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২. ৩৪তম িুবৈিাবি প্রবেক্ষণ ককার্ স 

৩. ৩৬তম িুবৈিাবি প্রবেক্ষণ ককার্ স 

৪. অজি রাি 

৫. অজন্তা রাৈী পাল 
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৭. অদ্বীবতিা মহর্ীৈ 
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৮৫. ইমা খাৈ  
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৮৮. ইশলকট্রবৈক্স এিাং কবমউবৈশকেৈ ইঞ্জঞ্জবৈিাবরাং বিভাগ, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্ সটট 

৮৯. ইশলকটট্রকযাল এিাং ইশলকট্রবৈক ইঞ্জঞ্জবৈিাবরাং বিভাগ, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্ সটট 

৯০. ইবলিাছ আলী কচৌধু্রী 

৯১. ইেবতিাক কহাশর্ৈ (বহবি), িীরপ্রতীক 

৯২. ইর্লামপুর আলহাজ্ব কাজী রবফকুল ইর্লাম উচ্চ বিিযালি, োেণিাবিিা  

৯৩. ইস্টাৈ স ইউবৈভসাবর্টট, ধ্াৈমঞ্জন্ডকযাম্পার্  

৯৪. ইস্টাৈ স ইউবৈভাবর্ সটট 



৯৫. ইাংশরজী বিভাগ, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্ সটট 

৯৬. ঈোৈ অবৈি সাণ কবরম 

৯৭. উইর্ বলবভাং বলশজন্ডর্ 

৯৮. উিীপৈ বিিযালি  

৯৯. উপশজলা বেক্ষা অবফর্াশরর কার্ সালি, কিামার, ৈীলফামারী  

১০০. উশে র্ালমা খাৈম 

১০১. ঊষা িাে পুরকািস্থ 

১০২. ঋদ্ধ র্ুমন্ত 

১০৩. এজাজ কহাশর্ৈ 

১০৪. এৈামুল হক  

১০৫. এ. এৈ. কজি. বিÐকলজ িযাাংক বল.  

১০৬. এ. কক. আহমি আলী করজা  

১০৭. এ, কক, এম. মাহিুি উল আলম  

১০৮. এ. কক. এম. রবফকুল হক, িীরপ্রতীক 

১০৯. এ. টট. এম. মবফজলু ইর্লাম  

১১০. এ. টট. এম. র্াশরািার কহাশর্ৈ  

১১১. এ. বি. খাৈ পবরিার 

১১২. এ. বি.এম. মরূ্া (প্রিাত)  

১১৩. এ. বি. এম. কহলালউঞ্জিৈ 

১১৪. এম. আিিুর্ র্ালাম বমিা 

১১৫. এম. োহ আলম, অধ্যাপক  

১১৬. এৈাশিত ল্লাহ (টটট ) 

১১৭. এমিািুল হক 

১১৮. এম. এৈ. আর. র্ামন্ত, কযাশেৈ (অি.) এমবভবর্, আইএৈ 



১১৯. এর্. এ. জাহাৈ 

১২০. এর্. এম. আবরফুর রহমাৈ (বমর্ুৈ) 

১২১. এর্. এম. রুহ ল আমীৈ বরজভী 

১২২. এর্. বভ. র্রকাবর িাবলকা উচ্চ বিিযালি, বকশোরগঞ্জ 

১২৩. এক্সশপ্রেৈর্ বল.  

১২৪. ঐকযতাৈ র্াংসৃ্কবত চচসা ককন্দ্র, লক্ষ্নী িাজার, ঢাকা 

১২৫. ওিাই িবিউ বর্ এ সু্কল-এর বেক্ষার্ীিনৃ্দ 

১২৬. ওিাবল-উর রহমাৈ 

১২৭. ওমর চাল সর্ রাশর্ল 

১২৮. ওমর ফারুক উবকল 

১২৯. ওিাবর্ম আকরাম 

১৩০. কণকপ্রভা কিিী 

১৩১. কমলাপুর সু্কল এন্ড কশলজ, র্িুজিাগ 

১৩২. কম্পম্পউটার র্াশিে এিাং ইঞ্জঞ্জবৈিাবরাং বিভাগ, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্ সটট   

১৩৩. কাুঁকৈ বিবি  

১৩৪. কাজী আশেক র্াখাওিাত  

১৩৫. কাজী ইউর্ফু োখাওিাত  

১৩৬. কাজী জাহাঙ্গীর কবির জৈ 

১৩৭. কাজী ট লু 

১৩৮.  কাজী িাইিাৈ র্াখাওিাত  

১৩৯. কাজী কমাহােি েবফকুল ইর্লাম বিশ্ববিিযালি কশলজ, োেণিাবিিা 

১৪০. কাজী মাবহৈ মাহমুি 

১৪১. কাবৈজ ফাশতমা 

১৪২. কাশেম জামাল 



১৪৩. কুটিিা র্রকাবর মবহলা কশলজ, কুটিিা 

১৪৪. কুর্ুম এন্টারপ্রাইজ 

১৪৫. কক আর কাজী, ওবিই 

১৪৬. কক. ইউ. কজাহরা কজর্বমৈ (বমত ) 

