
কাউন্সিলের অধীলন কন্সিলেন্সিভ রীক্ষায় অংশগ্রেলের জনয পলশন্ট পকয়ার পেকলনােন্সজ (নান্স স্ং) আলেদনকান্সরলদর দরখাস্ত োছাই েূসক ন্সনলনাক্ত প্রার্থীলদর প্রলেশত্র ই্যয 
করা েলয়লছ। উক্ত প্রার্থীলদর রীক্ষা আগামী ০৪/০৯/২০২১ ন্সরিঃ অনযন্সিত েলে।

কাউন্সির যীক্ষায 

রযার নম্বয
নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ ইনপিটিউন কাপযগপয বফার্ডে য িুর্ডন্ট 

বযপজর্েন নং

500001 কন্সফতা আক্তায রভাাম্মদ জাাঙ্গীয আরভ রভাল্লা ন্সনলুপা রফগভ অ্যাডবািড রভন্সডককন্সর ইনন্সিটিউট, ঢাকা 595956

500002 ছন্সকনা আক্তায রাফনী রভাোঃ যন্সভ উদ্দীন ান্সপজা রফগভ অ্যাডবািড রভন্সডককন্সর ইনন্সিটিউট, ঢাকা 475551

500003 তাছন্সরভা আক্তায আোঃ যন্সদ ভন্সযয়ভ রফগভ অ্যাডবািড রভন্সডককন্সর ইনন্সিটিউট, ঢাকা 595959

500004 পাযজানা আক্তায রভাোঃ নুরতান আকভদ আকনায়াযা রফগভ অ্যাডবািড রভন্সডককন্সর ইনন্সিটিউট, ঢাকা 475554

500005 রৌরুভা খাতুন রভাোঃ রারাইভান মৃতোঃ রজাহুযা রফগভ অ্যাডবািড রভন্সডককন্সর ইনন্সিটিউট, ঢাকা 475550

500006 রযভা খাতুন রভাোঃ ান্সভদ আরী রযাককয়া খাতুন অ্যাডবািড রভন্সডককন্সর ইনন্সিটিউট, ঢাকা 595960

500007 অ্ন্সনতা যকায ন্সযভর যকায ন্ধ্যা যকায অ্যাডবািড রভন্সডককন্সর ইনন্সিটিউট, ঢাকা 595961

500008 তাভান্না আক্তায রভাোঃ ভাকসুদুয যভান াকযা রফগভ অ্যাডবািড রভন্সডককন্সর ইনন্সিটিউট, ঢাকা 696001

500009 ভন্সযয়ভ আক্তায স্মৃন্সত রভাাম্মদ আরাউন্সদ্দন ভভতাজ রফগভ অ্যাডবািড রভন্সডককন্সর ইনন্সিটিউট, ঢাকা 696000

500010 ন্সরউটন ফারা মৃত রমাগানন্দ ফারা ন্সযনা যানী ফারা অ্যাডবািড রভন্সডককন্সর ইনন্সিটিউট, ঢাকা 595967

500011 তৃলাোঃ ারদায স্বন কুভায রপারী ারদায অ্যাডবািড রভন্সডককন্সর ইনন্সিটিউট, ঢাকা 595971

500012 পৄয়াযা খাতুন াকছন আরী যাকফয়া রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
375023

500013 াফন্সযনা াযন্সভন সুচী ন্সদ্দীকুয যভান ন্সভনা রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
115077

500014 রভাছা: ারা খাতুন রভা: নাজমুর ক রভাছা: রযকনা রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
285870

500015 তানন্সজনা আক্তায রভা: ভন্সজবুয যভান আপকযাজা নাছন্সযন
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
375018
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500016 রভাা: রজন্সভন আক্তায রভা: আব্দুর ফাকযক রভাা: কযপৄকরয রনা
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
115074

500017 কল্পনা আক্তায রভা: আবুর কারাভ াকভরা রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
978519

