 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  



৪০৬ । wkíx Av³vi ¯^vgxt iv¾vK  
MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৪০৭। kvigxb  ¯^vgxt ev`j wgqv   

MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৪০৮ । mwRe †nv‡mb  Rvjvj DwÏb   

MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
409 gvmy` ivbv  Aveyj evkvi   

MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
410 Avkv Av³vi bRiæj Bmjvg   

MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
411 Kzjmyg Av³vi e`iæwÏb  

MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  



412 AvKei Avjx ‡gvK`g Avjx  

MÖvg t eiæÛx 
WvKNi t nvwUcvov 
BDwbqb t nvwUcvov 
gvwbKMÄ 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
413 Kvgbv kxj kÖx`vg   

MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
414 mvjgv  wmivR  wgqv  

MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
415 iæbv †eMg  Ryjnvm   

MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
416 dwi`v   †mwjg   

MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
417 gybœx Av³vi wmivR wgqv   

MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  



418 gûqv myjZvbv Avwidzi ingvb   
MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
419 সিবতা রায় �দীপ চ� রায়  

MÖvg t ‡MvjvB 
WvKNi t Rvgkv 
BDwbqb t Rvgkv 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
420 িলমা আ�ার না�     
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421 myBwU ivbx `vm  mybxj P›`ª `vm  KbK evjv 
MÖvg t mvnivBj 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
422 gvngy`v Lvbg iægv   gwn`yi ingvb  ‡eMg Avwgbv  

MÖvg t mvnivBj 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

381422  
৪২৩ । ‡i‡eKv †eMg  iv¾vK  Kgjv 

MÖvg t mvnivBj 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৪২৪। iÄbv m~Îai  my‡`e m~Îai ‡Rv‡e`v 

MÖvg t mvnivBj 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  



৪২৫। m¤úv m~Îai ‡Mvcvj m~Îai P¤úv ivYx 
MÖvg t mvnivBj 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৪২৬ । wkwib  AvjvDwÏb  Av‡gbv 

MÖvg t mvnivBj 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৪২৭। dwi`v Av³vi   †gvt iv‡mj  dv‡Zgv 

MÖvg t mvnivBj 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৪২৮ । Av‡bvqviv  AveRvj †nv‡mb  Av‡jqv 

MÖvg t mvnivBj 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৪২৯ । nvwmbv †eMg  wRbœZ Avjx nv‡Riv 

MÖvg t wmsMvBi 
WvKNi t wmsMvBi 
‡cŠimfv t wmsMvBi 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৪৩ ০। wkDjx  Kwnbyi Lvb  wkwib 

MÖvg t mvnivBj 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  



৪৩ ১ । we_x †eMg  kwdKzj Bmjvg  Ry‡jLv 
MÖvg t mvnivBj 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৪৩ ২। AvwQqv LvZzb  AvmgZ ‡kL AvQgv 

MÖvg t ivgbMi 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৪৩ ৩ । AP©bv ivbx nvj`vi  ksKi nvj`vi  KweZv ivbx 

MÖvg t mvnivBj 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৪৩ ৪। KvwbR dv‡Zgv   †gvt †gvnmxb Lvb  DRvjv 

MÖvg t mvnivBj 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৪৩ ৫। wbcv Lvbg   †mv‡nj Avigvb  wjwc 

MÖvg t ‰eivMxi‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
৪৩ ৬ । িপং িক  র ান ী দাস  �গাপাল  চ�  দাস my›`ix ivbx 

MÖvg t ‰eivMxi‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  



437 mxgv nvj`vi  wegj nvj`vi  wegjv  
MÖvg t mvnivBj 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
438  †kdvjx nvj`vi  Kwjc` nvj`vi  jÿx  ivbx 

MÖvg t mvnivBj 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
439 mywPÎ ivbx M‡bk nvj`vi  mweZv 

MÖvg t mvnivBj 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
440 wkDjx Av³vi Avt Avjx KweZv Av³vi 

MÖvg t `wÿb mvnivBj 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
441 nvwmbv †eMg   †gvt Avdmvi  nvwdRv 

MÖvg t mvnivBj 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
442 Avd‡ivRv  eveyj †nv‡mb  Av‡bvqviv 

MÖvg t Pik¨g bMi 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  



443 mvjgv Av³vi eRjyi ingvb  mv‡jnv 
MÖvg t KvbvBbMi 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
444 Pvqbv Av³vi ‡gvt nv‡Qb Avjx Rv‡n`v  

MÖvg t ‡gvm‡jgvev` 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
445 AÄbv ivbx nvj`vi iûbx nvj`vi wmZv 

MÖvg t mvnivBj 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
446 wbjydv Bqvmwgb  Avt Lv‡jK gÛj wbjv 

MÖvg t ‡MvcvjbMi 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
447 AP©bv Fwl mvMi Fwl eweZv 

MÖvg t ‡MvcvjbMi 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  
448 KvwbR dv‡Zgv ‡gv:  †gvnwmb Lvb AvwQqv 

MÖvg t ‡MvcvjbMi 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

G¨vgeªæWvix 
I bKkx 

Kv_v  



 
A_© eQi t ২০১৪-২০১৫ 
e¨vP b¤^i t ১৭তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

449 cy®úv ivbx miKvi  g„Zt Pib miKvi  wegjv 
MÖvg t Bmjvg bMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
450 �লতানা �বগম নািসর �হােসন bvmwib 

MÖvg t Bmjvg bMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
451 Kzjmyg Av³vi eveyj †nv‡mb byiRvnvb 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
452 byi Rvnvb †eMg  nviæbyi iwk`  gwRib 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  



453 cwj Av³vi  dviæK  cvwcqv 
MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
454 nvwjgv Av³vi gv‡jK Lvb  nv‡Riv 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
455 AwRdv †eMg  AvjgMxi  KvwbR 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
456  †ivgvbv Av³vi ‡iRvDj Kwig  iægx 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
457 Qvjgv Av³vi ‡di‡`Šm  nvwjgv 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
458 mywdqv †eMg  g„Zt gbi DwÏb  bvwmgv 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  



459 wkwib Av³vi iRye Avjx cvwcqv 
MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
460 Av‡gbv †eMg   †gvt Igi Avjx AvKwjgv 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
461 mvwn`v †eMg   †ZvZv wgqv  mvnvbv 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
462 ggZvR †eMg  wiqvRyj Kwig  ggZv 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
463 gv‡R`v †eMg  Kv‡kg Lvb  gwiqg 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
464 Pvqbv Av³vi iv‡k` Lvb  KvKzjx 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  



465 mv_x Av³vi ‡gvnveŸZ Avjx dv‡Zgv 
MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
466 Zvmwjgv Av³vi Rvgvj DwÏb Keyix 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
467 dv‡Zgv Av³vi knx` Lvb  gqyix 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
468 Kwj Av³vi g„Zt gwRei ingvb  cwj Av³vi 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
469 ivmbv ivbx miKvi  S›Uz miKvi  eKzjx 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
470 Dw¤^qv LvZzb  dRjyj nK  nvwjgv 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  



471 Av‡jqv Av³vi `xb Bmjvg  mweZv 
MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
472 Rvwn`v Av³vi mwn`yj Bmjvg cvwcqv 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
473 �সিলনা আ�ার সিফ�ল ইসলাম mweZv 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
474 মনিজলা আ�ার আব�ল মােলক iæwRbv 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
475 সারিমন আ�ার আেনায়ার �হােসন mvwKjv 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
476 সানিজদা আ�ার রা� হা�ন িময়া mv‡R`v 

MÖvg t BmjvgbMi 
WvKNi t BiZv 
BDwbqb t Zv‡jecyi 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  



 
 
 
 

 
 
 

A_© eQi t ২০১৩-২০১৪ 
e¨vP b¤^i t ১৮ তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

477 শাহনাজ জালাল উি�ন মােলকা 
MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
478 �রিজয়া �বগম িমজা�র �প জান 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
479  নাজমা �বগম শিফ�ল ইসলাম িবমলা �বগম 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  



480 তাজিমন �লতানা �মাকেশদ মেনায়ারা 
MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
481 �িফয়া জয়নাল িমনা �বগম 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
482 �রহানা আ�ার মািনক িময়া আেলয়া 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
483 িন�ফা �জগর আলী রােবয়া 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
485 আেনায়ারা হােসম রােজদা 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
486 �শফালী �খারেশদ সরলা �বগম 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  



487 হািছনা �বগম �মাহর আলী খেত �বগম 
MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
488 কা�ন মালা কাজল হক �ষা �বগম 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
489 নারিগছ আ: রা�াক রওশন আরা 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
490 �রেহনা �বগম জিহর আলী �র জাহান �বগম 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
491 হািসনা �বগম �মাহর আলী খেত �বগম 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
492 �মা:  সািহ�র রহমান হাজী আ: জিলল  �মাসা: ছােহরা �বগম 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  



493 িবমলা �বগম িলয়াকত আলী তিছরন 
MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
494 আিছয়া আ�ার ইি�স আলী বিছরন 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
495  মেনায়ারা �বগম ইউ�ফ আলী �খােদজা �বগম 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
496 �রািজনা আয়নাল সিখনা 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
497 িবউ� রানী সরকার রতন দ�  

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
498 �জতা আ�ার আ: জ�ার রিফজা �বগম 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  



499 রিহমা �বগম �মাতাহার �হােসন মেনায়ারা �বগম 
MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
500 তািনয়া বা�ল �হােসন �বগম 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
501 লাইলী আ�ার আ�ার �হােসন রিহমা 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
502 ইমান আলী কােশম আলী রিমজা �বগম 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
503 আফজাল �হােসন মা�ম আলী আেনায়ারা �বগম 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  
504 �খারেশদা �বগম আকবর আলী �গালাপী 

MÖvg t বায়রা 
WvKNi t বায়রা 
BDwbqb t বায়রা 

cvwievwiK 
nvum gyiMx 

cvjb  



 
 
 
 

A_© eQi t ২০১৪-২০১৫ 
e¨vP b¤^i t ১৯ তম e¨vP 
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†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

505 Avqbvj nK  g„Zt mgb Avjx †`Iqvb Qv‡niv LvZzb 
MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi 

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 
506 �মা: �লিফকার হাসান �মা: তা� িময়া ফােতমা �বগম 

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi 

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 
507 মমতা আ�ার ¯^vgxt Avey Zv‡ni †`Iqvb  kvnbvR  

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 



508 ��ল হক জামান  †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb  Avqkv †eMg  
MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 
509 Lv‡`Rv †eMg  ¯^vgxt †gvt mv‡`K  AvwQqv †eMg  

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 
510 nvweeyi ingvb  Avt ev‡iK  nv‡g`v  

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 
511 wgjb †nv‡mb  dRj nK  gwiqg †eMg  

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 
512 �পন লাল িময়া ছয়�ল 

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 
513 Zvmwjgv  ¯^vgxt nvweeyi ingvb  Rûiv †eMg  

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 



514 iweDj AvIqvj  Beªvnxg wgqv  mvjgv LvZzb  
MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 
515  †R‡jKv Av³vi Avãyj jwZd wkwí 

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 
516 cvifxb Av³vi ¯^vgxt Rvgvj †nv‡mb  Qv‡niv †eMg  

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 
517 সােজদা �মা: আলী �ল�ম �বগম 

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 
518  †gvt Rvnvbyi রহমান nigyR Avjx Rv‡gjv LvZzb  

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 
519  †gvt Rvgvj †nv‡mb   †gvt bRy wgqv  QwKbv †eMg  

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 



520 gvwbK  সমন �দওয়ান ছােহরা খা�ন 
MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 
521  †iŠkbviv  ¯^vgxt ¯ĉb  iæweqv †eMg  

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 
522 isgvjv  ¯^vgxt †gvt nviæb  Rûiæb †eMg  

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 
523 ‡nv‡mbv †eMg   †gvt gvmy` DwÏb  Av‡bvqviv  

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 
524 wkíx Av³vi wicb  gbLykx 

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 
525 kvigxb Av³vi ¯^vgxt Zviv wgqv  Qv‡niv LvZzb  

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 



526 Kvgiæbœvnvi  AvBRwÏb  wejwKm wewe 
MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 
527 wicb †`Iqvb  `y`y wgqv †`Iqvb   †gvi‡k`v  

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I 
wis ¯øve 
ˆZix 

 
528 ‡gvt kvIb  Zviv wgqv  kvigxb  

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I wis 

¯øve ˆZix  
529 ক�না আ�ার আ�াস আলী ছালমা �বগম 

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I wis 

¯øve ˆZix  
530 আিছয়া �বগম ইমান আলী রােবয়া খা�ন 

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I wis 

¯øve ˆZix  
531 �মা: ইমান আলী জা� �বপারী ��প জান 

MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I wis 

¯øve ˆZix  



532 কমলা �বম মজ� �দওয়ান কদর জান 
MÖvg t ‡Mvwe›`j 
WvKNi t wmsMvBi 
BDwbqb t wmsMvBi  

m¨vwbUvix 
j¨vwUªb I wis 

¯øve ˆZix  
 

 
A_© eQi t ২০১৪-২০১৫ 
e¨vP b¤^i t 20 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

533 Av‡jqv †eMg ¯^vgxt `v‡ivMvjx  mynvMRvb 
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

534 অচ �না সরকার অতীশ সরকার মনসা রানী 
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