১৪৭. কক. এম. অবহিুল আলম 

১৪৮. কক. এম. জাবকর কহাশর্ৈ 

১৪৯. কক. এম. ইকিাল 

১৫০. ককএফবর্, আিাির 

১৫১. ককএফবর্, আর এম কর্ন্টার  

১৫২. ককএফবর্, ইস্টাণ স প্লাজা 

১৫৩. ককএফবর্, উত্তরা 

১৫৪. ককএফবর্, কক্সিাজার 

১৫৫. ককএফবর্, বখলগা ুঁও  
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১৫৭. ককএফবর্, ধ্াৈমঞ্জন্ড 
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১৫৯. ককএফবর্, পান্থপর্  
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১৭২. খাশলিা আশেি 
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২০৯.  ি. আিুল কালাম কমা: লুৎফর রহমাৈ 

২১০. ি. এ. কক. এম. মবৈরুজ্জামাৈ  

২১১. ি. এ. কক. এম. লুৎফুর রহমাৈ 

২১২. ি. কাজী র্াইফুঞ্জিৈ  
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২১৯. ি. কমাশমৈা বেরীৈ 

২২০. ি. কমা. আইৈুল ইর্লাম  

২২১. ি. কমা. আিুল কহাশর্ৈ, অধ্যাপক 
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২২৩. ি. কমা. জাবকর কহাশর্ৈ, অধ্যাপক 

২২৪. ি. কমা. করজাউল কবরম, অধ্যাপক 

২২৫. ি. কমাহােি আব্দরু রেীি 

২২৬. ি. কমাহােি কর্বলম 
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২২৮. ি. ফির্ুল কমাশমৈ   

২২৯. ি. র্ািমা আলী 

২৩০. ি. সর্িি আব্দরু্ র্ামাি 
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২৩৮. িা. এ. কক. এম আব্দরু রি  



২৩৯. িা. এ. এফ. এম. ৈাজমুল ইর্লাম, অধ্যাপক 
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২৪৪. িা. কিিপি রাি 

২৪৫. িা. বিলীপ কুমার কভৌবমক  

২৪৬. িা. িীপক তালুকিার 

২৪৭. িা. িীবপকা রাৈী মন্ড 
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২৫৯. িা. কমা. জাবকর কহাশর্ৈ খাৈ 

২৬০. িা. কমা. আবমৈুল ইর্লাম 

২৬১. িা. কমা. জাহাঙ্গীর কহাশর্ৈ  
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২৬৩. িা. কমা. ৈাবর্ম হািিার  

২৬৪. িা. কমা. ফজশল এলাহী (বমলাি) 

২৬৫. িা. কমা. িজলুল গবৈ ভূঞা  

২৬৬. িা. কমা. মবৈরুজ্জামাৈ খাৈ  

২৬৭. িা. কমা. মহবর্ৈুজ্জামাৈ কচৌধু্রী  

২৬৮. িা. কমা. েবফকুল ইর্লাম  

২৬৯. িা. কমা. োহশৈওিাজ কচৌধু্রী  

২৭০. িা. কমা. কর্বলম বমিা  

২৭১. িা. কমা. বর্রাজলু হক  

২৭২. িা. কমাহােি আলাউঞ্জিৈ 
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২৭৯. িা. সর্িি র্ালাহউ্িীৈ আেি 

২৮০. িা. র্তযকাম চক্রিতী  

২৮১. িা. র্াইরার্ োবকিা  

২৮২. িা. র্াঞ্জজিুল ইর্লাম  

২৮৩. িা. র্াশরািার জাহাৈ স্বপৈ  

২৮৪. িা. র্ালমা পারভীৈ  

২৮৫. িা. র্ুধ্াকর সকরী  

২৮৬. িা. র্ুরঞ্জৈা কজবৈফার রহমাৈ  



২৮৭. িা. র্ুরাইিা র্ুলতাৈা  

২৮৮. িা. বর্. এম. বিলওিার রাৈা 

২৮৯. িা. কক. এম. মাকর্ুিুর রহমাৈ  

২৯০. িা. ঞ্জজ. এম. কমাশে সি  

২৯১. িা. ৈাবিরা কিগম, অধ্যাপক 

২৯২. িা. বৈলুফার র্ুলতাৈা, অধ্যাপক 

২৯৩. িা. বৈবেত ৈন্দী মজমুিার 

২৯৪. িা. হার্াৈ েহীি কর্াহ্রাওিািী, অধ্যাপক  

২৯৫. কিামার িহ মুখী উচ্চ বিিযালি, ৈীলফামারী  

২৯৬. কিামার িাবলকা বিিযাবৈশকতৈ, ৈীলফামারী 
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৩০৩. তারক চন্দ্র িার্ 

৩০৪. তাশহরা খাত ৈ 

৩০৫. র্ান্ডার্ স ক্লাি 

৩০৬. বর্শিটার কফাক (ইউ কক কর্ন্টার) 

৩০৭.  কিওিাৈ এৈামুজ্জামাৈ ককাশরবে 

৩০৮.  িীপ্র বৈোন্ত 

৩০৯. তাবৈো জাি র্াখাওিাত  

৩১০. তািার্্র্মু আরজ ু(বপিাল) 



৩১১. র্ান্ডার্ স ক্লাি  

৩১২. বর্শিটার কফাক (ইউ কক কর্ন্টার) 

