প্রতীকী ইট

১.

২৩তম বিশেষাবিত ক‚টনৈবতক প্রবেক্ষণ ককার্ স

২.

৩৪তম িুবৈিাবি প্রবেক্ষণ ককার্ স

৩.

৩৬তম িুবৈিাবি প্রবেক্ষণ ককার্ স

৪.

অজি রাি

৫.

অজন্তা রাৈী পাল

৬.

অঞ্জৈ’র্ (পবরিার)

৭.

অদ্বীবতিা মহর্ীৈ

৮.

অবমি চক্রিতী, ইঞ্জঞ্জবৈিার

৯.

অবমিা হার্াৈ

১০.

অরা রহমাৈ

১১.

অরুন্ধতী আমারী আলী

১২.

অকস ির্াক

১৩.

অবচস

১৪.

অর্ৈীবত
স
বিভাগ, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্টট
স

১৫.

অশোক রাি

১৬.

অর্ীম কুমার উবকল

১৭.

অর্ীম িােগুপ্ত

১৮.

আইবিিাল উচ্চ বিিযালি, ৈারািণগঞ্জ

১৯.

আইতাৈা ও আৈািা

২০.

আইৈ বিভাগ, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্টট
স

২১.

আ.ক.ম. কমাস্তফা জামাৈ, অধ্যাপক

২২.

আগামীর িাাংলাশিে

২৩.

আজম খাৈ

২৪.

আতাউর রহমাৈ

২৫.

আিৈাৈ কবরম

২৬.

আৈারকবল মাহিুি

২৭.

আিরার হক

২৮.

আবিিাৈ বৈবখল কবরম

২৯.

আবৈতা এহর্াৈ

৩০.

আশৈািারা কিগম

৩১.

আফশরাজা

৩২.

আিাৈ আলী

৩৩.

আিে বেশু
স
র্রকাবর প্রার্বমক বিিযালি

৩৪.

আৈন্দমিী ির্াক (প্রিাত)

৩৫.

আিু িাউি খাৈ

৩৬.

আিু মুর্া কমা. হার্াৈ

৩৭.

আিু র্ুবফিাৈ (বিপ্লি)

৩৮.

আিুল কালাম আজাি-১

৩৯.

আিুল কালাম আজাি-২

৪০.

আিুল কালাম আজাি-৩

৪১.

আিুল কাশেম কচৌধ্ুরী

৪২.

আিুল মকর্ুি

৪৩.

আিুল কহার্াইৈ ভুঁ ইিা

৪৪.

আিিুর রবহম খাৈ

৪৫.

আব্দুর রাজ্জাক

৪৬.

আব্দুল আওিাল

৪৭.

আিিুল ওিািুি (মার্ুম)

৪৮.

আব্দুল কাইিুম-১

৪৯.

আব্দুল কাইিুম-২

৫০.

আব্দুল কাশির (মবৈ)

৫১.

আব্দুল মবতৈ

৫২.

আিিুল মবতৈ তালুকিার

৫৩.

আব্দুল হান্নাৈ

৫৪.

আব্দুল্লাহ্-আল মঞ্জুর কহাশর্ৈ

৫৫.

আব্দুল্লাহ আল মামুৈ

৫৬.

আব্দুল্লাহ কমশমাবরিাল উচ্চ বিিযালি, উত্তরা, ঢাকা

৫৭.

আবমৈুল ইর্লাম (কিিু)

৫৮.

আরবেিা আশিি র্াখাওিাত

৫৯.

আবরিাৈ ইিশতর্াম (অবচৈ)

৬০.

আলম খাৈ

৬১.

আলহাজ্ব আব্বার্ উঞ্জিৈ উচ্চ বিিযালি, বমরপুর

৬২.

আলতাফ আলী (হার্ু, প্রিাত)

৬৩.

আলমার্ কহাশর্ৈ

৬৪.

আলাউঞ্জিৈ আল মামুৈ

৬৫.

আবলিাুঁর্ ফ্াুঁশের্

৬৬.

আলী ইমাম িুলাল

৬৭.

আবর্ফ ইকিাল

৬৮.

আবর্ফ ইকিাল (োমীম)

৬৯.

আবর্ফ কহার্াইৈ

৭০.

আহশমি কিীর

৭১.

আহমি ৈাবর্রউঞ্জিৈ মাহমুি (প্রিাত)

৭২.