535 Iqvwmg  Avt Rwjj  Rwgjv 
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  



536 ïKziRvb  ¯^vgxt ˆLgywÏb  Avqkv 
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

537 AvBbwÏb  KvBgywÏb  `yjydv LvZzb  
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

538 Bw`ªm wgqv  g„Zt †kL cvlvb  Rûiv †eMg  
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

539 Av‡bviv †eMg  ¯^vgxt Pzbœy wgqv   
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

540  †m‡jbv †eMg  ¯^vgxt Ry‡qj wgqv  iwngv †eMg  
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

541  †mvwbqv ¯^vgxt †gvt myiæR wgqv  jvLx Av³vi 
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  



542 Avwgbyj Bmjvg  ev”Pz wgqv  gv‡jKv †eMg  
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

543 jvLx Av³vi ¯^vgxt GLjvm DwÏb  bvRgv LvZzb  
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

544 iwngv †eMg  ¯^vgxt evei Avjx IRydv †eMg  
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

545 AÄbv ‡eMg  ¯^vgxt ReŸvi Avjx ‡Mvjvc Rvb  
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

546 KvRj †nv‡mb  dRj nK  †g‡ni Rvb  
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

547 �জাসনা �বগম িময়া খান মহর জান 
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  



548 কণা রি�ত সরকার �শাভ 
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

549 সালমা  আ�ার আ: সালাম মেনারা 
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

550 iZb   †gvd dRj nK   †g‡ni Rvb  
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

551 Avqbvj †gvjøv  Av‡e` Avjx †gvjøv  nbydv †eMg  
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

552 KwbKv miKvi  ¯^vgxt fwMi_ miKvi  MxZv gÛj  
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

553 g‡bvqviv †eMg ¯^vgxt †gvt Qvjvg  Rv‡gjv LvZzb  
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  



554 bviMxm Av³vi ¯^vgxt Rwmg DwÏb  gv‡jKv †eMg  
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

555 iægvbv Av³vi dzUb wgqv  ewQib  
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

556 রােবয়া �বগম ইমান আলী ফেতহজান 
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

557 আকবর আলী ইমান আলী রােবয়া �বগম 
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

558 শাহনাজ �বগম আ: রিশদ আিছয়া খা�ন 
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

559 িলমা আ�ার �মা: �হলাল উি�ন �র� �বগম 
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  



560 রােবয়া �বগম ইমান আলী ফেতহজান 
MÖvg t ‡L‡jk¦i 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

গ� �মাটা 
তাজা করণ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A_© eQi t ২০১৪-২০১৫ 
e¨vP b¤^i t ২1 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

561 Kvgiæj nvmvb  `y`y wgqv  iv‡eqv LvZzb  
MÖvg t evwbqviv 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  



562 �রখা রাণী �েপন সরকার �র�তী রাণী 
MÖvg t evwbqviv 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৫৬ ৩ । ‡gvQvt dvwZgv †eMg   †gvt myiæR wgqv  Avwdqv †eMg  

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৫৬ ৪।  †iŠkbviv  gRby wgqv  Av‡jqv  

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৫৬ ৫। Av‡bvqviv †eMg  ¯^vgxt Beªvnxg   †iŠkbviv  

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৫৬ ৬ ।  †gvmvt †iv‡Kqv †eMg  ¯^vgxt †gvt AvKei Avjx ‡gvmvt Wz‡qiv †eMg  

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৫৬ ৭। িব ষ কু া র ান ী অ জ�ন  চ�  র ংম ালা 

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  



৫৬ ৮ । iæbv Av³vi ¯^vgxt kvnxb Lvb  Avw¤^qv  
MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৫৬ ৯ । mv‡jnv LvZzb  ¯^vgxt iweb Lvb  nv‡gRv Av³vi 

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৫৭০। gniRvb  ¯^vgxt Rmxg wgqv  byi Rvnvb †eMg  

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৫৭১ । Rv‡gjv †eMg  ¯^vgxt dRjy wgqv  mvwn`v †eMg  

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৫৭২। dwi`v Av³vi ¯^vgxt Avt Kv‡`i †bIqvR  Qv‡niv LvZzb  

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৫৭৩ । ফ ির দা আ � ার  ক ােদর  �ন ওয় াজ  ছ ােহর া খ াত নু  

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  



৫৭৪। gvmy`v Av³vi ¯^vgxt bqb †nv‡mb  bvwQgv  
MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৫৭৫। D¾j †nv‡mb  AvjZvd †nv‡mb  mywdqv LvZzb  

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৫৭৬ ।  †gvt gvmyg g„av  Avt iwk` g„av  Rvnvbviv †eMg  

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
577  †gvt Avjx †nv‡mb  Avãyi iwk`  Rvnvbviv †eMg  

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
578  †gvt †mwjg g„av   †gvt Avjg g„av  Av‡bvqviv 

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
579 ‡mwjbv Av³vi ¯^vgxt mvBdzj Bmjvg   †mdvjx †eMg  

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  



580 gvjv AvKZvi   †nv‡mb Avjx AvKwjgv LvZzb  
MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
581 wgmDlv gywbœ   †gvt Aveyj evkvi   †kdvjx Av³vi 

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
582  †kdvjx Av³vi ¯^vgxt Aveyj evkvi g„av  g„Zt iwngv  

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
583 র ত ন  িম য় া ম িহন  উ ি�ন  িফ ের াজ া �ব গম  

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
584 আ েলয় া আ লীম িু� ন  পািপয় া �ব গম  

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
585 wkwí Av³vi mvgv` Lv eiæ 

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  



586 wjgv nvmvb Kvgiæj nvmvb AvQgv LvZzb 
MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
587 ‡mwjbv Av³vi ‡kL Avnv¤§` ivbx †eMg 

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
588 ‡gvmv: †iv‡Kqv †eMg ‡gv: AvKei †nv‡mb Pz‡qiv †eMg 

MÖvg t evwbqviv  
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
 
 
 

A_© eQi t ২০১৪-২০১৫ 
e¨vP b¤^i t ২2 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
যye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র ধরন আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

589 wkgy Av³vi  
¯^vvgxt- byRMi  
 

gvZvt wbjydv 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  



590 আিছয়া আ�ার নােয়ব আলী িবমলা �বগম 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

৫৯ ১ । we_x Av³vi wcZvt  bv‡qm Avjx  wegjv †eMg 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

৫৯ ২। weDwU Av³vi ¯^vgx-  Av‡bvqvi †nv‡mb Avqkv Av³vi 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

৫৯ ৩ । ZvRwgb myjZvbv wngv wcZvt †gvK‡Q` Avjx g‡bvqviv †eMg 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

৫৯ ৪। iv‡njv ‡eMg ¯^vgx- †R‡ni Avjx Qv‡ni †eMg 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

৫৯ ৫। wbjydv †eMg ¯^vgx- byRMi Avjx gvZv- ivweqv 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  



৫৯ ৬ । িব উ �  র ান ী সর ক ার  র ত ন  দ�  �শাভ া র ান ী সর ক ার  
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

৫৯ ৭। Avmgvbx †eMg ¯^vgx- e`i DwÏb  
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

৫৯ ৮ । wkwib eKzj ¯^v- †gvt Rwgi †nv‡mb gvZv- Av‡gbv †eMg 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

599 mywdqv †eMg ¯^v- ‡gvt Rqbvj gvZv- wgbv †eMg 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

600 m¤úv Av³vi ¯^v- `yjy wgqv gvZv- cykvMx 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

601 nv‡Riv †eMg ¯^v- Avi‡k` Avjx gvZv- Avmgvbx †eMg 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  



602 iv‡R`v †eMg ¯^v- n‡Pb Avjx gvZv- ivweqv 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

603  †kdvjx †eMg ¯^v- †Lvi‡k` Avjg gvZv- mijv †eMg 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

604 wccj Av³vi wcZv- †gvt Bw ª̀m Avjx gvZv- ewQib †bQv 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

605 †ivwRbv †eMg 
¯^v- wgRvbyi ingvb 
 

gvZv- iæcevb 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

606 bqb Kzgvi †`  wcZv- kvwšÍ iÄb †` gvZv- †iev ivbx †`   
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

607 আ ফের াজ া �ব গম  আ লম  �হােসন  শািহদা �ব গম  

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  



608 ফ ােত ম া �ব গম  ন ািসর  উ ি�ন  সযূ �ব ান  

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

609 ন ািসর  উ ি�ন  সাধ  ুম ি�ক  শীত লী �ব গম  

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

610 র ত ন  দ�  হীর া লাল দ�  ক �ৃা র াণ ী দাস 

MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

611 wgjb iwe `vm wcZv- g„Zt iwe `vm  gvZv- h‡kv`v `vm 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

612 Rywjqv Av³vi ¯^v- Kwnbyi gvZv- gwR©bv †eMg 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

613 wkwib eKzj ‡gv: Rwgi †nv‡mb Av‡gbv †eMg 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  



614 mywdqv †eMg Rqbvj wgbv †eMg 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

615 gqdj †eMg AvbQvi Avjx Avqkv LvZzb 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

616 iv‡R`v †eMg nv‡Pb Avjx ivweqv †eMg 
MÖvg t evqiv 
WvKNi t evqiv 
BDwbqb t evqiv 

cvwievixK 
mvKmeRx Pvl  

 
 

A_© eQi t ২০১৪-২০১৫ 
e¨vP b¤^i t ২3 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

616 জীবন নাহার �মা: আশ �াদ আলী আেমনা খা�ন 
MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  



617 �মা: জ�রা  জিসম উি�ন আমাতন 
MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৬ ১ ৮ । আিছয়া আ�ার আিজ�ল হক মােজদা খা�ন 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৬ ১ ৯ । জাহানারা �বগম হাসান হােজরা খা�ন 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৬ ২০। সালমা আ�ার আ�ল মােলক ছ�রা  

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৬ ২১ । তাহিমনা  �মা: হাসান রািশদা 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
৬ ২২। শােহনা আ�ার ��ল ইসলাম �ল�ম 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  



৬ ২৩ । রিহমা খা�ন �মাহা�দ আলী হােজরা  
MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
624| ফারজানা আ�ার হািলম  �রেবকা �বগম 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
625 আেলয়া  হােফজ উি�ন পাল �বা 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
626 �মা: হাসান রিফ�ল ইসলাম আচমা �বগম 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
627 �মা: �সাহান মিহউি�ন সােজদা �বগম 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
628 �মা: আ�ল মা�ান গাজীউর রহমান শাম��াহার 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  



629 িজয়াসিমন আ�ার আিম�র রহমান মােজদা খা�ন 
MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
630 সােহরা খা�ন �বারহান �র জাহান 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
631 সািবনা �বগম আ�াব আলী সােলহা �বগম 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
632 িন�ফা �বগম ই�ািফল সািবনা 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
633 লাল বা� �দেলায়ার �হােসন জিরনা �বগম 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
634 আেজদা �বগম শামীম িময়া হািসনা 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  



635 রাজা িময়া আ: সামাদ নাজমা �বগম 
MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
636 চায়না  হক আলী িম�য়ারা 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
637 আ�ল মােলক ছেবদ আলী আি�য়া খা�ন 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
638 সােজদা খা�ন মিহউি�ন তােলকা �বগম 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
639 �মা: আলী �হােসন আ�র রহমান জােমলা খা�ন 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
640 ‡gvmv: bvRgv †eMg Avãyj mvgv` Rwibv †eMg 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  



641 ivRy wgqv Avãyj mvgv` bvRgv 
MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
642 ‡kdvjx Av³vi Avãyj Qvjvg Kzjmyg 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
643 iv‡dRv Av³vi gwnDwÏb mv‡R`v †eMg 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
644 ivRy wgqv Avãyj mvgv` bvRgv 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

Miæ 
†gvUvZvRv 

KiY  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

A_© eQi t ২০১৪-২০১৫ 
e¨vP b¤^i t ২4 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

645 ‡gvt gwbi †nv‡mb  †gvt †djy †PvwK`vi  gvt mvBgyb Av³vi 
MÖvg t jÿxcyi 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

646 আশরা�ল  হা�ন �মা�া �পয়ারা �বগম 
MÖvg t jÿxcyi 
WvKNi t mvnivBj 
BDwbqb t mv‡q¯Ív 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

৬ ৪৭। িমজা�র  রহমান জিলল �মা�া �রােকয়া �বগম 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  



648| �রািজনা আ�ার ��ল ইসলাম জিরনা আ�ার 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

649| শািহ�র ইসলাম সােহব �মা�া জিলমন 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

650| সাই�ল ইসলাম �মা: শাম�ল ইসলাম নািগ �স আ�ার 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

651| জালাল আহেমদ আ� সাইদ �মা�া �পালী আ�ার 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

652| আ� সাইদ খান ইমারত হােজরা খানম 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

653| �মা: আলী �হােসন আ: স�ার ম�ল মেনায়ারা �বগম 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  



654| আ� �তারাব �হােসন জিহ�ল ইসলাম লাইলী 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

655 ই�াহীম �মা�া �মাহসীন �মা�া �জেলকা �বগম 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

656 �মা: আিম�র ইসলাম �মা: শাম�ল হক নািগ �স আ�ার 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

657 �দীপ চ� সরকার িনতাই চ� সরকার সািব�ী চ� সরকার 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