৩১৩. বিগন্ত ও প্রান্ত  

৩১৪. বিিার-ই-কচৌধু্রী  

৩১৫. বিিাকর মন্ডল  

৩১৬. িীবপকা মজমুিার  

৩১৭. কিোল কম সকতসা ও কম সচারী  

৩১৮. িৃটিপাত 

৩১৯. ধ্যাশৈে ওিাই আলী 

৩২০. ৈওবরৈ রবহম  

৩২১. ৈওিাি হাবিিুল্লাহ মশিল সু্কল অযান্ড কশলজ, উত্তরা  

৩২২. ৈজরুল ইর্লাম 

৩২৩. ৈত ৈ খশিরতলা মাধ্যবমক বিিযালি, র্শোর 

৩২৪. ৈিীৈা লবতফ 

৩২৫. ৈাহার ইঞ্জঞ্জবৈিাবরাং স্টীল বিল্ডার্ স 

৩২৬. ৈাশর্হ ৈ আমীৈ 

৩২৭. ৈাবর্মুল কাশির কচৌধু্রী  

৩২৮. ৈাবগ সর্ তাৈঞ্জজমাৈ আরা 

৩২৯. ৈাজমুৈ ৈাহার (বলমা) 

৩৩০. ৈাজমুৈ কৈর্া (বপিাবর)  

৩৩১. ৈাজমা রহমাৈ  

৩৩২. ৈাজা রার্বকৈ ও আব্দলু্লাহ িীৈ মাৈজরু  

৩৩৩. ৈাঞ্জজিা র্ামাৈর্া ইর্লাম  

৩৩৪. ৈাবগ সর্ আক্তার (পবপ)  



৩৩৫. ৈাবিিা ৈঞ্জন্দতা ইর্লাম  

৩৩৬. ৈাবফর্া গুলোৈ  

৩৩৭. ৈাবগ সর্ আকতার  

৩৩৮. ৈারািণগঞ্জ আইবিিাল সু্কল  

৩৩৯. ৈারািণগঞ্জ উচ্চ বিিযালি (বেক্ষকিনৃ্দ)  

৩৪০. ৈারািণগঞ্জ উচ্চ বিিযালি (বেক্ষার্ীিনৃ্দ)  

৩৪১. ৈােরা ইউর্ফু র্াখাওিাত  

৩৪২. ৈযােৈাল আইবিিাল কশলজ, বখলগা ুঁও   

৩৪৩. ৈাবর্র উঞ্জিৈ আহমি  

৩৪৪. ৈাবহি গুলোৈ  

৩৪৫. বৈৈী ওিাশহি  

৩৪৬. বৈমাই ির্াক 

৩৪৭. বৈৈু ৈাজমুৈ আরা 

৩৪৮. বৈলুফার আমাত ল মওলা (প্রিাত)  

৩৪৯. বৈর্ার আলী লস্কর  

৩৫০. ৈীলকমল ির্াক  

৩৫১. ৈুমাৈ আহেি খাৈ  

৩৫২. ৈুরজাহাৈ কিগম (প্রিাত) 

৩৫৩. ৈুরুঞ্জিৈ ও তাুঁর পবরিারিগ স  

৩৫৪. ৈুরুল আকির  

৩৫৫. ৈূরুল ইর্লাম ৈাবহি, এম.বপ  

৩৫৬. ৈূর-ই-তাজাল্লী (জিতী)  

৩৫৭. ৈূর্রাত করহাৈা পাবপিা  

৩৫৮. ৈশৃপন্দ্র চন্দ্র কিি 
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৩৬৪. প্রতাপ কুমার র্রকার  

৩৬৫. পাশঞ্জরী পািবলশকেে বল. 

৩৬৬. বপৎজা হাট কিবলভাবর, ধ্াৈমঞ্জন্ড  

৩৬৭. বপৎজা হাট কিবলভাবর, িৈাৈী  

৩৬৮. বপৎজা হাট কিবলভাবর, ভাটারা  

৩৬৯. বপৎজা হাট কিবলভাবর, বমরপুর  

৩৭০. বপৎজা হাট, আর এম কর্ন্টার  

৩৭১. বপৎজা হাট, উত্তরা  

৩৭২. বপৎজা হাট, চট্টিাম  

৩৭৩. বপৎজা হাট, গুলোৈ  

৩৭৪. বপৎজা হাট, বর্শলট  

৩৭৫. বপৎজা হাট, ধ্াৈমঞ্জন্ড 
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৩৭৮. প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্ স 
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৩৮১. প্রহল্্লাি কুমার িম সৈ 

৩৮২. প্রহল্্লাি কচৌধু্রী  



৩৮৩. প্রাইম এবেিা ইউবৈভাবর্ সটট  

৩৮৪. ফকরুল আলম  
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৩৮৬. ফজলুর রহমাৈ খাৈ (ফারুক)  

৩৮৭. ফত ল্লা পাইলট উচ্চ বিিযালি, ৈারািণগঞ্জ  

৩৮৮. ফরাছত আলী 

৩৮৯. ফবরি আহশমি  

৩৯০. ফবরিা আখতার (রুৈু)   

৩৯১. ফবলত পবরর্াংখযাৈ বিভাগ, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্ সটট  

৩৯২. ফশিজ আবর্ফ খাৈ   

৩৯৩. ফাশম সর্ী বিভাগ, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্ সটট 
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৪০৪. িারশিম অবফর্ার্ স ওশিলশফিার এশর্াবর্শিেৈ  