আহশমি র্ািত করজা

৭৩.

আহর্াৈ হািীি (বেমুল)

৭৪.

আিাৈ ও আরীিা

৭৫.

ইউবরশকা এশঞ্জল স্কুল

৭৬.

ইউবৈভাবর্টট
স অি এবেিা পযাবর্বফক

৭৭.

ইৈবেরা র্াখাওিাত (রাশর্ল)

৭৮.

ইৈাইিা োহৈাজ র্াখাওিাত

৭৯.

ইৈার হইল ক্লাি অি কুবমল্লা

৮০.

ইৈফরশমেৈ স্টাবিজ এন্ড লাইশেরী মযাশৈজশমন্ট, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্টট
স

৮১.

ইঞ্জঞ্জবৈিাবরাং ইউবৈভাবর্টট
স গালর্স স্কুল

৮২.

ইঞ্জন্ডিাৈ িযাে কর্ার্াইটট, ইউ. কক

৮৩.

ইমবতিাজ আশেি

৮৪.

ইমবতিাজ কহাশর্ৈ

৮৫.

ইমা খাৈ

৮৬.

ইিাবমলা বরিা র্াখাওিাত

৮৭.

ইিাশর্র আলী

৮৮.

ইশলকট্রবৈক্স এিাং কবমউবৈশকেৈ ইঞ্জঞ্জবৈিাবরাং বিভাগ, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্টট
স

৮৯.

ইশলকটট্রকযাল এিাং ইশলকট্রবৈক ইঞ্জঞ্জবৈিাবরাং বিভাগ, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্টট
স

৯০.

ইবলিাছ আলী কচৌধ্ুরী

৯১.

ইেবতিাক কহাশর্ৈ (বহবি), িীরপ্রতীক

৯২.

ইর্লামপুর আলহাজ্ব কাজী রবফকুল ইর্লাম উচ্চ বিিযালি, োেণিাবিিা

৯৩.

ইস্টাৈ ইউবৈভস
স
াবর্টট, ধ্াৈমঞ্জন্ডকযাম্পার্

৯৪.

ইস্টাৈ ইউবৈভাবর্
স
টট
স

৯৫.

ইাংশরজী বিভাগ, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্টট
স

৯৬.

ঈোৈ অবৈিাণ
স কবরম

৯৭.

উইর্ বলবভাং বলশজন্ডর্

৯৮.

উিীপৈ বিিযালি

৯৯.

উপশজলা বেক্ষা অবফর্াশরর কার্ালি,
স
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. মবফজুল ইর্লাম

১১০.

এ. টট. এম. র্াশরািার কহাশর্ৈ

১১১.

এ. বি. খাৈ পবরিার

১১২.

এ. বি.এম. মূর্া (প্রিাত)

১১৩.

এ. বি. এম. কহলালউঞ্জিৈ

১১৪.

এম. আিিুর্ র্ালাম বমিা

১১৫.

এম. োহ আলম, অধ্যাপক

১১৬.

এৈাশিতল্লাহ (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. রুহল আমীৈ বরজভী

১২২.

এর্. বভ. র্রকাবর িাবলকা উচ্চ বিিযালি, বকশোরগঞ্জ

১২৩.

এক্সশপ্রেৈর্ বল.

১২৪.

ঐকযতাৈ র্াংস্কৃবত চচস া ককন্দ্র, লক্ষ্নী িাজার, ঢাকা

১২৫.

ওিাই িবিউ বর্ এ স্কুল-এর বেক্ষার্ীিৃন্দ

১২৬. ওিাবল-উর রহমাৈ
১২৭.

ওমর চালর্স রাশর্ল

১২৮.

ওমর ফারুক উবকল

১২৯.

ওিাবর্ম আকরাম

১৩০.

কণকপ্রভা কিিী

১৩১.

কমলাপুর স্কুল এন্ড কশলজ, র্িুজিাগ

১৩২.

কম্পম্পউটার র্াশিে এিাং ইঞ্জঞ্জবৈিাবরাং বিভাগ, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্টট
স

১৩৩. কাুঁকৈ বিবি
১৩৪.

কাজী আশেক র্াখাওিাত

১৩৫. কাজী ইউর্ুফ োখাওিাত
১৩৬. কাজী জাহাঙ্গীর কবির জৈ
১৩৭.