658 �সািনয়া আ�ার মাহ�ব রােসল �রৗশনারা 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

659 �দেলায়ার �হােসন জাহা�ীর আলম �হাসেনরা 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  



660 মাহা�ব রােসল �মা: হািফজ উি�ন ইসমত আরা 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

661 আিম�র ইসলাম �লবর �হােসন মমতাজ �বগম 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

662 িজয়াসমীন আ�ার আফছার উি�ন রেবনা �বগম 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

663 �মা: �রামান �দওয়ান আ: রউফ �দওয়ান মেনায়ারা �বগম 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

664 �মা: �েবল �হােসন হািলম ক�না �বগম 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

665 িরয়া�ল ইসলাম �খাকন �চাকদার আ�মান খা�ন 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  



666 �মা: সালাউি�ন �গালাম আজম সাম��াহার 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

667 চায়না রাণী �যােগশ বাড়ই �লমালা 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

668 আকাশ চ� বাড়ই িনর�ন িম�ী অ�না রানী 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

669 ‡gv: AvgRv` †nv‡mb Rqbvj Av‡e`xb Rwgjv LvZzb 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

670 ‡gv: kwdKzj Bmjvg K‡q` Avjx mywdqv †eMg 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

671 ‡gv: mvB`yi ingvb ‡gv: mv‡ne Avjx g‡dRv 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  



672 ‡gv: †ivgvb †`Iqvb Av: iDd †`Iqvb g‡bvqviv †eMg 
MÖvg t wKwUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†gvevBj 
†giv‡gZ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A_© eQi t ২০১৪-২০১৫ 



e¨vP b¤^i t ২5 তম e¨vP 
আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 

µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

673 Sb©v Av³vi ¯^vgx- wiqvRyj Lvb  †mZviv LvZzb 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

674 �খােদজা খা�ন জামাল �হােসন আকিলমা খা�ন 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

675| রােশদা আ�ার আ: সালাম �র জাহান 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

676| পা�ল আ�ার �মা: আফজাল হািবয়া �বগম 

 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

677| �সিলমা আ�ার আিজম উি�ন আেনায়ারা �বগম 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

678| িরতা আ�ার শিহদ পাল মিজ�না আ�ার 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

679| সািনয়া িমজ�া ফজ�ল হক �বেদনা খা�ন 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 



680| �মাসা: আফেরাজা �বগম রিমজ খান রিহমা �বগম 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

681| ময়না খা�ন �মা: আ�ল ফজল আেমনা খা�ন 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

682 পারভীন আ�ার িলটন �হােসন �বলী 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

683 মােজদা �বগম �মা: �মাজাে�ল আেমনা খা�ন 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

684 �রািজনা আ�ার রিমজ উি�ন আফেরাজা 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

685 ক�না খানম কামাল খান �দেলায়ারা �বগম 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

686 মাহ�জা আ�ার িজলকদ খান �দেলায়ারা খা�ন 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

687 �িবয়া আ�ার আ: রা�াক �িফয়া খা�ন 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

688 রওশনারা আ: কিরম কমলা �বগম 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

689 রােশদা খা�ন �মা: আ�ব খান কিরমন �নসা MÖvg t wক�ংচর cvwievwiK  



WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

nvm gyiMx 
cvjb 

690 নাসিরন �লতানা বা�ল �হােসন �িফয়া �বগম 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

691 �ফরেদৗসী আ�ার আ: রা�াক খান �জাহরা খা�ন 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

692 জয়নব আ�ার ই�ািহম খান সিখনা �বগম 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

693 নািসমা �বগম জিহ�ল হক �খােদজা �বগম 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

694 সালমা আ�ার আ: সালাম রােশদা আ�ার 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

695 �রেহনা খা�ন আেনায়ার আলী �রােকয়া আ�ার 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

696 মিজ�না শিহদ পাল শাি� 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

697 wkDwj  gv‡jK Lvb ‡eMg 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

698 iv‡k`v Av³vi Av: mvjvg byi Rvnvb 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

 



BDwbqb t Rqg›Uc cvjb 

699 mvwn`v Av³vi ‡gv: BDbym Lvb Rwgjv LvZzb 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

700 wibv Av³vi KzÏym †gvjøv Rq¸b 
MÖvg t wক�ংচর 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

cvwievwiK 
nvm gyiMx 

cvjb 
 

 
 

A_© eQi t ২০১৪-২০১৫ 
e¨vP b¤^i t ২6 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

cÖwkÿY cÖvß hyeK/ 
hyegwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

701 ‡gv‡Qbv †eMg ¯^v- kvnRvjvj gvZv- gviædv 
MÖvg t wKvUsPi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

702 িলিল �বগম আিম�ল ইসলাম �েলখা �বগম 
MÖvg t ivq`wÿb 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  



703| wgZz Av³vi wc- †gv¯Ídv †nv‡mb Av`i Rvb 
MÖvg t ‡XvjLvjcvo 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

704| Avd‡ivRv Av³vi ¯^v- gwk&Di ingvb mwLbv †eMg 
MÖvg t ‡XvjLvjcvo 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

705| ‡gvmvt Av‡jqv Av³vi  ¯^vt gybmyi Avjx nwjgv 
MÖvg t `kvbx 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

706| mv‡n`v  ¯^v- gwnb e¨vcvix AvwQqv 
MÖvg t cwðg fvKzg 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

707| gvjv LvZzb ¯^v- Kwnbyi dwKi ‡gvmvt Avwdqv LvZzb 
MÖvg t Rqg›Uc 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

708| ggZvR  ¯^v-AvDqye Avjx nvwjgv †eMg 
MÖvg t LiviPi 
WvKNi t ‡ivqv  
BDwbqb t †ivqv 

bKkx Kv_v 
†kjvB  



709| ‡R¨vwZ Av³vi ¯^v-wiqvRyj Bmjvg wkwib 
MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

710 ‡Lvi‡k`v Av³vi ¯^v-kvgQz‡Ïvnv Avqkv LvZzb 
MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

711 mywg Av³vi  ¯^v-ZvRyj Bmjvg ‡gvmvtKwigb 
MÖvg t bvwRicyi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

712 ‡R‡jKv Av³vi ¯^vt Av‡e`yi ingvb dv‡Zgv †eMg 
MÖvg t KgjbMi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

713 wjwc Av³vi wct g„Zt bvwRg DwÏb Avwe`v myjZvbv 
MÖvg t evwU 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

714 jvwgqv mviwgb ¯^vt †iRvDj Kwig ‡nvm‡b Aviv 
MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  



715 mvwebv Bqvmwgb ¯^vt byiæj Bmjvg nv‡Riv LvZzb 
MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

716 Aviwdb Av³vi ¯^vt †Zvdv¾j iwngv 
MÖvg t evwU 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

717 ‡gvmvt gvndzRv Av³vi ¯^vt KzÏymyi ingvb mywdqv †eMg 
MÖvg t ‡`Djx 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

718 gwb m~Î ai wecøe m~Î ai weby m~Î ai 
MÖvg t bvwRicyi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

719 wkDjx Av³vi ¯^vt Aveyj evkvi ‡iwRqv LvZzb 
MÖvg t Rqg›Uc 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

720 ম িনক া খান ম  �ম াসেলম  উ ি� ন  সািফ য় া খ াত নু  

MÖvg t Rqg›Uc 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  



721 িলম া �হােসন  আ : ক ােদর  �র ন  ু�ব গম  

MÖvg t ‡`Djx 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

722 িদলার া পার ভ ীন  �ক .এম .�দেলায় ার  �র িজয় া 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

723 wkwib bvmwib ¯^vt e`iæj Avjg iwngv 
MÖvg t Av½vixqv 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

724 nvwmbv †eMg Av: Lv‡jK Rvnvbviv 
MÖvg t ivq`wÿb 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

725 ivmšÍx nvj`vi KvjvPvb nvj`vi gwbZv 
MÖvg t ivq`wÿb 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

726 mvjgv Av³vi Av: †LvKb mywdqv †eMg 
MÖvg t ivq`wÿb 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  



727 Lv‡j`v Av³vi Av‡bvqvi †nv‡mb AvwQqv LvZzb 
MÖvg t ivq`wÿb 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

728 gvjv LvZzb Kwnbyi dwKi mvwdqv LvZzb 
MÖvg t ivq`wÿb 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

bKkx Kv_v 
†kjvB  

 
 

A_© eQi t ২০১৪-২০১৫ 
e¨vP b¤^i t ২7 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

729 ggZvR byi¾vgvj wmK`vi mywdqv †eMg 
MÖvg t ‡XvjLvjcvo 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
730 gvmy`v Av³vi ¯^vt dRjy Bmjvg Rvnvbviv 

MÖvg t Rqg›Uc 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   



731| weDwU miKvi ¯^vt c‡ik miKvi Sb©v miKvi 
MÖvg t bvwRcyi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
732| Pvqbv Av³vi ¯^vt Avwgbyj Bmjvg ‡`‡jvqviv 

MÖvg t evwU 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
733| wkwí Av³vi ¯^vt eRjyi ingvb Sb©v †eMg 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
734| 

‡gv‡Qbv †eMg 
 

wct kvnRvjvj 
 

gviædv 
MÖvg t Rqg›Uc 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
735 ‡gvmvt nvwmbv Av³vi ‡gvt Avt Lv‡jK Rvnvbviv 

MÖvg t Pi fvKzg 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
736 evmwšÍ nvj`vi ¯^vt KvjvPvb gwbZv 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   



737 kvšÍ Avwiwdb Rvgvj wek¦vm Rwibv †eMg 
MÖvg t ‡XvjLvjcvi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
738 mvjgv LvZzb ‡gvt †LvKb mywdqv †eMg 

MÖvg t cwðg fvKzg 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
৭৩ ৯ । Lv‡j`v Av³vi Av‡bvqvi †nv‡mb AvwQqv LvZzb 

MÖvg t ‡`Djx 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
৭৪০। ‡gvmvt gvjx Av³vi kvnxbyi dwKi ‡gvmvt mvwdqv 

MÖvg t ‡`Djx 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
৭৪১ । ‡R¨vwZ Av³vi wiqvRyj Bmjvg wkwib †eMg 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
৭৪২। ‡Lvi‡k`v Av³vi kvgmy‡Ïvnv Avqkv LZzb 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   



৭৪৩ । Aógx nvj`vi ‡djy nvj`vi ‡Rvmbv evox 
MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
৭৪৪। RvwKqv myjZvbv ‡mv‡nj gvngy` kvgmybœvnvi 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
৭৪৫। jvwgqv kvigxb  ¯^vt †iRvDj Kwig ‡nvm‡b Aviv †eMg 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
৭৪৬ । mvwebv Bqvmgxb ‡gvt byiæj Bmjvg nv‡Riv 

MÖvg t bxj‡UK 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
৭৪৭। ‡mwjbv cvifxb Avwgiæj nK ggZvR †eMg 

MÖvg t ‡Mvqvj evMvb 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
৭৪৮ । gwbm~Î ai weí m~Îai wPby evjv m~Îai 

MÖvg t bvwRicyi 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   



৭৪৯ । wkDjx Av³vi Aveyj evkvi ‡iwRqv 
MÖvg t Rqg›Uc 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
৭৫০। িদল� ব া পার ভ ীন  �ক  .এম  �দেলায় ার  �র িজয় া খাত নু  

MÖvg t Rqg›Uc 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
৭৫১ । িলিপ আ � ার  ন ািজম  উ ি� ন  আ িব দা সলুত ান া 

MÖvg t Rqg›Uc 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
৭৫২। ম াহফ জু া আ � ার  �ম া: � � সুরু  র হম ান  সিুফ য় া �ব গম  

MÖvg t Rqg›Uc 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
৭৫৩ । nvIqv Lvbg AvmvjZ Lvb my›`ix †eMg 

MÖvg t Rqg›Uc 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
৭৫৪। myfv ingvb gwRei ingvb ggZvR 

MÖvg t Rqg›Uc 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   



৭৫৫। wjwj †eMg Avvwgbyj Bmjvg Ry‡jLv †eMg 
MÖvg t Rqg›Uc 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
৭৫৬ । bvmwib Av³vi Imgvb R‡e`v †eMg 

MÖvg t Rqg›Uc 
WvKNi t Rqg›Uc 
BDwbqb t Rqg›Uc 

†kjvB   
 
 

A_© eQi t ২০১৪-২০১৫ 
e¨vP b¤^i t ২8 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

757 jvLx Av³vi Rqbvj Av‡e`bx bvRgv 
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

†kjvB  
758 আছমা আ�ার আেনায়ার �হােসন ফােতমা �বগম 

MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

†kjvB  

759 Zvwbqv Av³vi Avãyj gv‡jK ‡ivmbv †eMg 
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 

 

�শলাই 
 



BDwbqbt evqiv 

760 অ � ন া �বগম  আ : ম ােলক  �র াক সান া �ব গম  
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 

 

 
 

 

761 ZvwbwRjv †gŠmygx AvwRRyj nK bvwQgv †eMg 
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

762 দীপ  ুর ান ী স�ূধ র  আ ন�  স�ূধ র  স�ু চ ী 

MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

763 bvmwib Av³vi wMqvm DwÏb R‡e`v †eMg 
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