৪০৫. িারিারা িােগুপ্ত 

৪০৬. িাড্ডা আলাত শন্নর্া উচ্চ মাধ্যবমক বিিযালি 



৪০৭. িাাংলাশিে গযার্ বফল্ডর্ সু্কল এন্ড কশলজ, োেণিাবিিা  

৪০৮. বিরজা কমাহৈ িাে পরুকািস্থ, অযািশভাশকট 

৪০৯. বিন্দিুাবর্ৈী িালক উচ্চ বিিযালি, টাঙ্গাইল 

৪১০. বিশ্ব বিশিক জাগরণ পির্াত্রী িল, ১৯৭১ 

৪১১. বিশ্বঞ্জজৎ তালুকিার 

৪১২. িুলিুল ইর্লাম  

৪১৩. বিবর্এর্আইআর উচ্চ বিিযালি, ঢাকা 

৪১৪. িীরশেষ্ঠ ৈূর কমাহােি পািবলক কশলজ, ঢাকা 

৪১৫. িীরশেষ্ঠ মুেী আব্দরু রউফ পািবলক কশলজ, ঢাকা 

৪১৬. কিারহাৈ উঞ্জিৈ 

৪১৭. কিৈজীর আহশমি 

৪১৮. কিগম আজমল আরা পারবভৈ কহাশর্ৈ  

৪১৯. কিগম জাবমল আখতার  

৪২০. কিগম কজাশিিা আঞ্জজজৈ িাবলকা উচ্চ বিিযালি, রাংপরু  

৪২১. কিগম মশৈািারা র্ালাম, েহীিজািা 

৪২২. কিলা ৈিী  

৪২৩. িযির্াি প্রোর্ৈ বিভাগ, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্ সটট 

৪২৪. োইট সু্কল অযাÐ কশলজ, িবৈিা, ঢাকা 

৪২৫. বেশগ. কজৈাশরল (অি.) কমা. জাশিি আলী  

৪২৬. বেশগ. কজৈাশরল সর্িি ইফ্শতখার উিীৈ 

৪২৭. িøগার উশিযাগ, বিবিবৈউজ২৪.কম 

৪২৮. বভকারুৈবৈর্া ৈুৈ সু্কল এন্ড কশলজ, ঢাকা   

৪২৯. বভশটাবরিা উচ্চ বিিযালি, েীমঙ্গল, কমৌলভীিাজার 

৪৩০. ভ‚কপন্দ্র চন্দ্র কভৌবমক (কিালৈ), অযািশভাশকট 



৪৩১. মবৈকুন্তলা কিিী 

৪৩২. মশৈািারা কিগম  

৪৩৩. মঞ্জমুা হক  

৪৩৪. মঞ্জেুী বৈশিাগী  

৪৩৫. মঞ্জজসৈা কিগম  

৪৩৬. মট কপুর সু্কল এন্ড কশলজ, কিামার, ৈীলফামারী  

৪৩৭. মধ্ুরা বকৈবকবৈ  

৪৩৮. মবৈকা কচৌধু্রী (িণ সা) 

৪৩৯. মবৈর মািির 

৪৪০. মবৈর কহার্াইৈ 

৪৪১. মবৈর কহাশর্ৈ িাি ু

৪৪২. মমতাজ উঞ্জিৈ  

৪৪৩. মহর্ীৈ কিওিাৈ (বলটৈ) 

৪৪৪. মহবর্ৈ বমিা  

৪৪৫. মবহউঞ্জিৈ আহমি 

৪৪৬. মাইৈউঞ্জিৈ কমাহােি (র্ুমৈ) 

৪৪৭. মাইৈুঞ্জিৈ ফুিাি 

৪৪৮. মাইলশস্টাৈ কশলজ 

৪৪৯. মাকর্ুিুর রহমাৈ 

৪৫০. মাকর্ুিুল হক ফবরি 

৪৫১. মাশজিা েওকত আলী 

৪৫২. মাৈর্ কাবন্ত িার্ 

৪৫৩. মাবৈকৈগর হাইসু্কল, ঢাকা 

৪৫৪. মাবৈকৈগর মশিল হাই সু্কল 



৪৫৫. মারুফুল ইর্লাম 

৪৫৬. মাবলহা ৈাবগ সর্ আশেি  

৪৫৭. মার্ুকুর রহমাৈ 

৪৫৮. মাহত্ালাত মাহিিু আলী 

৪৫৯. মাহমুি হার্াৈ কাশিে 

৪৬০. মাহফু্জা খাত ৈ  

৪৬১. মাহিুশি আলম  

৪৬২. মাহমুি আৈাম (কর্ৈ্ট )  

৪৬৩. মাহমুিা কচৌধু্রী  

৪৬৪. মাহমুিুর রহমাৈ খাৈ   

৪৬৫. মাহিুিুল আলম 

৪৬৬. বমজাৈুর রহমাৈ 

৪৬৭. বমজাৈুর রহমাৈ-১ 

৪৬৮. বমতালী বিিযাপীঠ, স্বামীিাগ 

৪৬৯. বমৈাল আটস গযালারী  

৪৭০. বমরপুর কযান্টৈশমন্ট পািবলক সু্কল ও কশলজ  

৪৭১. বমলৈ কাবন্ত ৈার্ 

৪৭২. বমবল কচৌধু্রী 

৪৭৩. বমল্টৈ হালিার  

৪৭৪. বমল্লাত উচ্চ বিিযালি, িাংোল 

৪৭৫. বমশর্র্ আর কহাশর্ৈ  

৪৭৬. মীর আল আমীৈ  

৪৭৭. মীর কাশেম 

৪৭৮. মীর কলাকমাৈ কহাশর্ৈ 



৪৭৯. কমখলা হক  

৪৮০. কমশহর আাংশরজ বিবি 

৪৮১. কমাহশলৈিাগ স কশলজ ইন্টারৈযােৈাল, ইউএর্এ 

৪৮২. কমাকসারম উঞ্জিৈ আশেি 

৪৮৩. কমাকশলর্ুর রহমাৈ 

৪৮৪. কমাকােম মাহমুিা 

৪৮৫. কমাজাঞ্জেল হক (রাশর্ল) 

৪৮৬. কমাফাজ্জল কহাশর্ৈ (বহশমল) 