500018 ন্সভক জুকয়না পজলুয যভান রকরনা রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
978520

500019 ারা আকতায রভা: আব্দু াভাদ রফগভ ফানু
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
285877

500020 সুন্সযয়া খাতুন রভা: রাফান ন্সভয়া রুন্সফ রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
115075

500021 ভীযা আক্তায রভা: ভঞ্জুরুর কন্সযভ ভামুদা রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
978513

500022 রভা: আন্সতকুয যভান রভা: আবুর কাকভ আকয়া রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
285864

500023 পাকতভা াইদুর ইরাভ ভাকরকা
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
375022

500024 জান্নাতুন নাঈভা মৃত ইউনুচ ভাতুব্বয রভাা: সুযাইয়া রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
375021

500025 আকন্সরভা আক্তায মৃত: আ: ভাকরক ভভতাজ রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
375025

500026 ইয়াভীন ইউনু আরী ীনুয
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
285871

500027 ংগীতা যানী জীফন চন্দ্র াওরাদায সুরতা যানী
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
375026

500028 নান্সগ আক্তায ন্সনন্সথয়া আজাায আরী সুন্সপয়া াযবীন
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
696938

500029 ন্সনলুপা আক্তায নুরুর ক রফাযী নান্সভা রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
596423

500030 রভাা: ারভা আক্তায রভা: সয়দ আরী জাকযা খাতুন
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
696359

500031 ন্সভা আক্তায রভা: জব্বায নুন্সয আক্তায
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
596452
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500032 সুরতানা আযান্সপ রভা: আাযাপ রাকন াানা রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
596419

500033 ন্সভ রযানা আক্তায রভা: ফাচ্চু ন্সভয়া রকান্সনুয রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
696388

500034 রভাা: াকরা আকতায মৃত আন্সজমুন্সদ্দন সুন্সপয়া রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
696361

500035 াযভীন আক্তায ন্স মৃত রভা: ওফায়দুল্লা াযবীন রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
696395

500036 ন্সযভা রফগভ রভা: আভান উল্লা জাানাযা রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
596447

500037 নীরা আক্তায ানাউল্লা রখাকদজা রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
596420

500038 ারা ন্সদও মৃত ন্সফন্সন্দ্র নককযক লুন্সচতা ন্সদও
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
472270

500039 রভাছা: রুভা খাতুন রভা: ফাচ্চু ন্সভয়া রভাছা: ন্সউরী খাতুন
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
593180

500040 সুযাইয়া সুরতানা কায়কছদ আরী ানা ফকুর আক্তায
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
696384

500041 ন্সনপু ফাড়ৈ মৃত অ্নন্ত ফাড়ৈ ন্ধ্যা ফাড়ৈ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
596440

500042 রভাছা: ভন্সজনা খাতুন মৃত রভা: আবু তাকয যকায মৃত খান্সদজা
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
472271

500043 রতু দা ন্সফশ্বন্সজত দা ন্সফতা দা
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
593178

500044 রাকনয়াযা আক্তায ান্সফফ উল্লা রন্সরনা রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
476092

500045 ছান্সফনা ইয়াছন্সভন আবু ন্সছন্সদ্দক ানাজ রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
596448

500046 ন্সভনন্সত ফারা ভন্সনন্দ্রনাথ ফারা ন্সচ যানী ফারা
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
476098

500047 াভীভা সুরতানা রভা: ান্সপ উন্সদ্দন যান্সজয়া সুরতানা
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
696401

Page 3



কাউন্সিলের অধীলন কন্সিলেন্সিভ রীক্ষায় অংশগ্রেলের জনয পলশন্ট পকয়ার পেকলনােন্সজ (নান্স স্ং) আলেদনকান্সরলদর দরখাস্ত োছাই েূসক ন্সনলনাক্ত প্রার্থীলদর প্রলেশত্র ই্যয 
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500048 আছভা আক্তায ান্সযছ ন্সভয়া নাজভা খাতুন
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
696399