764 wccj Av³vi g„Z: Bw`ªm Avjx ewQib ‡bQv 
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

765 ‡kdvjx Av³vi kwn`yj Bmjvg  
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

766 MxZv kxj gave P› ª̀ kxj ‡iLv ivYx kxj 
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

767 ZvQwjgv Av³vi Av: Kv‡`i Av‡bvqviv LvZzb 
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 



768 eKzj Av³vi Avjx †nv‡mb gay gvjv 
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

769 আ িছয় া আ � ার  ন ােয় স আ লী িব মলা �ব গম  
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

770 mygv nvj`vi Rq¸iæ nvj`vi ggZv nvj`vi 
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

771 �দব ী হালদার  র ত ন  হালদার  ম ধ মু ালা র ান ী হালদার  

MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

772 wibv Av³vi wkgy kvgxg †nv‡mb wibv 
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

773 ম িজ�ন া �ব গম  �ম াক েশদ আ লী িব ম লা �ব গম  

MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

774 ‡ivwRbv Av³vi AvBbvj †nv‡mb mwLbv †eMg 
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

775 bvRgv Av³vi kwdKzj Bmjvg wegjv LvZzb 
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

776 Avbœv Av³vi Avn¤§` Avjx ivweqv LvZzb 
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

777 bwgZv ivYx wkey †nvi ixgx evbx †nvi MÖvgt evqiv   



WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

�শলাই 

778 Sbv© wjgb †nv‡mb Rûiv †eMg 
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

779 wibyZx m~Îai wefvlm~Îai APbv© m~Îai 
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

780 we_x Av³vi wcZvt  bv‡qm Avjx  wegjv †eMg 
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

781 weDwU Av³vi ¯^vgx-  Av‡bvqvi †nv‡mb Avqkv Av³vi 
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

782 ZvRwgb myjZvbv wngv wcZvt †gvK‡Q` Avjx g‡bvqviv †eMg 
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

783 iv‡njv ‡eMg ¯^vgx- †R‡ni Avjx Qv‡ni †eMg 
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

784 gywk©`v †eMg Zviv wgqv Iwngv LvZzb 
MÖvgt evqiv 
WvKNit evqiv 
BDwbqbt evqiv 

 

�শলাই 
 

 
 

A_© eQi t ২০১৫-২০১৬ 

e¨vP b¤^i t ২9 তম e¨vP 
আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 



µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

785 সাম��াহার আ: জিলল নাজমা �বগম 
�াম: কা�ড়া  
ডাকঘর: ধ�া 
ইউিনয়ন: ধ�াবাজার 

bKkx Kvu_v  

786 bvRbxb AvRv` Aveyj Kvjvg iv‡k`v †eMg 
MÖvgt c~e© fvKzg 
WvKNit Rqg›Uc 
BDwbqbt Rqg›Uc 

bKkx Kvu_v  

787 সাইদা খানম ��ী মক�ল �হােসন �খারেশদা আ�ার 
�াম: কা�ড়া  
ডাকঘর: ধ�া 
ইউিনয়ন: ধ�াবাজার 

bKkx Kvu_v  

788 byiæbœvnvi Avt Rwjj bvRgv †eMg 
MÖvgt Kvgyov 
WvKNit ajøv 
BDwbqbt ajøvevRvi 

bKkx Kvu_v  

789 mv‡R`v Av³vi mwdRywÏb jyrdv Av³vi 

MÖvgt c~e© fvKzg 
WvKNit c~e© fvKzg 
BDwbqbt Rqg›Uc 
 

bKkx Kvu_v  

790 ফ ার হান া ইয় াসিম ন  �ত াফ া� ল  �হােসন  �র ৗশন ার া 

MÖvgt c~e© fvKzg 
WvKNit c~e© fvKzg 
BDwbqbt Rqg›Uc 

bKkx Kvu_v  

791 iv‡k`v Av³vi Bmjvg †nv‡mb AvQgv †eMg 
MÖvgt Kvgyov 
WvKNit ajøv 
BDwbqbt ajøvevRvi 

bKkx Kvu_v  

792 myjZvbv Av³vi ‡gvt AvgRv` R‡e`v Av³vi 
MÖvgt c~e© fvKzg 
WvKNit c~e© fvKzg 
BDwbqbt Rqg›Uc 

bKkx Kvu_v  



793 wkwib Av³vi ‡gvt Rwmg DwÏb mv‡jnv †eMg 
MÖvgt bqcvov 
WvKNit ajøv 
BDwbqbt ajøvevRvi 

bKkx Kvu_v  

794 kvnvbvR cvifxb Aveyj Kvjvg ivwRqv myjZvbv 
MÖvgt RvqMxi 
WvKNit ajøv 
BDwbqbt ajøvevRvi 

bKkx Kvu_v  

795 উ ে�  সালম া আ িম ন রু  র হম ান  ন রু  জাহান  

MÖvgt RvqMxi 
WvKNit ajøv 
BDwbqbt ajøvevRvi 

bKkx Kvu_v  

796 jZv Av³vi Iqv‡R` Avjx mywdqv Av³vi 
MÖvgt RvqMx 
WvKNit ajøv 
BDwbqbt ajøvevRvi 

bKkx Kvu_v  

797 n¨vcx Av³vi kvnv`vr †nv‡mb AvQgv †eMg 
MÖvgt bqcvov 
WvKNit ajøv 
BDwbqbt ajøvevRvi 

bKkx Kvu_v  

798 Avwdqv Av³vi Rwmg DwÏb RyuB †eMg 
MÖvgt c~e© fvKzg 
WvKNit c~e© fvKzg 
BDwbqbt Rqg›Uc 

bKkx Kvu_v  

799 ইনসান া আ � ার  নজ� ল �র েহন া �ব গম  

MÖvgt Kvgyov 
WvKNit ajøv 
BDwbqbt ajøvevRvi 

bKkx Kvu_v  

800 ‡R‡jKv Avey mvB` AvwQqv 
MÖvgt RvqMxi 
WvKNit ajøv 
BDwbqbt ajøvevRvi 

bKkx Kvu_v  

801 mv‡R`v †eMg Avey mvB` Qweib 
MÖvgt c~e© fvKzg 
WvKNit c~e© fvKzg 
BDwbqbt Rqg›Uc 

bKkx Kvu_v  

802 ‡ivgvbv Av³vi gnmxb mv‡R`v MÖvgt bqcvov bKkx Kvu_v  



WvKNit ajøv 
BDwbqbt ajøvevRvi 

803 wRqvmwgb iwgR DwÏb Rwgjv LvZzb 
MÖvgt bqcvov 
WvKNit ajøv 
BDwbqbt ajøvevRvi 

bKkx Kvu_v  

804 gywk©`v †eMg Zviv wgqv Iwngv LvZzb 
MÖvgt ‰eivMxi †UK 
WvKNit mvnivBj 
BDwbqbt mvnivBj 

bKkx Kvu_v  

805 Av‡bvqviv   †gvi‡k` †nv‡mb ‡mvbv evby 
MÖvgt c~e© fvKzg 
WvKNit c~e© fvKzg 
BDwbqbt Rqg›Uc 

bKkx Kvu_v  

806 ‡kdvjx Bmjvg bRiæj Bmjvg Avqkv LvZzb 
MÖvgt c~e© fvKzg 
WvKNit c~e© fvKzg 
BDwbqbt Rqg›Uc 

bKkx Kvu_v  

807 Rvnvbviv  Rygyi Avjx Av‡bvqviv †eMg 
MÖvgt c~e© fvKzg 
WvKNit c~e© fvKzg 
BDwbqbt Rqg›Uc 

bKkx Kvu_v  

808 AvBwib Av³vi Avey mvB` mv‡R`v †eMg 
MÖvgt c~e© fvKzg 
WvKNit c~e© fvKzg 
BDwbqbt Rqg›Uc 

bKkx Kvu_v  

809 AvBbwÏb  KvBgywÏb  `yjydv LvZzb  
MÖvgt c~e© fvKzg 
WvKNit c~e© fvKzg 
BDwbqbt Rqg›Uc 

bKkx Kvu_v  

810 Bw`ªm wgqv  g„Zt †kL cvlvb  Rûiv †eMg  
MÖvgt c~e© fvKzg 
WvKNit c~e© fvKzg 
BDwbqbt Rqg›Uc 

bKkx Kvu_v  

811 Av‡bviv †eMg  ¯^vgxt Pzbœy wgqv   
MÖvgt c~e© fvKzg 
WvKNit c~e© fvKzg 

bKkx Kvu_v  



BDwbqbt Rqg›Uc 

812 gywk©`v †eMg  Iwngv LvZzb 
MÖvgt c~e© fvKzg 
WvKNit c~e© fvKzg 
BDwbqbt Rqg›Uc 

bKkx Kvu_v  

 
 

 
 
 
 

A_© eQi t ২০১৫-২০১৬ 
e¨vP b¤̂i t 30 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

cÖwkÿY cÖvß hyeK/ 
hyegwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

813 আরেশদ আলী �ত: বরকত আলী �েলখা �বগম 
�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

814 চ� বা� আা� �দওয়ান রােহলা খা�ন 
�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

815 ছেবদা খা�ন �মা: আলী আকবর আয়শা খা�ন 
�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

 
816 

�মা: মিহ�র �দওয়ান �মা: আলী �দওয়ান আিছয়া �বগম 
 
�াম: চর ল�ী�র 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 



WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

 

817 �মাসা: সালমা আ�ার �মা: বরকত আলী আেমনা �বগম 
�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

818 রিফক খান আ� �মা�া �রােকয়া �বগম 
�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

819 �মা: রিফক খান আিনছ খান �রােকয়া খা�ন 
�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

 
820 

আেলািক �বগম হািব�র �দওয়ান রািহমা 
�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

821 আসলাম �দওয়ান �মা: আবজাল �দওয়ান আিছয়া �বগম 
�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

822 িমজা�র রহমান আ�াস �দওয়ান িমরজান 
�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

 

৮ ২৩  
হােজরা খা�ন হযরত আলী মেনায়ারা 

�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

 

৮ ২৪  
আকিলমা  জ� িময়া আেনায়ারা �বগম 

�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

 

৮ ২৫  
�শখ �গালজার �হােসন �তাতা িময়া িমরজান িবিব 

�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 



BDwbqbt Rqg›Uc  

 

৮ ২৬  
আেলকজা�ার খান হযরত আলী খান হােজরা খা�ন 

�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

 

৮ ২৭ 
�মা: আমানত �হােসন মক�ল �হােসন সােহরা খা�ন 

�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

 

৮ ২৮  
আফেরাজা আ�ার আমানত খান সােলহা খা�ন 

�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

 

৮ ২৯  
রং মালা আ: রিহম �দওয়ান �খােদজা �বগম 

�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

 

৮ ৩ ০  
সা�াদ �হােসন খান আ: রউফ খান িশিরন আ�ার 

�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

 

৮ ৩ ১  
�িফয়া আ�ার �মা: �লজার �হােসন আেমনা খা�ন 

�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

 

৮ ৩ ২ 
�মা: সজীব খান আকবর খান �খােদজা 

�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

 

৮ ৩ ৩  
আ: জ�ার �শখ �তাতা িময়া িমরজান 

�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

 

৮ ৩ ৪  
শািহ�র �মা�া সােহব �মা�া ডািলমন 

�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 



 

৮ ৩ ৫ 
িদপা আিন�র রহমান পারভীন �বগম 

�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

836 জাহানারা �বগম হাসান হােজরা খা�ন 
�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

837 সালমা আ�ার আ�ল মােলক ছ�রা  
�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

838 তাহিমনা  �মা: হাসান রািশদা 
�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

839 জাহানারা �বগম হাসান হােজরা খা�ন 
�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

840 জাহানারা আিন�র পারভীন �বগম 
�াম: চর ল�ী�র 
WvKNit চর ল�ী�র 
BDwbqbt Rqg›Uc 

Miæ †gvUv 
ZvRv KiY 

 
 

 
A_© eQi t ২০১৫-২০১৬ 
e¨vP b¤^i t ৩1 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

cÖwkÿY cÖvß hyeK/ 
hyegwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv mb` b¤^i cÖwkÿY cÖvß hye‡`i  
†gvevBj b¤^i 

01 02 03 04 05 06 07 

841 নাজমা আ�ার শিফ�ল ইসলাম িবমলা খা�ন 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  



842 �ািপ আ�ার িলয়াকত আলী িবমলা �বগম 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

843 �রািজনা আ�ার আয়নাল �হােসন সিখনা 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

844 �মাসা: রা� আ�ার িসি��র রহমান �শফালী �বগম 

 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট 

 

845 িশলা আ�ার লাভ� িময়া রািজয়া 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

846 িবউ� রানী সরকার রতন দ� �শাভা রানী সরকার 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

847 তািনয়া আ�ার মােলক �রােমনা �বগম 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

848 �রােমনা �বগম মােলক আেমনা 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

849 সী� আ�ার আ�র রউফ  �শফালী �বগম 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

850 ��া আ�ার ইমান আলী আিছয়া �বগম 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  



851 অ�না �বগম �লাল �হােসন �হেলনা খা�ন 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

852 আ�া �বগম আিন�র রহমান রােশদা খা�ন 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

853 মিজ�না আ�ার কিহ�র �হােসন স�রা �বগম 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