৪৮৭. কমাস্তফা কামাল পাো 

৪৮৮. মুঞ্জক্তরু্দ্ধ জািুঘর কমীিনৃ্দ  

৪৮৯. মুবৈরা জাহাৈ (র্ুবম)  

৪৯০. মুৈীরা মহর্ীৈ (পিূ সাো) 

৪৯১. মুফবত মাহমুি রবৈ, প্রশকৌেলী   

৪৯২. মুবে সিা বিৈশত রহমাৈ  

৪৯৩. মুেীি আলম খাৈ 

৪৯৪. মুহােি জাহাঙ্গীর 

৪৯৫. মুহােি েহীিুল্লাহ ্তার্বফক  

৪৯৬. মুহেি েহীি উজ জামাৈ  

৪৯৭. মযাশেল কট্রৈর 

৪৯৮. কমৌবল আজাি 

৪৯৯. কমা. আকির কহার্াইৈ (র্ুমৈ) 

৫০০. কমা. আকির কহাশর্ৈ 

৫০১. কমা. আজহারুল িারী কচৌধু্রী 

৫০২. কমা. আঞ্জজজলু হক (প্রিাত) 



৫০৩. কমা. আবৈর্রু রহমাৈ   

৫০৪. কমা. আি ুর্াঈি  

৫০৫. কমা. আিুল কাশেম (প্রিাত)  

৫০৬. কমা. আব্দলু ওহাি 

৫০৭. কমা. আব্দলু হাবকম 

৫০৮. কমা. আব্দলু আঞ্জজজ র্রকার 

৫০৯. কমা. আব্দলু্লাহ আল মামুৈ 

৫১০. কমা. আবমৈুল ইর্লাম  

৫১১. কমা. আমীর কহাশর্ৈ  

৫১২. কমা. আবরফুর রহমাৈ  

৫১৩. কমা. আল আমীৈ রহমাৈ  

৫১৪. কমা. আেরাফ আলী 

৫১৫. কমা. আবরফুল ইর্লাম 

৫১৬. কমা. আৈর্ার আলী 

৫১৭. কমা. আশৈািার কহাশর্ৈ 

৫১৮. কমা. ইউর্ুফ আলী 

৫১৯. কমা. ইবির্ আলী 

৫২০. কমা. ইিাবর্ৈ আলী বমজসা 

৫২১. কমা. কামরুল হার্াৈ (িািু) 

৫২২. কমা. খাশিমুল ইর্লাম 

৫২৩. কমা. খািরুল ইর্লাম 

৫২৪. কমা. কগালাম বকিবরিা (কর্বলম), প্রশকৌেলী 

৫২৫. কমা. কগালাম বকিবরিা   

৫২৬. কমা. ছাৈু বমিা  



৫২৭. কমা. জিৈাল আশিিীৈ  

৫২৮. কমা. কতাফাজ্জল কহাশর্ৈ  

৫২৯. কমাহােি ৈাবহিুল ইর্লাম  

৫৩০. কমা. ৈুরুজ্জামাৈ  

৫৩১. কমা. ৈূরুল ইর্লাম  

৫৩২. কমা. ফারুক কহাশর্ৈ 

৫৩৩. কমা. িিরুজ্জামাৈ (লাভলু) 

৫৩৪. কমা. কিারহাৈ উঞ্জিৈ 

৫৩৫. কমা. মঞ্জজিুর রহমাৈ, ইঞ্জঞ্জবৈিার 

৫৩৬. কমা. মৈজরুুল ইর্লাম 

৫৩৭. কমা. মুবৈরুজ্জামাৈ, বেল্পী  

৫৩৮. কমা. মবহউঞ্জিৈ ভুঁ ‚ইিা 

৫৩৯. কমা. মাকছ িুর রহমাৈ 

৫৪০. কমা. কমাজাশেল হক  

৫৪১. কমা. কমাতাহার কহাশর্ৈ, এম.বপ 

৫৪২. কমা. কমাফাশেল কহার্াইৈ 

৫৪৩. কমা. কমাোরফ কহাশর্ৈ ও খ্রীটিৈ বরচািসর্ৈ 

৫৪৪. কমা. কমাবহিুল ইর্লাম 

৫৪৫. কমা. রাবকিুল ইর্লাম 

৫৪৬. কমা. রাশেি বমঞ্জজ 

৫৪৭. কমা. র্াইিুজ্জামাৈ  

৫৪৮. কমা. র্ামর্ুল আলম  

৫৪৯. কমা. র্ামর্ুল হক 

৫৫০. কমা. কমাজাশেল হক খাৈ 



৫৫১. কমা. বমজাৈুর রহমাৈ 

৫৫২. কমা. ৈুরু বমিা মািার 

৫৫৩. কমা. ৈুরুল ইর্লাম তালুকিার 

৫৫৪. কমা. েবফকুর রহমাৈ, অধ্যাপক  

৫৫৫. কমা. েবফকুল ইর্লাম 

৫৫৬. কমা. োমর্ুল হক 

৫৫৭. কমা. র্াশজিুর রহমাৈ 

৫৫৮. কমা. হ মািুৈ কবির কেখ 

৫৫৯. কমার্ামাৎ চন্দ্রভাৈু 

৫৬০. কমার্ােত হাবফজা খাত ৈ 

৫৬১. কমাহােি আবতকুর রহমাৈ 

৫৬২. কমাহােি আবৈছ জ্জামাৈ (বিপ্লি) 