কাজী টলু

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 প্লাজা
স

১৫৩. ককএফবর্, উত্তরা
১৫৪.

ককএফবর্, কক্সিাজার

১৫৫. ককএফবর্, বখলগাুঁও
১৫৬. ককএফবর্, গুলোৈ
১৫৭.

ককএফবর্, ধ্াৈমঞ্জন্ড

১৫৮. ককএফবর্, পল্টৈ
১৫৯.

ককএফবর্, পান্থপর্

১৬০.

ককএফবর্, িৈাৈী

১৬১.

ককএফবর্, কিইবল করাি

১৬২. ককএফবর্, বমরপুর
১৬৩. ককএফবর্, র্মুৈা বফউচার পাকস
১৬৪.

ককএফবর্, ল²ীীিাজার

১৬৫. ককএফবর্, বর্শলট
১৬৬. কক ক্রযাফট পবরিার

১৬৭.

ককাবহৈুর কহার্াইৈ এিাং এম. এ িারী

১৬৮. কযাবলক্স বপ্র-কযাশিট স্কুল, ফতল্লা, ৈারািণগঞ্জ
১৬৯. কৃষ্ণ প্রর্াি র্রকার
১৭০.

খন্দকার মুস্তাক হািিার

১৭১.

খন্দকার বলিাকত আলী

১৭২.

খাশলিা আশেি

১৭৩.

খাশির র্ুবত উচ্চ বিিযালি ও কশলজ, পািৈা

১৭৪.

বখলগাুঁও গালর্ স্ক
স ু ল এন্ড কশলজ, ঢাকা

১৭৫.

কখারশেি আহশমি

১৭৬.

কখালর্ী বদ্বমুখী উচ্চ বিিযালি, চাুঁপাইৈিািগঞ্জ

১৭৭.

গফুর প্রধ্াৈ, গশিষক

১৭৮.

কগাশপশ্বর ির্াক (প্রিাত)

১৭৯.

কগালাম কাশির, কম. কজ. (অি.)

১৮০.

কগালাম মাহিুি কর্ািহাৈী

১৮১.

গুলোৈ আরা

১৮২.

কগৌরচন্দ্র িাকাবল

১৮৩. িামীণশফাৈ কর্াবর্াংস পবরিার
১৮৪.

কচশঞ্জর্ স্কুল, চাষািা, ৈারািণগঞ্জ

১৮৫. কচৌধ্ুরী কুিরত গবৈ
১৮৬. কচৌধ্ুরী হাবলমা হাই
১৮৭.

ছাত্র কলযাণ বিভাগ, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্টট
স

১৮৮. জজস রবর্
১৮৯.

জাবকউল হাই

১৯০.

জাফর আহশমি লবতফ

১৯১.

জাফর উঞ্জিৈ

১৯২.

জামশেি আলী

১৯৩.

জাবমল ঞ্জত্রর্শটৈ র্াখাওিাত

১৯৪.

জারার মঞ্জজি জুিাশির

১৯৫.

জাবরিাত আফবরৈ আলম

১৯৬. জাহাৈারা হক (োন্তা)
১৯৭.

জাহাঙ্গীর আলম

১৯৮.

জাবহিুল ইর্লাম

১৯৯.

ঞ্জজ. এম. কগালাম রাব্বাৈী

২০০.

ঞ্জজৈািিা ইরফাত

২০১.

জুৈাশিিুল হক

২০২.

জুলবফকার রাশর্ল

২০৩. কজিুশন্নর্া কজিা জুিাশির
২০৪.

কজশৈটটক ইঞ্জঞ্জবৈিাবরাং এিাং িাশিাশটকশৈালঞ্জজ বিভাগ, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্টট
স

২০৫. কজর্বমৈ আখতার (বমলৈ)
২০৬. কজািাইিা আহশমি (বেফা)
২০৭.

কজাশিিা হক

২০৮. জাৈাবলজম
স
এন্ড বমবিিা স্টাবিজ বিভাগ, স্টযামশফািস ইউবৈভাবর্টট
স
২০৯.

ি. আিুল কালাম কমা: লুৎফর রহমাৈ

২১০.

ি. এ. কক. এম. মবৈরুজ্জামাৈ

২১১.

ি. এ. কক. এম. লুৎফুর রহমাৈ

২১২.

ি. কাজী র্াইফুঞ্জিৈ

২১৩.