854 িশ� আ�ার আিজ�ল হক আেনায়ারা 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

855 িবউ� আ�ার আেনায়ার �হােসন আয়শা �বগম 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

856 চায়না আ�ার নািসর উি�ন হােজরা �বগম 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

857 আিছয়া আ�ার �েবল �হােসন জাহানারা �বগম 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

858 িবনতী রানী ��ধর িবভাস ��ধর অচ �না ��ধর 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

859 িদ� রাণী আন� ��ধর �রচী রাণী 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

860 �রােকয়া িসি�ন �মা: ইবাদ আলী হািলমা িব�াস �াম: গাড়ািদয়া   



WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

ওয়াল �াট 

861 িদপালী রাণী বসাক প�জ �মার গীতা রানী বসাক 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

862 তাসিলমা আ�ার আ: �মাতােলব খান  
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

863 ফােতমা আ�ার আেপল �দওয়ান হায়�ন �নছা 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

864 কাম�ন নাহার আলাউি�ন ফিরদা ইয়াসিমন 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

865 �মা বসাক রাম�� বসাক  
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

866 িলজা আ�ার নােয়ছ আলী িবমলা �বগম 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

867 �সািনয়া আ�ার রিহম আলী আেমনা �বগম 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

868 কাম�ন  �মা: ইবাদ আলী জাহানারা �বগম 
�াম: গাড়ািদয়া 
WvKNit গাড়ািদয়া 
BDwbqbt বায়রা 

 
ওয়াল �াট  

 
A_© eQi t ২০১৫-২০১৬ 



e¨vP b¤^i t ৩2 তম e¨vP 
আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 

µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

869 উে� ছালমা চােমলী �মা: আিম�র রহমান �রজাহান 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই  

870 জাহানারা ��র আলী আেনায়ারা 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই  

871 �জেলকা �বগম আ� সাইদ আিছয়া খা�ন 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

872 �শফালী আ�ার �মা: সেরায়ার শােমলা 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

873 ফারহানা ইয়াসিমন �তাফা�ল �হােসন �রৗশনারা �বগম 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

874 নািছমা আ�ার িলহাজ উি�ন রািবয়া �বগম 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

875 নাজনীন আজাদ আ�ল কালাম আজাদ  
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

876 �শফালী ইসলাম �মা: ��ল ইসলাম আয়শা �াম: ভা�ম      



WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�শলাই 

877 িমেসস লতা  ওয়ােজদ �হােসন �িফয়া �বগম 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

878 সিবতা হাসান হােব�ি�ন �মা�া �িফয়া আ�ার 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

879 সািবনা ইয়াসিমন ছােনায়ার �হােসন সামথ � বা� 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

880 �রৗশনারা আমজাদ �হােসন সােহদা 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

881 কািনজ ফােতমা �মা: ইসলাম �হােসন আসমা খানম 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

882 আইিরন আ�ার আ� সাইদ সােহদা �বগম 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

883 জয়না আ�ার শিফ�র রহমান  ছােলহা �বগম 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

884 িম� আ�ার ই�ািহম �মা�া মিজ�না �বগম 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

885 �মাসা: পারভীন আ�ার আিনছ �মা�া আিছয়া খা�ন 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 

 
�শলাই 

 



BDwbqbt জয়ম�প 

886 �মাসা: �লতানা আ�ার আমজাদ �হােসন জেবদা �বগম 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

887 সানিজদা আ�ার শিহ�ল ইসলাম ছােলহা খা�ন 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

888 �মাসা: িশিরন আ�ার �ন�র আলী সােলহা �বগম 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

889 �মৗ�মী আ�ার আিম�র রহমান িছ�য়ারা 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

890 িজনাত আরা পারভীন �গালবার �হােসন সােলহা �বগম 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

891 তািনয়া আ�ার �মা: �মা�া মিফজ মিরয়ম 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

892 শায়লা আ�ার আেনায়ার �হােসন আেনছা আ�ার 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

893 আেলয়া আ�ার জয়নাল �মা�া রােহলা �বগম 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

894 িজয়াসিমন খা�ন রিমজ উি�ন  
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 



895 �মী আ�ার জাহা�ীর আলম জ�রা �বগম 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

896 তানিজলা �বগম মিজবর রহমান আেবদতা �বগম 
�াম: ভা�ম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

 
�শলাই 

 

 
A_© eQi t ২০১৫-২০১৬ 
e¨vP b¤̂i t ৩3 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 
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†gvevBj b¤^i 
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897 পারভীন আ�ার আ: আলী মমতাজ �বগম 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ছাগল 
পালন 

 
 

898 িরয়া  আ�ল �হােসন রােশদা 

 
�াম: আদশ � �াম    
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

ছাগল 
পালন 

 
 

899 নািছমা আ�ার আ�র রিশদ বিছয়া খা�ন 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

900 ছালমা �বগম আই�ব আলী আেনায়ারা �বগম 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

901 শহীদ আলী হােব�ি�ন সালমা �াম: আদশ � �াম     



WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ছাগল 
পালন 

902 আরেশদা �বগম আ: আিজজ িরিজয়া �বগম 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

903 ইয়াসিমন আ�ার ছােমদ আলী  
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

904 �কািহ�র �হােসন ন��ি�ন িরিজয়া খা�ন 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

905 শাহজাহান হােব�ি�ন সােহদা  
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

906 িরিজয়া খা�ন ন��ি�ন জ�রা খা�ন 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

907 �রজাহান �বগম মজ� �দওয়ান কমলা 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

908 তাছিলমা আ�ার ইসব আলী হােমদা খা�ন 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

909 নাছিরন আ�ার �মা: চমক আলী �নায়ারী 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

910 �মা: আই�ব আলী বাদশা  আেনায়ারা 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 

 
ছাগল 

 



BDwbqbt বায়রা পালন 

911 সালমান আেনায়ার �হােসন হাসনা �বগম 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

912 �মা: শাহ আলম �মা: আেনায়ার �হােসন হােসনা আ�ার 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

913 �পসী আ�ার মািনক িময়া  িবমলা 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

914 জােয়দা খা�ন রাজা িময়া নিজ�ন 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

915 আ: জিলল �হােসন আলী �েলখা �বগম 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

916 শাহ�ি�ন হােব�ি�ন সােহদা 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

917 �বন �া আ�ার ছােমদ আলী  িনশাতন 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

918 কমলা �বগম মজ� �দওয়ান কদর জান 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

919 �ল বাহার �খারেশদ আলী রাহাতন �বগম 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 



920 িশিরন আ�ার শহীদ আলী িরশাতন 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

921 সািহদা আ�ার শিহ�ল ইসলাম িশিরন �বগম 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

922 আরেশদা �বগম আ: আিজজ িরিজয়া �বগম 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

923 রিহমা �বগম কিহ�র �হােসন �সিলনা 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

924 �ল evby �খারেশদ আলী  �বগম 
�াম: আদশ � �াম   
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

 
ছাগল 
পালন 

 

 
A_© eQi t ২০১৫-২০১৬ 
e¨vP b¤^i t ৩4 তম e¨vP 
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925 
�িফয়া  �হলাল উি�ন শাবজান 

�াম: গািজ�া   
WvKNit ধ�া 
BDwbqbt ধ�াবাজার 

০৪৫৮৩৬১  

926 
আেলয়া আ�ার আলমগীর �হােসন �রিজয়া �বগম 

�াম: ��র   WvKNit 
সাহরাইল 

০৪৭৮৩৬২  



BDwbqbt সাহরাইল 

927 
আেলয়া আ�ার আলমগীর �হােসন �রিজয়া �বগম 

�াম: ��র 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

928 
ময়না ��র আলী �রােকয়া �বগম 

�াম: �ব�ন �ওরী 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
929 �মা: ইউ�স আলী �মা: রতন খা  

�াম: ল�ী�র 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
930 আঙ�রী আ�ার �মা: িনজাম উি�ন �রৗসনারা আ�ার 

�াম: �ব�ন �ওরী 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

931 
ফােতমা খা�ন হািলম খা তারাবান 

�াম: ল�ী�র 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
932 �মাসা: ঝন �া আ�ার �মা: �সিলম �হােসন �মাসা: সােলহা 

�াম: দ: ল�ী�র 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
933 মিরয়ম �শখ জালাল ছােহরা 

�াম: সাহরাইল 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
934 সােহরা আ�ার জালাল উি�ন করজান খা�ন 

�াম: সাহরাইল 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
935 আয়শা িবিব সদর আলী ��র মা 

�াম: সাহরাইল 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 



 
936 ইয়াসিমন �মা: মজর আলী হােমদা �বগম 

�াম: সাহরাইল 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
937 পারভীন হায়দার আলী সািফয়া 

�াম: ল�ী�র 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
938 শামীম �হাসাইন আ�ল ��স জাহানারা �বগম 

�াম: ল�ী�র 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
939 �গালবাহার �মা: �লাল �াপারী রিহতন �নছা 

�াম: ল�ী�র 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
940 রিহমা  ফা�ক �মেহরজান 

�াম: ল�ী�র 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
941 িবলিকস সািদ�র রিহমা খা�ন 

�াম: উ: কাংসা 
ডাকঘর: ইরতা 
ইউিনয়ন: তােলব�র 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
942 ম�মালা নািছর উি�ন মােজদা খা�ন 

�াম: ��র 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
943 �িফয়া �বগম �মা: ফা�ক  �কশর জান 

�াম: ��র 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
944 রােশদা �বগম �মা: �চতন �বপারী আেমনা খা�ন 

�াম: ল�ী�র 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 



 
945 তাসিলমা �মাতােলব রিহমা খা�ন 

�াম:�ব�ন �ওরী 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
946 কমলা �� ছােলহা 

�াম: সাহরাইল 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
947 ইনছািন �বগম �মা: আতাউর রহমান আেমনা খা�ন 

�াম: �গাপালনগর 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
948 �মা আ�ার হা�ান �ধ �া উজালা খা�ন 

�াম: দ: ল�ী�র 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
949 �মাসা: রােহলা �� খা�ন 

�াম: দ: ল�ী�র 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
950 �মাসা: নাজমা খা�ন �শখ আহা��া �ববী খা�ন 

�াম: দ: ল�ী�র 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
951 ছালমা আ�ার আশফাক আলী বাহারজান 

�াম: কািলয়াৈকর 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
952 আছমা খা�ন �মা: মজয় আলী হািমদা খা�ন 

�াম: কািলয়াৈকর 
ডাকঘর: সাহরাইল 
ইউিনয়ন: সাহরাইল 

গ� �মাটা 
তাজা করণ 

 

 
A_© eQi t ২০১৫-২০১৬ 
e¨vP b¤^i t ৩5 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 



µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤̂i 
01 02 03 04 05 06 07 

953 আেয়শা আ�ার ওমর আলী আেমনা 

 
�াম: বা� 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�পাষাক 
�তির 

 

954 চায়না আ�ার রােশদ খান অর�জা 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

৯ 55 �মাসা: �জা�া আ�ার নািজ�ি�ন মাদনী �বগম 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

 
956 

ফােতমা আ�ার শহীদ খান চ�া �বগম 

 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

957 িরতা আ�ার কােশম খান  মােজদা �বগম 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

958 ছালমা আ�ার �মা: �ফরেদৗস জেবদা �বগম 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

959 �রাকসানা �বগম ফজ� �দওয়ান আেনছা 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

960 লাবনী আ�ার আরমান খান হাসনা �বগম �াম: ইরতা �পাষাক  



WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�তির 

961 িম� আ�ার আ: মােলক রংমালা 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

962 হাসনা আ�ার আমজাদ খান ছােহরা �বগম 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

963 লতা আ�ার �মা: িসরা�ল ইসলাম আছমা খা�ন 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

964 �দেলায়ারা মদন খান ছ�রা খা�ন 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

965 তাসিলমা আ�ার কামাল �হােসন মািনক জান 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

966 জেবদা খা�ন আ: জিলল সােলহা �বগম 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

967 �রাকসানা �মন রািজয়া �বগম 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

968 নাজমা �বগম জীবন �মা�া �রািকয়া �বগম 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

969 িরয়া আ�ার র�ব আলী িশিরন 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 

�পাষাক 
�তির 

 



BDwbqbt তােলব�র 

970 িশউিল �বগম মা��ল আলম তাসিলমা �বগম 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

971 �মৗ�মী আ�ার ইমান উি�ন �াপারী হােবজা খা�ন 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

972 �ল�ম আ�ার �মাবারক আলী আিছয়া �বগম 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

973 �রাকসানা আ�ার �জাসন আলী বাতাসী 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

974 অ�না �বগম শিফ�ল ইসলাম �বগম 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

974 ছিনয়া আ�ার ঠা� �দওয়ান রািবয়া �বগম 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

976 আ�া আ�ার আওলাদ �হােসন িদলারা �বগম 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

977 ��রানী সরকার চরন সরকার �র�তী সরকার 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

978 তািনয়া আ�ার আলম খান �লড়া 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 



979 �স�া আ�ার িমম ইউ�স আলী পারভীন আ�ার 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

980 আয়শা আ�ার �তাফাইল আহেমদ জেমলা 
�াম: ইরতা 
WvKNit ইসলামনগর 
BDwbqbt তােলব�র 

�পাষাক 
�তির 

 