৫৬৩. কমাহােি আবৈর্ 

৫৬৪. কমাহােি আবৈর্ুর রহমাৈ 

৫৬৫. কমাহােি আক্তার কহার্াইৈ 

৫৬৬. কমাহােি আব্দলু মাশলক 

৫৬৭. কমাহােি আিিুর রি 

৫৬৮. কমাহােি আব্দলু হাবমি 

৫৬৯. কমাহােি আিুল কহার্াইৈ 

৫৭০. কমাহােি আলমগীর কহার্াইৈ 

৫৭১. কমাহােি আলমগীর কহাশর্ৈ 

৫৭২. কমাহােি আলী 

৫৭৩. কমাহােি আলী (বরমৈ) 

৫৭৪. কমাহােি আলী হার্াৈ 



৫৭৫. কমাহােি আলী হ শর্ইৈ তালুকিার 

৫৭৬. কমাহােি আবেকুজ্জামাৈ খাৈ 

৫৭৭. কমাহােি আবেকুল ইর্লাম 

৫৭৮. কমাহােি আর্ািুর রহমাৈ 

৫৭৯. কমাহােি ইর্হাক  

৫৮০. কমাহােি ইউৈুর্ আলী 

৫৮১. কমাহােি  ইোহীম  

৫৮২. কমাহােি ইবলিাছ কচৌধু্রী 

৫৮৩. কমাহােি ইস্কান্দার আলী 

৫৮৪. কমাহােি এ. হাবকম, কমজর (অি.) 

৫৮৫. কমাহােি এৈামুল কবির 

৫৮৬. কমাহােি এৈামুল হক 

৫৮৭. কমাহােি কাউছার আলম 

৫৮৮. কমাহােি কামরুজ্জামাৈ  

৫৮৯. কমাহােি জলুহার্ বমিা  

৫৯০. কমাহােি ৈিী 

৫৯১. কমাহােি ৈাবর্র উঞ্জিৈ 

৫৯২. কমাহােি ৈাবহি করজা 

৫৯৩. কমাহােি ফরহাি কবির (কর্বলম) 

৫৯৪. কমাহােি বফশরাজ আলম 

৫৯৫. কমাহােি িজলুর রহমাৈ 

৫৯৬. কমাহােি মঈৈ উঞ্জিৈ 

৫৯৭. কমাহােি মঞ্জজিুর রহমাৈ 

৫৯৮. কমাহােি মবৈরুজ্জামাৈ 



৫৯৯. কমাহােি মবৈরুল হক 

৬০০. কমাহােি মবফজরু রহমাৈ 

৬০১. কমাহােি মাকর্ুি আহশমি 

৬০২. কমাহােি বমলৈ 

৬০৩. কমাহােি কমাক্তার 

৬০৪. কমাহােি কমাজাশেল হক 

৬০৫. কমাহােি কমার্শলহ উঞ্জিৈ 

৬০৬. কমাহােি কমাস্তফা 

৬০৭. কমাহােি কমাস্তাবফজরু রহমাৈ 

৬০৮. কমাহােি রাশর্ল বমিা 

৬০৯. কমাহােি করজাউল হক 

৬১০. কমাহােি করাকৈুর হার্াৈ 

৬১১. কমাহােি েবহিুল ইর্লাম 

৬১২. কমাহােি েবহিুল ইর্লাম-১ 

৬১৩. কমাহােি োহজালাল 

৬১৪. কমাহােি র্বহিুল্লা 

৬১৫. কমাহােি র্াশরািার কহাশর্ৈ 

৬১৬. কমাহােি র্ালাউঞ্জিৈ (জশুিল) 

৬১৭. কমাহােি কর্বলম 

৬১৮. কমাহােি র্ুমৈ 

৬১৯. কমাহােি কর্ালািমাৈ কহাশর্ৈ 

৬২০. কমাহােি হাবর্িুল হক  

৬২১. কমৌলভীিাজার  র্রকাবর উচ্চ বিিযালি 

৬২২. র্াত্রািািী আইবিিাল সু্কল এন্ড কশলজ 



৬২৩. রু্গ্ম কজলা ও িািরা জজ (১২৭তম বরশফ্োর্ স ককার্ স)  

৬২৪. রু্গ্ম কজলা ও িািরা জজ (১২৮তম বরশফ্োর ককার্ স) 

৬২৫. রওেৈ আরা জবলল িাবলকা উচ্চ বিিযালি, আশুগঞ্জ 

৬২৬. রইজলু ইর্লাম (রাৈা) 

৬২৭. রওেৈ আরা জবলল িাবলকা উচ্চ বিিযালি, আশুগঞ্জ  

৬২৮. রঘুৈার্ ির্াক 

৬২৯. রজত রঞ্জৈ কিি 

৬৩০. রঞ্জঞ্জত েম সা 

৬৩১. রবফকুল ইর্লাম 

৬৩২. রবিউল হার্াৈ (রাশর্ল)  

৬৩৩. রশমে চন্দ্র হালিার  

৬৩৪. রহমত আলী খাৈ  

৬৩৫. রবহমা আবমৈ কমশমাবরিাল ফাউশিেৈ  

৬৩৬. রাংপুর র্াবহতয-র্াংসৃ্কবত পবরষি  

৬৩৭. রাইিাৈ র্াবমউল হক  

৬৩৮. রাশকে র্াহা, এলএলবি, এফবর্এ  

৬৩৯. রাজাবেষ চক্রিত্তী 

৬৪০. রাঞ্জজি হািিার 

৬৪১. রাশজে কুমার র্াহা 

৬৪২. রাৈী িিামিী উচ্চ বিিযালি, রাঙামাটট  

৬৪৩. রাবফ কচৌধু্রী  

৬৪৪. রামপুরা একরামুশন্নর্া িালক উচ্চ বিিযালি, ঢাকা 

৬৪৫. রাবেিা কিগম  

৬৪৬. বরঞ্জজিা কমার্শলম 



৬৪৭. বরত  কিি  

৬৪৮. বরফাত কচৌধু্রী 

৬৪৯. বরিাজ উঞ্জিৈ রাজ ু

৬৫০. করজাউল কহাশর্ৈ 

৬৫১. রুপৈ বিশ্বার্  

৬৫২. করাকাইিা হািিার  

৬৫৩. করাশকিা র্ুলতাৈা (রবর্)  