ি. কাবলিার্ কিিৈার্

২১৪.

ি. জৈ করাহ্ি

২১৫.

ি. মৈজুরুল ইর্লাম, অধ্যাপক

২১৬. ি. বপ্রিেত পাল, অধ্যাপক
২১৭.

ি. মবৈরুজ্জামাৈ

২১৮.

ি. মারুফী খাৈ

২১৯.

ি. কমাশমৈা বেরীৈ

২২০.

ি. কমা. আইৈুল ইর্লাম

২২১.

ি. কমা. আিুল কহাশর্ৈ, অধ্যাপক

২২২. ি. কমা. আিিুল আলীম
২২৩. ি. কমা. জাবকর কহাশর্ৈ, অধ্যাপক
২২৪.

ি. কমা. করজাউল কবরম, অধ্যাপক

২২৫. ি. কমাহােি আব্দুর রেীি
২২৬. ি. কমাহােি কর্বলম
২২৭.

ি. তাৈভীর ফারুক

২২৮. ি. ফির্ুল কমাশমৈ
২২৯. ি. র্ািমা আলী
২৩০. ি. সর্িি আব্দুর্ র্ামাি
২৩১.

িা. অলক রঞ্জৈ িাে

২৩২. িা. অরুৈ কুমার েমা স
২৩৩. িা. অশধ্ন্দু
স কিি
২৩৪.

িা. আবৈর্া খাৈম

২৩৫. িা. আিুল খাশির কমাহােি র্াশলক
২৩৬. িা. আশুশতাে িাে
২৩৭. িা. ইরাম োহবরিার
২৩৮. িা. এ. কক. এম আব্দুর রি

২৩৯. িা. এ. এফ. এম. ৈাজমুল ইর্লাম, অধ্যাপক
২৪০.

িা. কােবফিা আহশমি (বেলু)

২৪১.

িা. কজ. কহাশর্ৈ (প্রিাত)

২৪২.

িা. প্রভাত রঞ্জৈ কি

২৪৩. িা. বিলরুিা বেরীৈ
২৪৪.

িা. কিিপি রাি

২৪৫. িা. বিলীপ কুমার কভৌবমক
২৪৬. িা. িীপক তালুকিার
২৪৭.

িা. িীবপকা রাৈী মন্ড

২৪৮. িা. রওেৈ আরা কিগম
২৪৯.

িা. করাশকিা খাৈম

২৫০. িা. কিগম লুৎফুৈ ৈাহার
২৫১.

িা. িৃন্দািৈ বিশ্বার্

২৫২. িা. মহাশিি চন্দ্র মন্ড
২৫৩. িা. মশৈারঞ্জৈ মন্ড
২৫৪. িা. মাহ্ফুজা হশর্ইৈ
২৫৫. িা. মাহমুি হার্াৈ
২৫৬. িা. কমশহর পারভীৈ
২৫৭. িা. কমাবহত কামাল, অধ্যাপক
২৫৮. িা. কমাতাহার আহশমি
২৫৯. িা. কমা. জাবকর কহাশর্ৈ খাৈ
২৬০. িা. কমা. আবমৈুল ইর্লাম
২৬১. িা. কমা. জাহাঙ্গীর কহাশর্ৈ
২৬২. িা. কমা. ৈাজমুছ্ ছািািাত্

২৬৩. িা. কমা. ৈাবর্ম হািিার
২৬৪. িা. কমা. ফজশল এলাহী (বমলাি)
২৬৫. িা. কমা. িজলুল গবৈ ভূ ঞা
২৬৬. িা. কমা. মবৈরুজ্জামাৈ খাৈ
২৬৭. িা. কমা. মহবর্ৈুজ্জামাৈ কচৌধ্ুরী
২৬৮. িা. কমা. েবফকুল ইর্লাম
২৬৯. িা. কমা. োহশৈওিাজ কচৌধ্ুরী
২৭০.

িা. কমা. কর্বলম বমিা

২৭১.

িা. কমা. বর্রাজুল হক

২৭২.

িা. কমাহােি আলাউঞ্জিৈ

২৭৩. িা. কমাহােি ইিাহবহিা
২৭৪.

িা. কমাহােি কমাস্তাবফজুর রহমাৈ

২৭৫. িা. কমাহােি িিরুল আলম, অধ্যাপক
২৭৬. িা. সর্িি আিু ওিািিা
২৭৭.