 
A_© eQi t ২০১৫-২০১৬ 
e¨vP b¤^i t ৩6 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤̂i 
01 02 03 04 05 06 07 

981 রীতা রাণী শীল জয় �গাপাল শীল শা�ী রানী শীল 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তরী 

 
 

982 �ণ �া ইসলাম �মা: �মাশারফ �হােসন �সিলনা �শখ 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তরী 

 
 

983 �বণ �া আ�ার �মা: গ�র িময়া উেজলা �বগম 

 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

984 তািনয়া আ�ার �মা: আলী রােশদা �বগম 

 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 



985 সাথী আ�ার ম�ল খান �িল �বগম 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

986 রােশদা আ�ার িরয়া�ল িব�াস জ�রা খা�ন 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

987 �সািনয়া �বগম �মা: জয়নাল আেবদীন জ�রা খা�ন 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

988 ক�না সাহা িচ�র�ন সাহা  মমতা দাস 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

989 �সিলনা আ�ার িবউ� �মা: মিহউি�ন আ�মেনায়ারা �বগম 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

990 নাছিরন �বগম �মা: জিসম উি�ন আেনায়ারা �বগম 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

991 শাহনাজ �বগম বজ�র রশীদ সাইমন �বগম 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

992 �মানা ইসলাম মাহ��ল ইসলাম রওশনারা �বগম 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

993 রাধা রানী শীল িম�ন �মার শীল �শফালী রাণী শীল 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

994 আফসানা আফসার রিবয়া �াম: ��র পাড়া �পাষাক  



WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�তির 

995 সাগিরকা সাহা রনিজ� �মার সাহা িমনা রাণী চ�বত� 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

996 �ন �ারানী চ�বত� মদন �গাপাল চ�বত� �িতমা রানী চ�বত� 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

997 িম�য়ারা �বগম ইউ�ছ আলী আেনায়ারা �বগম 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

998 �শফালী আ�ার আলমগীর �হােসন আেনায়ারা �বগম 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

999 িমতা �হােসন মিনর �হােসন হািলমা  
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

1000 �শফালী আ�ার �মা: আ� কাউসার ফােতমা  
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

1001 অিনমা সাহা িনতাই �গাপাল সাহা িমরারানী সাহা 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

1002 ��া আ�ার �হা�দ আলী রািশদা �বগম 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

1003 িরনা আ�ার মিতয়ার রহমান জাহানারা �বগম 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 

�পাষাক 
�তির 

 



BDwbqbt �পৗরসভা 

1004 পিপ আ�ার আেনায়ার �হােসন সািহদা �বগম 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

1005 শাব�র আ�ার ইমরান �হােসন সিখ আ�ার 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

1006 পারভীন আ�ার �মা: বাবর উি�ন খান ছােলহা �বগম 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

1007 পিপ আ�ার জাফর আলী সরলা �বগম 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

1008 �মােশ �দা  �মাতােলব জ�রা �বগম 
�াম: ��র পাড়া 
WvKNit আ�ািরয়া 
BDwbqbt �পৗরসভা 

�পাষাক 
�তির 

 

 
 

A_© eQi t ২০১৫-২০১৬ 
e¨vP b¤̂i t ৩7 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤̂i 
01 02 03 04 05 06 07 

1009 িশখা আ�ার শিফ�ল ইসলাম ঝন �া আ�ার 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 



1010 �শফালী আ�ার �মাশারফ খা �মাসা: পা�লী 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1011 �রািজনা �বগম সাই�ল ইসলাম �ল বাহার �বগম 

 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1012 রােফজা আ�ার আ: লিতফ খান �িফয়া খা�ন 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1013 ইয়াসিমন আ�ার ��ল ইসলাম অ�ফা 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1014 পারভীন আ�ার ম�ল খাঁন ফােতমা 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1015 নাজমা �বগম আ: আিজজ িময়া আেমরজান 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1016 রিহমা �বগম আ�র রহমান ছােলহা 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1017 �হাসেনয়ারা আ: রিহম ছােহরা 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1018 আফসানা আ�াস �হাসেনয়ারা 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 



1019 �ি�  হািবব পারভীন 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1020 তাসিলমা �মা: ��ল ইসলাম হােজরা 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1021 িতি� আ�ার মক�ল �হােসন ম�া আ�ার 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1022 রােশদা �বগম �মা: িজিকর �হােসন ছিকনা �বগম 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1023 সােহরা �বগম আ: ছা�ার �সানাবান 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1024 �সিলনা �বগম আল আিমন �রজাহান 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1025 �র জাহান িসি�ক ম�রী 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1026 আিছয়া �বগম স�প আলী আেলয়া 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1027 জাহানারা মিজবর আেমনা �বগম 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1028 �জাসনা আ�ার �শখ আওয়াল রােফজা �বগম �াম: বাহািদয়া �সলাই  



WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

কাজ 

1029 িবউ� আ�ার আওলাদ জিমনা খা�ন 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1030 �মা আ�ার আ�ল হক চান ব� 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1031 চায়না �বগম িরয়াজ উি�ন �ল�ম 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1032 নাজমা �বগম আ: রিহম শহর আলী 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1033 আসমা আব��াহ আ�রা 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1034 রােফজা আ�ার �শখ আয়নাল জােমলা �বগম 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1035 িশখা আ�ার শিফ�ল ইসলাম ঝন �া 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

1036 তাহিমনা রহমান িমজা�র রহমান নাজমা  রহমান 
�াম: বাহািদয়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

�সলাই 
কাজ 

 

 
A_© eQi t ২০১৫-২০১৬ 



e¨vP b¤̂i t 38 তম e¨vP 
আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 

µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤̂i 
01 02 03 04 05 06 07 

1037 মােলকা নাজ�ল হািসনা �বগম 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1038 নািসমা সাম�ল হক মেনায়ারা �বগম 

 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

�সলাই 
কাজ 

 

1039 িব.এম.জািকয়া �লতানা িব.এম. জামাল উি�ন �রােকয়া �বগম 

 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1040 আেলয়া আ�ার  �মা: আলাউি�ন �র�কা �বগম 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1041 িবথী আ�ার �েবদ আলী আেনায়ারা �বগম 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1042 পিল আ�ার �মা: আলাউি�ন �র�কা �বগম 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1043 �মাসা: ��া আ�ার জয়নাল আেবদীন �মাসা: সাহারা 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 

�সলাই 
কাজ 

 



BDwbqbt িসংগাইর 

1044 হািলমা আ�ার �মা: আলমগীর �হােসন মেনায়ারা 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1045 তািনয়া সােদক শাহীন মিরয়ম �বগম 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1046 নািসমা আ�ার �মা: শািহ�র ইসলাম আকিলমা �বগম 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1047 লাইলী িসরা�ল ইসলাম আেমনা 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1048 িশ�ী আ�ার আ� বকর �রােকয়া �বগম 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1049 �শফালী আ�ার �মা: ম��ল ছােলহা �বগম 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1050 সীমা আ�ার যাহাজ উি�ন লাখী �বগম 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1051 �মাসা: চায়না �মা: িমলন রওশন আরা 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1052 জাহানারা আ�ার �মা: িলয়াকত �হােসন ত�রা �বগম 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 



1053 মােলকা �বগম আ: পিলন হােছনা 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1054 �সিলনা আ�ার আ: জ�ার রােবয়া খা�ন 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1055 শািহদা আ�ার মিহ�র রহমান মেনায়ারা �বগম 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1056 মিরয়ম �বগম উ�ল �বপারী মািনক জান 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1057 লাবনী আ�ার তািনয়া আ�ল হক  
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1058 �মাসা: িপি�রা �বগম �র �হােসন �হনা �বগম 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1059 মা�মা আ�ার মা�ম আেলয়া 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1060 ফারজানা আ�ার জােবদ আলী মােলকা �বগম 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1061 �সািনয়া আ�ার তারা িময়া ছাইমন িবিব 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1062 �লমিত আ�ার সা� িময়া �িম আ�ার �াম: ইরতা  �সলাই  



WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

কাজ 

1063 সীমা আ�ার জামাল �মা�া মিরয়ম �বগম 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

1064 নাছিরন আ�ার মিজবর রহমান শাহনাজ 
�াম: ইরতা  
WvKNit কািশম�র 
BDwbqbt িসংগাইর 

�সলাই 
কাজ 

 

 
A_© eQi t ২০১6-২০১7 
e¨vP b¤^i t ৩9 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤̂i 
01 02 03 04 05 06 07 

1065 হােজরা খা�ন নাজ�ল �দা  হািলমা খা�ন 
�াম: ফিকর পাড়া 
WvKNit জয়ম�প 
BDwbqbt জয়ম�প 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1066 আশা �মা: �খ� �বপারী িরিজয়া 

 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1067 নাজমা  �খ�ি�ন পেহলা খা�ন 

 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1068 ফােতমা আ�ার দীন ইসলাম স�রা খা�ন �াম: উ: পািরল গ� �মাটা  



WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

তাজা করন 
 

1069 �রেহনা �বগম �ত�ি�ন সােমলা খা�ন 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1070 �লতানা �বগম িসরাজ আলী জােমলা �বগম 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1071 লাইলী ��ল ইসলাম �িফয়া �বগম 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1072 আি�য়া আ: ��াফ �িফয়া 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1073 আকিলমা আ: হািলম ম�ল �িফয়া 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1074 িবলিকস মিহ�র রহমান আেমনা খা�ন 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1075 ঝন �া �মা: বা� জ�রা 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1076 পেহলা খা�ন তাই�ি�ন ��রী িবিব 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1077 স�রা খা�ন �ল খা আেয়শা 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 



BDwbqbt বলধারা  

1078 ��র জান িজ�া �বপারী র�না �বগম 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1079 আেনায়ারা �বগম সাম�ল �বপারী সাবজান িবিব 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1080 শােমলা আ�ল কােসম সম �ত বান 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1081 শািহদা �বগম মা�ান �বপারী জ�রা �বগম 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1082 শাহানাজ �বগম আ: মা�ান িসকদার সািহদা �বগম 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1083 রািশদা আ�ার �মা: ই�ািহম ��ফা 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1084 রিহমা জােবদালী কিরমন �নছা 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1085 কিরমন �নছা আ: সামাদ  
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1086 সালমা আ�ার আ�াস আলী  আেমনা �বগম 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 



1087 সােমলা খা�ন �মা: আ�ল কােশম �শখ সিমর বা� 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1088 ফােতমা �বগম মই�ল �মা�া জয়গন 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1089 আফেরাজা আওলাদ �হােসন ডিল �বগম 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1090 িলিপ আ�ার নািসম উি�ন আিবদা �লতানা 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1091 জ�রা আকবর িময়া নিছরন 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

1092 অ�মী হাওলাদার �ফ� হাওলাদার �জাসনা 
�াম: উ: পািরল 
WvKNit বলধারা 
BDwbqbt বলধারা 

গ� �মাটা 
তাজা করন 
 

 

 
 

A_© eQi t ২০১6-২০১7 
e¨vP b¤^i t 40 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤̂i 
01 02 03 04 05 06 07 

 মাহ�দা আ�ার জমেসর �বপারী মেনায়ারা �বগম �াম: জামাল�র �সলাই  



1093 WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

কাজ 

 
1094 ল�ী হালদার আশন� হালদার নয়ন তারা হালদার 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1095 

তাসিলমা আ�ার নািসর উি�ন রিহমা খা�ন 

 
�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1096 

িবউ� আ�ার খিল�র রহমান �খারেশদা �বগম 

 
�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1097 
সািহদা আ�ার �খারেশদ আলম �রহানা �বগম 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1098 
তাসিলমা িমজান �র�াহার �বগম 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1099 
�পা িব�াস অিনল িব�াস অ�লী িব�াস 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1100 
�� িব�াস অিনল িব�াস অ�লী িব�াস 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1101 
িরনা আ�ার আ: মােলক মােলকা �বগম 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 



1102 
িশউলী আ�ার তােরক আলী হাসনা 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1103 
িন�ফা ইয়াসিমন জাহা�ীর আলম �রাশনারা �বগম 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1104 
হািসনা �বগম মাইন উি�ন সােলকা �বগম 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1105 
িশখা হাওলাদার �ববতী হালদার ঝন �া রানী হালদার 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1106 
িম� হালদার ম� হালদার চ�না হালদার 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1107 
িশ�ী আ�ার সােনায়ার �হােসন মমতাজ 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1108 
�মাসা: কনা আ�ার �মা: শিহ�ল ইসলাম �মা: চায়না �বগম 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1109 
িলপী আ�ার মেনায়ারা �হােসন িরতা হলদার 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1110 
িরতা হালদার িনর�ন হালদার সীমা রানী হালদার 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 



1111 
�বিব িসি�ক িসি��র রহমান জাহানারা �বগম 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1112 
মিজ�না �বগম �মা: জামাল �লমালা 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1113 
�রািজনা আ�ার আেনায়ারা  �হােসন সািহদা 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1114 
হীরা খা�ন আিরফ �হােসন মমতাজ �বগম 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1115 
সাথী আ�ার আ: ��স আলী জেবদা �বগম 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1116 
তাহিমনা আ�ার �দেলায়ার �হােসন িরিজয়া খা�ন 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1117 
�লতানা আ�ার শিহ�ল ইসলাম �িফয়া �বগম 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1118 
িশিরন আ�ার �সােহল রানা নািছমা �বগম 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