৬৫৪. রুোৈ মাহমুি 

৬৫৫. লশিির্্ ককা-অপাশরটটভ, কম সকতসা, কম সচারী  

৬৫৬. লালমাটটিা িাবলকা উচ্চ বিিযালি, কমাহােিপুর 

৬৫৭. লালমাটটিা মবহলা কশলজ, ঢাকা 

৬৫৮. লািলা খাশির (কৈক)  

৬৫৯. বলিাকত আলী খাৈ 

৬৬০. লুৎফুৈ কহাশর্ৈ 

৬৬১. লুৎফুর রহমাৈ, প্রশফর্র 

৬৬২.  েওকত আলী এম.বপ, কশণ সল (অি.)  

৬৬৩. েওকত আরা আলম  

৬৬৪. েবফ িাি ু

৬৬৫. েবফকুর রহমাৈ (বমৈ্ট ) 

৬৬৬. েরীফ আেরাফুজ্জামাৈ ও সর্িিা রওৈক আরা 

৬৬৭. েহীিা খাত ৈ 

৬৬৮. োবকল আহমি 

৬৬৯. োজাহাৈ ফারুক 

৬৭০. োৈজা ৈােরা কচৌধু্রী 



৬৭১. োরবমৈ আখতার 

৬৭২. োরমীৈ খাৈ 

৬৭৩. োমছ ৈ ৈাহার কেলী             

৬৭৪. োহজালাল আৈর্ারী  

৬৭৫. োহজাহাৈ কচৌধু্রী 

৬৭৬. োহৈাজ পারবভৈ 

৬৭৭. োহপুর আৈর্ার উঞ্জিৈ উচ্চ বিিযালি, কর্িা 

৬৭৮. োহিাজপুর িহ মুখী উচ্চ বিিযালি, র্রাইল  

৬৭৯. োমীমা পারভীৈ 

৬৮০. োন্তা বর্কিার 

৬৮১. োবন্তলতা মবল্লক  

৬৮২. োো কারীৈ ও োিাি বিৈ েরীফ 

৬৮৩.   বেল্পী আজম খাৈ ফাউশন্ডেৈ 

৬৮৪.  শুভ্রা িম সৈ 

৬৮৫.  কেখ আব্দলু মান্নাৈ 

৬৮৬.  কেখ পুরুক আহশমি 

৬৮৭.  কেখ কমাহােি জাহাঙ্গীর বমিা 

৬৮৮.  কেখ কমাহােি আব্দলু্লাহ 

৬৮৯.  কেখ কমাহােি আলী আকির 

৬৯০. কেখ ফবরি (োমর্ু) 

৬৯১. কেখ মােবরক হার্াৈ 

৬৯২. োিন্তী ৈ. আলী  

৬৯৩. কেিা গাজী এিাং ঋবষ গাজী 

৬৯৪. েযামলী ৈার্বরৈ কচৌধু্রী 



৬৯৫. র্ঞ্জচ্চিাৈন্দ কর্ৈগুপ্ত  

৬৯৬. র্শন্তাষাৈন্দ েেচারী মহারাজ 

৬৯৭. র্বফকুর রহমাৈ   

৬৯৮. র্িযর্াচী হাজরা 

৬৯৯. র্রকার এন্টারপ্রাইজ 

৭০০. র্হীিুল এ. কক. এম. হক 

৭০১. র্াইখ ৈুরুজ্জামাৈ জাফর 

৭০২. র্াইিুল ইর্লাম 

৭০৩. র্াইি আবমৈুল ইর্লাম 

৭০৪. র্াইফ জাবকর কহাশর্ৈ 

৭০৫. র্াইফ কমাহােি আঞ্জজম 

৭০৬. র্াইফুল আলম 

৭০৭. র্াইশিি আহশমি 

৭০৮. র্াইফউিীৈ আহশমি (মাবৈক, প্রিাত)  

৭০৯. র্াইফউলযাহ ্কমাহােি কমাশে সি (অপ)ু  

৭১০. র্াইফুিীৈ মুহােি ইিাহইিা  

৭১১. র্াঈিা কামাল  

৭১২. র্াউর্েীজ সু্কল 

৭১৩. র্াবকিুজ্জামাৈ খাৈ, কমজর (অি.)  