িা. সর্িি আিুল হার্াৈ

২৭৮. িা. সর্িি ইর্রার কামাল
২৭৯.

িা. সর্িি র্ালাহ্উিীৈ 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. কমাশেিস
২৯১.

িা. ৈাবিরা কিগম, অধ্যাপক

২৯২. িা. বৈলুফার র্ুলতাৈা, অধ্যাপক
২৯৩. িা. বৈবেত ৈন্দী মজুমিার
২৯৪.

িা. হার্াৈ েহীি কর্াহ্রাওিািী, অধ্যাপক

২৯৫. কিামার িহমুখী উচ্চ বিিযালি, ৈীলফামারী
২৯৬. কিামার িাবলকা বিিযাবৈশকতৈ, ৈীলফামারী
২৯৭.

তৈুজা ভট্টাচার্যস

২৯৮. তাজশমরী আখতার
২৯৯. তাজুল ইর্লাম
৩০০. তাজুল ইর্লাম (স্বপৈ)
৩০১.

তাবৈো জাি র্াখাওিাত

৩০২. তািার্র্ুম আরজু (বপিাল)
৩০৩. তারক চন্দ্র িার্
৩০৪. তাশহরা খাতৈ
৩০৫. র্ান্ডার্ ক্লাি
স
৩০৬. বর্শিটার কফাক (ইউ কক কর্ন্টার)
৩০৭.

কিওিাৈ এৈামুজ্জামাৈ ককাশরবে

৩০৮.

িীপ্র বৈোন্ত

৩০৯. তাবৈো জাি র্াখাওিাত
৩১০.

তািার্্র্ম
ু আরজু (বপিাল)

৩১১.

র্ান্ডার্ ক্লাি
স

৩১২.

বর্শিটার কফাক (ইউ কক কর্ন্টার)

৩১৩. বিগন্ত ও প্রান্ত
৩১৪.

বিিার-ই-কচৌধ্ুরী

৩১৫. বিিাকর মন্ডল
৩১৬. িীবপকা মজুমিার
৩১৭.

কিোল কমকতস
স া ও কমচারী
স

৩১৮. িৃটিপাত
৩১৯.

ধ্যাশৈে ওিাই আলী

৩২০. ৈওবরৈ রবহম
৩২১.

ৈওিাি হাবিিুল্লাহ মশিল স্কুল অযান্ড কশলজ, উত্তরা

৩২২. ৈজরুল ইর্লাম
৩২৩. ৈতৈ খশিরতলা মাধ্যবমক বিিযালি, র্শোর
৩২৪. ৈিীৈা লবতফ
৩২৫. ৈাহার ইঞ্জঞ্জবৈিাবরাং স্টীল বিল্ডার্ স
৩২৬. ৈাশর্হৈ আমীৈ
৩২৭. ৈাবর্মুল কাশির কচৌধ্ুরী
৩২৮. ৈাবগর্স তাৈঞ্জজমাৈ আরা
৩২৯. ৈাজমুৈ ৈাহার (বলমা)
৩৩০. ৈাজমুৈ কৈর্া (বপিাবর)
৩৩১. ৈাজমা রহমাৈ
৩৩২. ৈাজা রার্বকৈ ও আব্দুল্লাহ িীৈ মাৈজুর
৩৩৩. ৈাঞ্জজিা র্ামাৈর্া ইর্লাম
৩৩৪. ৈাবগর্স আক্তার (পবপ)

৩৩৫. ৈাবিিা ৈঞ্জন্দতা ইর্লাম
৩৩৬. ৈাবফর্া গুলোৈ
৩৩৭. ৈাবগর্স আকতার
৩৩৮. ৈারািণগঞ্জ আইবিিাল স্কুল
৩৩৯. ৈারািণগঞ্জ উচ্চ বিিযালি (বেক্ষকিৃন্দ)
৩৪০. ৈারািণগঞ্জ উচ্চ বিিযালি (বেক্ষার্ীিৃন্দ)
৩৪১.