1119 
আিছয়া আ�ার হযরত আলী মমতাজ �বগম 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 



1120 
�ল�িল আ�ার �মা: িসি�ক আলী রািবয়া 

�াম: জামাল�র 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

�সলাই 
কাজ 

 

 
A_© eQi t ২০১6-২০১7 
e¨vP b¤^i t ৪1 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤̂i 
01 02 03 04 05 06 07 

 
1121 তাসিলমা আফিরন আ�ব খান ত�রা �বগম 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1122 
�িবয়া আ�ার �লাকমান �হােসন মােলকা �বগম 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1123 

�মানা আফেরাজ জ��ল ইসলাম ফােতমা 

 
�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1124 

হািলমা আ�ার নািছর উি�ন আিফয়া 

 
�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1125 
�রাকসানা আ�ার ��ল ইসলাম �িফয়া 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 



1126 
িশউলী আ�ার সা�াদ কাউসার িরিজয়া খা�ন 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1127 
রােহলা �বগম জিসম উি�ন রায়লা 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1128 
সারিমন আ�ার আ: সামাদ শহর বা� 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1129 
রােজদা আ�ার �মায়ন মািনি� 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1130 
মািনক জান ছিলম উি�ন সােমলা �বগম 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1131 
�িফয়া  শরীফ ডািলম 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1132 
রওশনারা �বগম ম� িময়া জ�রা �বগম 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1133 
পা�ল আ�ার ইয়ািসন আলী হািলমা খা�ন 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1134 
�মাসা: নািছমা আ�ার �র�ল সর�লী 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 



1135 
িম� আ�ার জালাল �মা�া সাবজান িবিব 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1136 
�মাসা: শাহনাজ �মা: ��ল ইসলাম �রিজয়া �বগম 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1137 
�সানাবান �মা: জিলল ��বান 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1138 
লতা আ�ার কাম�ল ইসলাম আিব�ার 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1139 
আয়শা আ�ার আলী আজম �রাশন খা�ন 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1140 
আ�রা �বগম শাম�ল হক �মা�া জিরনা 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1141 
িলজা আ�ার �বিব মা�দ রানা নাজমা আ�ার 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1142 
আেমনা �বগম �দেলায়ার  বােহর জান 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1143 
�র নাহার �গালাম ছােরায়ার হােজরা ��ল 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 



1144 
শাহানাজ পারভীন �গালাম �মা�ফা আিজমন �নছা 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1145 
নািছমা আ�ার চান িময়া �রািজনা 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1146 
শাহনাজ আ: বােরক সােলহা 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1147 
আয়শা আ�ার শিহ�ল ছােহরা 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

1148 
�িবয়া খা�ন আরজ খান ছােহরা খা�ন 

�াম: খােসর চর 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

নকশী 
কাঁথা �তির 

 

 
A_© eQi t ২০১6-২০১7 
e¨vP b¤^i t ৪2 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤̂i 
01 02 03 04 05 06 07 

 
1149 �সিলনা আ�ার িবউ� �মা: মিহউি�ন আ�য়ারা �বগম 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

 
1150 

ির� সাহা �লাল চ� সাহা �র�তী রানী সাহা 
�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 



 BDwbqbt িসংগাইর 

1151 

িম�য়ারা �বগম ইউ�ফ আলী আেনায়ারা �বগম 

 
�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1152 

�সিলনা আ�ার �মা: �লাল িময়া �রােকয়া �বগম 

 
�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1153 
অিনমা সাহা িনতাই �গাপাল সাহা মীরা রানী সাহা 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1154 
মীরা রানী সাহা িনতাই �গাপাল সাহা �� রানী সাহা 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1155 
�সামা আ�ার �র ইসলাম আি�য়া আ�ার 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1156 
সীমা আ�ার �র� িময়া চ�া �বগম 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1157 
�েলখা আ�ার িমনহাজ উি�ন জ�রা �বগম 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1158 
রােশদা �মা: আলী ছ�রা খা�ন 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 



1159 
তািনয়া আ�ার �মা: আলী রােশদা �বগম 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1160 
�রািজনা আ�ার দােনজ আলী নােজদা �বগম 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1161 
আশা আ�ার ��ল ইসলাম �সামা আ�ার 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1162 
আসমা আ�ার জালাল �হােসন �েলখা �বগম 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1163 
িরতা রানী সাহা অিজত �মার সাহা চায়না রানী সাহা 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1164 
আ�া রাণী মােলা �গাপীনাথ মােলা �সানা মিন মােলা 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1165 
প�া রানী ��ধর আন� ��ধর পাব �তী রানী ��ধর 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1166 
কাম�ন নাহার লাভ� িসকদার �ত: �মেহ�ন �নছা 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1167 
পারভীন খা�ন �মা: আশরা�ল  মাস�রা �বগম 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 



1168 
�ব �না রাণী বম �ন কাি��ক চ� বম �ন র�না রানী বম �ন 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1169 
স�া রানী মােলা অসীম চ� মােলা কমলা রানী মােলা 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1170 
কমলা আ�ার �মা: ফজ�র রহমান �র জাহান �বগম 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1171 
পাব �তী �ঘাষ �গাপাল �ঘাষ �সবা দাসী �ঘাষ 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1172 
মিন সাহা �গৗতম সাহা �িম�া সাহা 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1173 
অিনতা রায় �ভালা চ� রায় মায়া রাণী রায় 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1174 
কাজল রাণী �ঘাষ কাি��ক �ঘাষ রীনা রানী �ঘাষ 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

1175 
িদপালী মােলা বলাই মােলা টগরী 

�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 



1176 

মািরয়াম িসকদার বা�ল িসকদার কাম�ন নাহার 
�াম: আ�ািরয়া 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

হাঁস-�রগী 
পালন 

 

 

 
 
 
1177 

মিন সাহা �গৗতম সাহা �িম�া সাহা 

 
Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

 
 
 
1178 

সিনয়া আ�ার জয়নাল খান পা�ল �বগম 
Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

 
 
1179 

শাহনাজ আ�ার আ: বােরক আেনায়ারা 
Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1180 
�রখা আ�ার আসলাম �হােসন �শফালী  

Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1181 
সারিমন আ�ার ইউ�স �হােসন �শফালী 

Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1182 

ইসমতারা �বগম �রমান আলী জয়গন �বগম 

 
Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 



1183 

�মাইয়া আ�ার বাদশা িময়া চায়না �বগম 

 
Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1184 

�িফয়া �বগম ছামাদ খান কিরমন �নছা 

 
Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1185 
�রমা আ�ার আ�াস আলী নািছমা আ�ার 

Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1186 

নদী আ�ার নবীন �হােসন নাজমা আ�ার 

 
Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1187 

সিনয়া আ�ার জয়নাল খান পা�ল �বগম 

 
Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1188 

�িফয়া �বগম হযরত আলী হািলমা  

 
Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1189 

িতিথ আ�ার চান িময়া �রািকয়া �বগম 

 
Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1190 মােজদা �বগম  আেমনা খা�ন  �সলাই  



�মা: �মা�ােমল খান 
 
 
 

Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

কাজ 

1191 

�রমা আ�ার আওলাদ �হােসন �িফয়া �বগম 

 
Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1192 
চা�না �বগম আ: বােরক জিরনা  

Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1193 

মাহ�জা আ�ার িজলকদ খান �দেলায়ারা খা�ন 

 
Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1194 

িরনা �বগম আ: রিহম �র� �বগম 

 
Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1195 

�রাকসানা �বগম �লাকমান �হােসন মেনায়ারা �বগম 

 
Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1196 
�রিজয়া  ��জ শাহানাজ �বগম 

Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1197 
কাকলী আ�ার সমীর মমতাজ 

 
Mªvg: Rvgvjcyi 

�সলাই 
কাজ 

 



WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

1198 

ব�া আ�ার নিবর �হােসন নাজমা আ�ার 

 
Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1199 

রািজয়া �লতানা �মাকেছদ আলী �িবয়া 

 
Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1200 
আেনায়ারা �বগম আ: বােরক আিসয়া খা�ন 

Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1201 

�হেলনা আ�ার আ: খােলক ছােলহা খা�ন 

 
Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1202 

শারমীন আ�ার আ: বােরক আেনায়ারা  

 
Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1203 

আেনায়ারা আ�ার �সিলম ��ন নাহার 

 
Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 
BDwbqb: wmsMvBi 

�সলাই 
কাজ 

 

1204 
ফিরদা ইয়াসিমন আলাউি�ন আেবদা খা�ন 

 
Mªvg: Rvgvjcyi 
WvKNi: evqiv 

�সলাই 
কাজ 

 



BDwbqb: wmsMvBi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A_© eQi t ২০১6-২০১7 
e¨vP b¤^i t ৪4 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤̂i 
01 02 03 04 05 06 07 

 
1205 িরনা আ�ার িলয়াকত ফিরদা �বগম 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 



 
 
1206 আফেরাজা �ত: আিজজ পা�ল �বগম 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1207 

সাথী জািহ�র ইসলাম সালমা 

 
�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1208 

িলিপ আ�ার �মা: ��স �মা�া �িফয়া �বগম 

 
�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1209 
িশউিল আ�ার মা�ফ �িবয়া খা�ন 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1210 
�না আ�ার �ত: �র �মাহা�দ চায়না �বগম 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1211 
ছািলমা আ�ার হা�ন মােলকা �বগম 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1212 
�রাকসানা  আ: ছালাম কাজলী 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1213 
ঝন �া আ�ার �মা: িমনাল �হােসন জাহানারা �বগম 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 



1214 
িশপন রনিজত িময়া �সাহাগী �বগম 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1215 
�রেহনা আ�ার শাম�র রহমান �সাহাগী �বগম 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1216 
ফািহমা আ�ার সাম�ি�ন ��ী জাহানারা �বগম 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1217 
তািনয়া আ�ার পরওয়ার �হােসন �সিলনা আ�ার 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1218 
আিছয়া আ�ার আ: খােলক িময়া হািলমা �বগম 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1219 
নািছমা আ�ার আ: লিতফ খািদজা �বগম 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1220 
রিহমা আ�ার সাম�উি�ন জাহানারা �বগম 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1221 
ফােতমা আ�ার �িজ�র রহমান মােলকা �বগম 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1222 
িবিথ আ�ার তা�ল ইসলাম আ�া �বগম 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 



1223 
�রজাহান আ�ার বাদল মােলকা �বগম 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1224 
লাখী আ�ার �মা: আয়নাল হক ছালমা �বগম 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1225 
ইয়াসিমন �খাকন িডেনারা 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1226 
�মাসা: িমনারা সাই�র রহমান �রেবকা �বগম 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1227 
পা�ল আ: রা�াক হািলমা 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1228 
মা�দা আরেশদ �রাকসানা 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1229 
আছমা  �মা: রায়হান জেবদা খা�ন 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1230 
শাহানাজ  রিবআল �হােসন রিহমা 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

1231 
ছালমা আ�ার �ফ� ফিকর রােশদা �বগম 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 



1232 
�াবনী আ�ার আহ�দ আলী রিহমা 

�াম: কাংশা 
WvKNit তােলব�র 
BDwbqbt তােলব�র 

�সলাই 
কাজ 

 

 
 

A_© eQi t ২০১6-২০১7 
e¨vP b¤^i t ৪5 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤̂i 
01 02 03 04 05 06 07 

 
1233 সীমা আ�ার �মা: শাহা�ি�ন রােহলা 

�াম: ম�রচর 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজাকরন 
 

 

 
1234 �র�কা িগয়াসউি�ন আয়শঅ 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজাকরন 
 

 

1235 
লতা ��ধর �গাপাল ��ধর ত�াগরাণী ��ধর 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1236 
পািপয়া আ�ার ফিরদ �হােসন ছােলহা �বগম 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1237 
�িতলতা �ঘাষ �হলাদ �ঘাষ িব�রাণী �ঘাষ 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1238 সালমা আ�ার �খারেশদ আলী মােজদা খা�ন �াম: রামকা��র গ� �মাটা  



WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

তাজা করন 

1239 
আিছয়া আ�াছ ��রী 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1240 
�ল�ম আেপল খা ঁ তারাবান 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1241 
শােহদা মবেজল আিছয়া 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1242 
লাভলী আ�ার �মা: লাল িময়া �ত: �লবরা 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1243 
িলিপ আ�ার আ�াছ �রত জান 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1244 
রািবয়া খা�ন �শখ �খ� আেমনা 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1245 
হােসনা �মা: িব�াল �হােসন ম�নজান 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1246 
জেবদা আ�ল �লজান 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1247 
নয়তন চান আলী খান সাবজান 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 



BDwbqbt সােয়�া 
1248 

�র জাহান আ: রহমান ��র জান 
�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1249 
জনতা ���ি�ন শহরবান 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1250 
রােশদা খা�ন ইখলাছ উি�ন আেমনা খা�ন 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1251 
আেমনা আলম আয়শা 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1252 
চায়না জামাল �হােসন ছােহরা 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1253 
�িম খা�ন কােদর �শখ নােয়ছা খা�ন 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1254 
িলটন মাহ�দ �হােসন আলী ছােলহা �বগম 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1255 
�মা: জিমর আলী �হােসন আলী আেমনা খা�ন 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1256 
�মা: এরশাদ �হােসন �মাকেশদ আলী �খােদজা 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 