৭১৪. র্াখাওিাত কহাশর্ৈ  

৭১৫. র্াঞ্জজি আেফাক লস্কর  

৭১৬. র্ািাকাশলা 

৭১৭. র্াশিকা আক্তার  

৭১৮. র্ািুল্লযাপুর বিিী কশলজ, গাইিান্ধা 



৭১৯. র্াৈারপাি কেখ মতু সজা আলী হাই সু্কল, ৈারািণগঞ্জ  

৭২০. র্াবিৈ রহমাৈ  

৭২১. র্ামর্ুল তািবরজ 

৭২২. র্ামৈুৈ এহর্াৈ (োমীম) 

৭২৩. র্ামর্ুৈ ৈাহার (িবল) 

৭২৪. র্াবমট কর্ন্টার, ঢাকা  

৭২৫. র্াবমহ আেফাক লস্কর 

৭২৬. র্ামীরুল আর্লাম  

৭২৭. র্ারাহ ্বিে  

৭২৮. র্াবরতা রামামূবত স  

৭২৯. র্াবহিা কিগম, অযািশভাশকট  

৭৩০. র্ালমা কিগম  

৭৩১. র্াশলহা সু্কল এন্ড কশলজ, হাজারীিাগ  

৭৩২. র্াশলহ আহমি, এযািশভাশকট 

৭৩৩. বর্. এম.র্ারওিার মান্না  

৭৩৪. বর্শলট র্রকাবর অিগামী িাবলকা সু্কল এন্ড কশলশজর বেক্ষকিনৃ্দ 

৭৩৫. বর্শলট র্রকাবর অিগামী িাবলকা সু্কল এন্ড কশলজ, বেক্ষার্ীিনৃ্দ 

৭৩৬. বর্মীৈ কচৌধু্রী 

৭৩৭. র্ীমা কমার্শলম 

৭৩৮. র্ুকুমার র্রকার 

৭৩৯. র্ুৈীল িরণ কম সকার 

৭৪০. র্ুৈীল িােগুপ্ত 

৭৪১. র্ুপ্রতীক ইর্লাম  

৭৪২. র্ুবপ্রি চক্রিতী 



৭৪৩. র্ুমৈ বিশ্বার্ 

৭৪৪. র্ুমৈা আখতার 

৭৪৫. র্ুলতাৈ আহশমি (পল্ট ) 

৭৪৬. র্ুলতাৈা আকির  

৭৪৭. র্ুলতাৈা কামাল  

৭৪৮. র্ৃজৈ বিিযাপীঠ, র্ুৈামগঞ্জ  

৭৪৯. কর্তারা মূর্া  

৭৫০. কর্ন্ট পল্স উচ্চ বিিযালি, মাংলা, িাশগরহাট 

৭৫১.  কর্ন্টার ফর বরর্াচস এন্ড কট্রবৈাং, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্ সটট 

৭৫২. কর্ন্ট্রাল উইশমে কশলজ  

৭৫৩. কর্বলম র্ািমাৈ পাঠাৈ ও র্াবিিা বিৈশত কহিাশিত  

৭৫৪. কর্াৈারাি বদ্ব-মুখী উচ্চ বিিযালি, ৈীলফামাবর  

৭৫৫. কর্াভৈ কুমার তালুকিার 

৭৫৬. কর্ােযাল বরশলেৈর্ বিভাগ, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্ সটট  

৭৫৭. কর্ৌবম শুদ্ধতা (ঘমু)  

৭৫৮. স্বপৈ কুমার িাে  

৭৫৯. স্বপৈ কুমার কিি, এযািশভাশকট 

৭৬০. স্বরাজ 

৭৬১. স্বপ্ন ও র্জৃৈ  

৭৬২. সর্িি মশৈািার আলী  

৭৬৩. সর্িি আেরাফুল ইর্লাম, এম.বপ  

৭৬৪. সর্িি আবর্ফ আহশমি  

৭৬৫. সর্িি ইেবতিাক আলম  

৭৬৬. সর্িি তাৈভীর আহশমি  



৭৬৭. সর্িি বিিারুল আলম 

৭৬৮. সর্িি কমাহােি ফারুক  

৭৬৯. সর্িিা হ শছৈা আফজাল িাবলকা বিিযালি, োেণিাবিিা  

৭৭০. স্কট কিাবরজ এিাং অযাৈা হপবকে  

৭৭১. স্কলাবস্টকা (বর্বৈির কর্কেৈ) 

৭৭২. স্কাই কৈট  

৭৭৩. সু্কল অি কিশভলপশমন্ট অল্টারশৈটটভ 

৭৭৪. হবলক্রর্ িাবলকা উচ্চ বিিযালি 

৭৭৫. হর্রত োহ আলী মশিল হাই সু্কল, ঢাকা 

৭৭৬. হশরন্দ্র ির্াক 

৭৭৭. হাবফজা খাত ৈ িাবলকা উচ্চ বিিযালি, বেবক্ষকািনৃ্দ  

৭৭৮. হাবফজা খাত ৈ িাবলকা উচ্চ বিিযালি, প্রধ্াৈ বেবক্ষকা ও বেক্ষার্ীিনৃ্দ  

৭৭৯. হারুৈর রেীি  

৭৮০. হাবর্ৈা আহশমি রীণা 

৭৮১. হাস্না কহৈা 

৭৮২. হীি ইন্টারৈযােৈাল সু্কল, র্িরঘাট, ঢাকা 

৭৮৩. কহৈা র্ুলতাৈা 

৭৮৪. কহশলৈ জাবভসর্  

৭৮৫. কহশলৈ কফািস 

৭৮৬. কহশলৈ পারভীৈ 

৭৮৭. কহবরশটজ সু্কল, চাষািা, ৈারািণগঞ্জ 

৭৮৮. কহামািরা খাত ৈ 

৭৮৯. কহার্াইৈ আলী 

৭৯০. হ মািুৈ কবির  



৭৯১. হ র্ৈ-ই-জাহাৈ  

৭৯২. হ র্শৈ আরা  

৭৯৩. হৃভ‚ কচৌধু্রী 

৭৯৪. হৃবিৈী হৃিশিশ্বরী 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