ৈােরা ইউর্ুফ র্াখাওিাত

৩৪২. ৈযােৈাল আইবিিাল কশলজ, বখলগাুঁও
৩৪৩. ৈাবর্র উঞ্জিৈ আহমি
৩৪৪. ৈাবহি গুলোৈ
৩৪৫. বৈৈী ওিাশহি
৩৪৬. বৈমাই ির্াক
৩৪৭. বৈৈু ৈাজমুৈ আরা
৩৪৮. বৈলুফার আমাতল 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. ৈৃশপন্দ্র চন্দ্র কিি

৩৫৯. পির্াত্রা
৩৬০. পবল রহমাৈ
৩৬১. পঞ্চাৈৈ র্াহা
৩৬২. পারভীৈ র্ুলতাৈা ঝু মা
৩৬৩. পারশভজ বমিা
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
৩৭৬. বপৎজা হাট, কিইবল করাি
৩৭৭. বপৎজা হাট, র্মুৈা বফউচার পাকস
৩৭৮. প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্ স
৩৭৯. প্রিীপ কমকার
স
৩৮০. প্রবমবত উপমা আলী
৩৮১. প্রহ্ল্লাি কুমার িমৈস
৩৮২. প্রহ্ল্লাি কচৌধ্ুরী

৩৮৩. প্রাইম এবেিা ইউবৈভাবর্টট
স
৩৮৪. ফকরুল আলম
৩৮৫. ফজলুল কবরম (র্িুজ)
৩৮৬. ফজলুর রহমাৈ খাৈ (ফারুক)
৩৮৭. ফতল্লা পাইলট উচ্চ বিিযালি, ৈারািণগঞ্জ
৩৮৮. ফরাছত আলী
৩৮৯. ফবরি আহশমি
৩৯০. ফবরিা আখতার (রুৈু)
৩৯১.

ফবলত পবরর্াংখযাৈ বিভাগ, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্টট
স

৩৯২. ফশিজ আবর্ফ খাৈ
৩৯৩. ফাশমর্ী
স বিভাগ, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্টট
স
৩৯৪. ফারজাৈা োহ্নাজ মঞ্জজি
৩৯৫. ফারহাৈা আক্তার (রুপা)
৩৯৬. ফারহাৈা করজা
৩৯৭. কফরশিৌর্ আশরফীৈ (আবরফ)
৩৯৮. িবরোল এক্স কযাশিটর্্ এশর্াবর্শিেৈ (কিক্সকা)
৩৯৯. িধ্যভূ বম র্ন্তাৈ িল
৪০০.

িাংোল উচ্চ বিিযালি, ঢাকা

৪০১.

িণা স ির্াক

৪০২.

িন্দৈা ির্াক

৪০৩. িািলু রাি
৪০৪.

িারশিম অবফর্ার্ ওশিলশফিার
স
এশর্াবর্শিেৈ

৪০৫. িারিারা িােগুপ্ত
৪০৬. িাড্ডা আলাতশন্নর্া উচ্চ মাধ্যবমক বিিযালি

৪০৭.

িাাংলাশিে গযার্ বফল্ডর্ স্কুল এন্ড কশলজ, োেণিাবিিা

৪০৮. বিরজা কমাহৈ িাে পুরকািস্থ, অযািশভাশকট
৪০৯.

বিন্দুিাবর্ৈী িা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 আব্দুর 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, রাংপুর

৪২১.

কিগম মশৈািারা র্ালাম, েহীিজািা

৪২২.

কিলা ৈিী

৪২৩. িযির্াি প্রোর্ৈ বিভাগ, ইস্ট ওশিস্ট ইউবৈভাবর্টট
স
৪২৪.

োইট স্কুল অযাÐ কশলজ, িবৈিা, ঢাকা

৪২৫. বেশগ. কজৈাশরল (অি.) কমা. জাশিি আলী
৪২৬. বেশগ. কজৈাশরল সর্িি ইফ্শতখার উিীৈ
৪২৭.

িøগার উশিযাগ, বিবিবৈউজ২৪.কম

৪২৮. বভকারুৈবৈর্া ৈুৈ স্কুল এন্ড কশলজ, ঢাকা
৪২৯.

বভশটাবরিা উচ্চ বিিযালি, েীমঙ্গল, কমৌলভীিাজার

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

৪৩১.