1257 
�মা: আহাদ �ধা সাম�ল �ধা আেনায়ার �বগম 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1258 
�মা: িরয়া�ল ইসলাম �মা: মফেজল সােহদা আ�ার 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1259 
কামাল লাল িময়া �লব� 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1260 
মিনর খান বােরক খান আ�া �বগম 

�াম: রামকা��র 
WvKNit রামনগর 
BDwbqbt সােয়�া 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

 
A_© eQi t ২০১6-২০১7 
e¨vP b¤^i t ৪6 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤̂i 
01 02 03 04 05 06 07 

 
1261 পা� িদেরন িহেরানী 

�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

 
1262 ফজল িরয়াজ উি�ন শােহদা �বগম 

�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1263 
�ববী আ�ার কাজী �মা�ফা মােলকা �বগম 

�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 



BDwbqbt িসংগাইর 

1264 

�মা: আর� আলতাফ �বপারী রেমজা �বগম 

 
�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1265 
সনিজদ হালদার �গািব� হালদার স��া রাণী 

�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1266 

কিবতা হালদার িনত� মােলা �শফালী মােলা 

 
�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1267 
নয়ন তারা  বাদশা িময়া ছেলমন �বগম 

�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1268 
�মা: দীন ইসলাম �ইয়া জেবদ আলী �ইয়া মিতয়া �বগম 

�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1269 
�মা: শাহ আলম �মা: দিলল উি�ন জাহানারা �বগম 

�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1270 
�পন মােলা ননী মােলা আরিত মােলা 

�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1271 
�লহাস ইউ�ফ আলী আয়শা আ�ার 

�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 



1272 
�খােদজা সজল �শখ আেমনা �বগম 

�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1273 
িব�কা ��মার িদপালী 

�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1274 
�সািনয়া ফজল হক �লতানা �বগম 

�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1275 
�চিরতা রিশদ মে�কা হালদার 

�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1276 

মিনকা ত�নী বজ� বালা 

 
�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1277 
আছমা সাহা�ি�ন কমলা �বগম 

�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1278 

সাথী আ�ার আমজাদ �হােসন মেনায়ারা �বগম 

 
�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1279 
ল�ী রাণী অিজত হালদার িহেরান মােলা 

�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1280 হাসান িসকদার �মাজা�ফর িসকদার সােজদা �বগম  গ� �মাটা  



�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

তাজা করন 

1281 
�মা: উ�ল �মা: �মাজা�ফর সােজদা �বগম 

�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1282 
রােহলা ফজল হক জােহদা 

�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1283 

�রখা আ� সাইদ আ�ার বা� 

 
�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1284 

িবউ� আজমত আলী পিল 

 
�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1285 
��া খা�ন �লতান �হােসন ছােনায়ার �বগম 

�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1286 
রািজব �হােসন আমজাদ �হােসন মেনায়ারা 

�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

1287 

�মা: নজ�ল ইসলাম জেবদ আলী মিতয়া �বগম 

 
�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 



1288 
�মা: নাজ�ল �মা: শাম�ল আলম শা�ণ নাহার 

�াম: চর িসংগাইর 
WvKNit িসংগাইর 
BDwbqbt িসংগাইর 

গ� �মাটা 
তাজা করন 

 

 
 

A_© eQi t ২০১6-২০১7 
e¨vP b¤^i t ৪7 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤̂i 
01 02 03 04 05 06 07 

 
1289 �সিলনা আ�ার কিহর�র �দওয়ান িশিরয়া আ�ার 

�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

 
1290 আয়শা �বগম আ�ল �হােসন মােজদা �বগম 

�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1291 
আ�া �বগম আিন�র রহমান রােশদা খা�ন 

�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1292 

�মা আ�ার আলমগীর �হােসন �েদজা �বগম 

 
�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1293 
ময়না আ�ার আফতাব উি�ন খান জাহানারা �বগম 

�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 



1294 
তািনয়া আ�ার ��জ িময়া আিব�ার �বগম 

�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1295 

ময়না �বগম ন�ল িময়া �জন তারা 

 
�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1296 
ভায়লা �বগম আ�াস িময়া মমতা �বগম 

�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1297 
�কাইয়া আ�ার পিপ তির�ল ইসলাম খািদজা পারভীন 

�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1298 
হািব�র রহমান শাম�ল হক �পাষাকী �বগম 

�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1299 
�ই� আ�ার রিশদ অিজফা �বগম 

�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1300 
�সােহল �হােসন শমেসর আলী আসমা �বগম 

�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1301 
সজীব �হােসন �মা: রিফক নাজমা �বগম 

�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1302 
িলজা আ�ার রাজীব আহেমদ মােজদা �বগম 

�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 



BDwbqbt বায়রা 
1303 

িশমলা আ�ার রাজীব �হােসন হােছনা 
�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1304 
আেলয়া  আ: কােদর লাল জান 

�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1305 
িলজা �বগম �মা: �সিলম জিরনা �বগম 

�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1306 
�িম আ�ার �শখ ম� রািশদা �বগম 

�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1307 
�রামনা আ�ার  এ.�ক.�রাকন উি�ন �খােদজা �বগম 

�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1308 
�েলখা �বগম �মা: মবেজল ��রী �বগম 

�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1309 
িম� আ�ার ফিরদ �হােসন হােজরা �বগম 

�াম: সানাইল 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1310 
�াপী আ�ার আেনায়ার �হােসন হােজরা �বগম 

�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1311 
নািগ �স �বগম কিবর �হােসন রিহমা খা�ন 

�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 



BDwbqbt বায়রা 
1312 

�রাকসানা �বগম আনছার আলী �েলখা �বগম 
�াম: সানাইল 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1313 
ময়না রাণী সরকার রিহদাস চ� সরকার �র�তী রায় 

�াম: সানাইল 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1314 
িবথী আ�ার নােয়স আলী িবমলা 

�াম: সানাইল 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1315 
�মন আনছার আলী �রাকসানা 

�াম: সানাইল 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

1316 
জা�া�ল �ফরেদৗস আেনায়ার �হােসন সািহদা �বগম 

�াম: চারা ভা�া 
WvKNit বায়রা 
BDwbqbt বায়রা 

ন�শী 
কাঁথা 

 

 
 

A_© eQi t ২০১6-২০১7 
e¨vP b¤^i t ৪8 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
য ye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র 
ধরন 

আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤̂i 
01 02 03 04 05 06 07 

 
1317 �ি� আ�ার �মা: �সােহল �রখা আ�ার 

�াম: ধ�া ল�ী�র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 



 
1318 আফেরাজা আ�ার মিতন িময়া খািদজা �বগম 

�াম: ধ�া ল�ী�র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1319 
হাসনা আ�ার আ�ল হােসম চায়না �বগম 

�াম: ধ�া ল�ী�র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1320 
ইিশতা আ�ার �ল� িময়া শাহানাজ �বগম 

�াম: ধ�া ল�ী�র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1321 
িবথী আ�ার িব�াল �হােসন আেমনা 

�াম: ধ�া ল�ী�র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1322 
খািদজা আ�ার চান িময়া লাইলী 

�াম: ধ�া ল�ী�র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1323 
আেমনা আ�ার আ�ল খােলক জয়গন 

�াম: ধ�া ল�ী�র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1324 
��র আ�ার হািব�র রহমান �র�কা �বগম 

�াম: ধ�া ল�ী�র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1325 
রােহলা �বগম আেনায়ার আেমনা 

�াম: ধ�া ল�ী�র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1326 
পিল আ�ার িব�াল �হােসন আকিলমা �বগম 

�াম: ধ�া ল�ী�র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 



1327 
�পা আ�ার স�জ িময়া �ল�ম 

�াম: ধ�া ল�ী�র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1328 
�বন �া আ�ার িসরা�ল ইসলাম আেনায়ারা �বগম 

�াম: ধ�া গািজ�া 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1329 
ইিত আ�ার আিজ�ি�ন সির�ন �নছা 

�াম: ধ�া ল�ী�র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1330 
আিখ �বগম একলাছ আেলয়া �বগম 

�াম: �ব � শাি��র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1331 
লাইলী �শখ এরশাদ আলী খিজরণ 

�াম: ধ�া ল�ী�র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1332 
সািদয়া ইসলাম আ�স ছালাম জািকয়া �লতানা 

�াম: ধ�া ল�ী�র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1333 
�িম আ�ার মিনর �হােসন  

�াম: ধ�া ল�ী�র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1334 

�রেহনা �বগম আরশাদ আলী আয়শা �বগম 

�াম: ধ�া  
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 
 

�পাষাক 
�তির 

 

1335 
�লতানা আলামছ আলী মিরয়ম 

�াম: ধ�া  
WvKNit ধ�াবাজার 

�পাষাক 
�তির 

 



BDwbqbt ধ�া 
1336 

�জা��া আ�ার �মা: কিফল উি�ন রওশন আরা আ�ার 
�াম:  ল�ী�র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1337 
�ি� আ�ার আল-আিমন �শফালী আ�ার 

�াম: ধ�া ল�ী�র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1338 
�না আ�ার িরপন রিহমা 

�াম: ধ�া  
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1339 

�সিলনা আ�ার �গালাম �হােসন হািলমা খা�ন 

�াম: ধ�া  
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 
 

�পাষাক 
�তির 

 

1340 
সােজদা খা�ন �মা: িমলন িময়া নাজমা খা�ন 

�াম: ধ�া  
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1341 
শারিমন আ�ার শাজাহান িন�ফা 

�াম: ধ�া ল�ী�র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1342 
মিনকা ইসমাইল �হােসন �দেলায়ারা 

�াম: ধ�া ল�ী�র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1343 
হাসনা আ�স ছালাম রিহমা 

�াম: ধ�া ল�ী�র 
WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�পাষাক 
�তির 

 

1344 আকিলমা �বগম ‡gv: ির পন  �জা��া আ�ার �াম: ধ�া ল�ী�র �পাষাক  



WvKNit ধ�াবাজার 
BDwbqbt ধ�া 

�তির 

 
 

 
A_© eQi t ২০১6-২০১7 
e¨vP b¤^i t ৪9 তম e¨vP 

আ�কম�/�ক�ধারী �বেদর তািলকা: 
µwgK 
b¤^i 

আ�কম�/�ক�ধারী hyeK/ 
যye gwnjvi bvg 

wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv �কে�র ধরন আ�কম�/�ক�ধারী 
hye‡`i  

†gvevBj b¤^i 
01 02 03 04 05 06 07 

 
১345 mv‡R`v Av³vi myjvBgvb nvwmbv †eMg 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

 
১346 

ivby †eMg gbmyi Avjx Av: gvbœvb †eMg 

 
�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1347 
wjwc Av³vi Av: gvbœvb ‡eMg 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1348 

g‡bvqviv  dRj nK dzjRvb 

 
�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1349 
‡RQwgb ‡gv: byiæj Bmjvg mv‡n`v †eMg 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 



BDwbqbt ajøv 
1350 

Rvdwib Av³vi ‡gv: jvey wgqv bvwM©m Av³vi 
�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1351 
P¤úv Av³vi Gikv` †ecvix kvnvbvR †eMg 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1352 
Rvnvbviv †eMg AvKei Avjx ‡iwRqv †eMg 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1353 
gywbœ Av³vi Aveyj nv‡mg Pvqbv †eMg 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1354 
ewQib †eMg iRe Avjx Lykevby 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1355 
AvKwjgv  Av³vi AveŸvQ Avjx byiæbœvnvi 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1356 

‡ivwRbv LvZzb Av: Rwjj byi Rvnvb 

 
�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1357 
Avmgv Av³vi mvjgv wgqv Kzjmyg †eMg 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1358 
‡gvmv: nvwmbv †eMg nv‡mg †gvjøv Av‡bvqviv †eMg 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 



BDwbqbt ajøv 
1359 

AvdQvbv Av³vi ‡gv: Avwgi †nv‡mb Zvmwjgv Av³vi 
�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1360 
byiæ Rvnvb Avãyi iv¾vK Av‡gbv LvZzb 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1361 
wkíx  mvjvg Avmgv 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1362 
‡Rwib Av³vi Aveyj evmvi wgqv nvwmbv Av³vi 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1364 
Avmgv Av³vi jvj wgqv mwidzb †bQv 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1365 
R‡e`v R‡e` Avjx nv‡dRv 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1366 
Rûiv †eMg ‡gv: gwReyi ingvb Rv‡gjv †eMg 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1367 
mvjgv LvZzb ‡Lvi‡k` Avjg iæcRvb wewe 

�াম: evNvi Pi 
WvKNit BiZv 
BDwbqbt Zv‡jecyi 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1368 
‡gvmv: †Kqv ‡gv: L‡qi DwÏb ‡gvmv: †i‡eKv 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 



1369 

dwRib Lv‡jK jvjRvb 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 
 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1370 
RqMb Av: Lv‡jK Rvwgjv LvZzb 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1371 
Qvwbqv gvidZ Avjx mv‡R`v †eMg 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

1372 
iv‡k`v Av‡bvqvi Av‡bvqvi †nv‡mb Rwibv †eMg 

�াম: ajøv 
WvKNit jÿxcyi 
BDwbqbt ajøv 

evuk I †e‡Zi 
Kv‡Ri 

 

 
 