মবৈকুন্তলা কিিী

৪৩২. মশৈািারা কিগম
৪৩৩. মঞ্জুমা হক
৪৩৪. মঞ্জুেী বৈশিাগী
৪৩৫. মঞ্জজৈ
স া কিগম
৪৩৬. মটকপুর স্কুল এন্ড কশলজ, কিামার, ৈীলফামারী
৪৩৭. মধ্ুরা বকৈবকবৈ
৪৩৮. মবৈকা কচৌধ্ুরী (িণা)স
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 হাইস্কুল, ঢাকা
৪৫৪. মাবৈকৈগর মশিল হাই স্কুল

৪৫৫. মারুফুল ইর্লাম
৪৫৬. মাবলহা ৈাবগর্স আশেি
৪৫৭. মার্ুকুর রহমাৈ
৪৫৮. মাহ্তালাত মাহিুি আলী
৪৫৯. মাহমুি হার্াৈ কাশিে
৪৬০. মাহ্ফুজা খাতৈ
৪৬১.

মাহিুশি আলম

৪৬২. মাহমুি আৈাম (কর্ৈ্ট)
৪৬৩. মাহমুিা কচৌধ্ুরী
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 স্কুল ও কশলজ

৪৭১.

বমলৈ কাবন্ত ৈার্

৪৭২.

বমবল কচৌধ্ুরী

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 কশলজ
স
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. মুঞ্জক্তর্ুদ্ধ জািুঘর কমীিৃন্দ
৪৮৯. মুবৈরা জাহাৈ (র্ুবম)
৪৯০.

মুৈীরা মহর্ীৈ (পূিাো)
স

৪৯১.

মুফবত মাহমুি রবৈ, প্রশকৌেলী

৪৯২.

মুবেিা
স বিৈশত রহমাৈ

৪৯৩. মুেীি আলম খাৈ
৪৯৪.

মুহােি জাহাঙ্গীর

৪৯৫. মুহােি েহীিুল্লাহ্ 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 কচৌধ্ুরী

৫০২. কমা. আঞ্জজজুল হক (প্রিাত)

৫০৩. কমা. আবৈর্ুর রহমাৈ
৫০৪. কমা. আিু র্াঈি
৫০৫. কমা. আিুল কাশেম (প্রিাত)
৫০৬. কমা. আব্দুল ওহাি
৫০৭. কমা. আব্দুল হাবকম
৫০৮. কমা. আব্দুল আঞ্জজজ র্রকার
৫০৯. কমা. আব্দুল্লাহ 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. মৈজুরুল ইর্লাম
৫৩৭. কমা. মুবৈরুজ্জামাৈ, বেল্পী
৫৩৮. কমা. মবহউঞ্জিৈ ভুঁ ‚ইিা
৫৩৯. কমা. মাকছিুর 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. হমািুৈ কবির কেখ
৫৫৯. কমার্ামাৎ চন্দ্রভাৈু
৫৬০. কমার্ােত হাবফজা খাতৈ
৫৬১. কমাহােি আবতকুর রহমাৈ
৫৬২. কমাহােি আবৈছজ্জামাৈ (বিপ্লি)
৫৬৩. কমাহােি আবৈর্
৫৬৪. কমাহােি আবৈর্ুর রহমাৈ
৫৬৫. কমাহােি আক্তার কহার্াইৈ
৫৬৬. কমাহােি আব্দুল মাশলক
৫৬৭. কমাহােি আিিুর রি
৫৬৮. কমাহােি আব্দুল 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 হশর্ইৈ 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 কচৌধ্ুরী
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 জুলহার্ 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 মবফজুর রহমাৈ
৬০১.

কমাহােি মাকর্ুি আহশমি

৬০২. কমাহােি বমলৈ
৬০৩. কমাহােি কমাক্তার
৬০৪. কমাহােি কমাজাশেল হক
৬০৫. কমাহােি কমার্শলহ উঞ্জিৈ
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৬৭৩. োমছৈ ৈাহার কেলী
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৬৭৫. োহজাহাৈ কচৌধ্ুরী
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৬৭৯. োমীমা পারভীৈ
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র্াইফউলযাহ্ কমাহােি কমাশেিস (অপু)

৭১০.

র্াইফুিীৈ মুহােি ইিাহইিা

৭১১.

র্াঈিা কামাল

৭১২.

র্াউর্েীজ স্কুল

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 মুতজ
স া আলী হাই স্কুল, ৈারািণগঞ্জ

৭২০.

র্াবিৈ রহমাৈ

৭২১.

র্ামর্ুল তািবরজ

৭২২.

র্ামৈুৈ এহর্াৈ (োমীম)
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