500049 ন্সফপ্লফী ন্সকততনীয়া অ্তুর চন্দ্র ন্সকততনীয়া রক্ষী যানী ন্সকততনীয়া
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
476095

500050 ীভা ন্সকদায রগাার ন্সকদায ন্সফতা ন্সকদায
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
476090

500051 ঝুমুয যানী দা ওকভ চন্দ্র দা ঞ্জু যানী দা
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
596446

500052 রভাছা: ভান্সভা আক্তায ইভা রভা: আজাায উল্লা রভাছা: রযাককয়া খাতুন
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
472269

500053 যান্সজয়া সুরতানা আন্সতয়ায যভান ান্সদা খাতুন
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
476091

500054 ম্পা ন্সফশ্বা রগান্সফন্দ ন্সফশ্বা ভঞ্জু যানী
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
596428

500055 তানন্সজয়া আক্তায মুক্তা রভা: রভাতাকরফ রখ াযবীন রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
696356

500056 শুভ্র দা ন্সফকনাদ ন্সফাযী দা ন্সদপ্তী যানী দা
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
476096

500057 াযবীন আক্তায আ: ফাকযক আঞ্জুয়াযা রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
696396

500058 রভা: াভছুকদ্দাা রুস্তভ আরী ন্সভয়া ন্সপকযাজা রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
696375

500059 ন্সরী াকে ন্সনযাঞ্চন াকে ফকুর যানী াকে
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
692959

500060 রন্সরনা আক্তায রভাাম্মদ াা্ আরভ ভাতুব্বয রভাছা: আকভনা রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
596451

500061 যওান আযা যভান ন্সভজানুয যভান রখাকদজা রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
476085

500062 পাকতভা আফদুর রন্সতপ রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
696397

500063 রভা: ভাবুয আরভ এ এভ ায়দায আরী রভাা: ন্সখনা রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
696376
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500064 াযভন্সন আক্তায াাবুউন্সদ্দন ন্সনলুপা ইয়াছন্সভন
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
693149

500065 াানুজ্জাভান অ্পু আব্দুয যফ নান্সছভা রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
696393

500066 রপারী খাতুন আ: ফাকযক রভাল্যা রজাযা রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
696391

500067 সুক্লা যানী ফভ তন ফজন চন্দ্র ফভ তন পুষ্প যানী ফভ তন
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
696370

500068 ায়ভা খানভ আব্দু ছাত্তায ন্সভয়া তান্সভনা রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
476097

500069 রুভা আকায ান্সফফ গাজী ভন্সতা রফগভ
ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, রভাাোঃপুয, 

ঢাকা
696379

500070 নান্সছয়া সুরতানা লুন্দয আরী ন্সপকযাজা রফগভ
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
693998

500071 াানাজ আক্তায আোঃ ফাকছদ ন্সভয়া সুন্সপয়া রফগভ
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
693996

500072 নান্সযন আক্তায রভাোঃ ফকুর ন্সভয়া নাজভা রফগভ
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
473175

500073 ন্সযভা মযত আরী তাযান্সফ রফগভ
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
593939

500074 াকনুয ান্সফবুয যভান নান্সছভা খাতুন
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
593951

500075 রভাছাোঃ আছভা আক্তায আোঃ াত্তায ন্সখনা খাতুন
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
593962

500076 াযন্সভন আক্তায ভাইনুদ্দীন নূযজাান
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
694000

500077 আন্সম্বয়া আক্তায যইছউদ্দীন আকভনা খাতুন
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
694020

500078 ান্তা যানী চক্রফতী ংকয চক্রফতী শুল্কা যানী চক্রফতী
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
694010

500079 ান্সনয়া সুরতানা ান্সদউর ইরাভ রজানা রফগভ
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
593947
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500080 সুভাইয়া আক্তায আব্দুর যন্সদ নাযন্সগছ আক্তায
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
694017

500081 রভাছাোঃ ঝুভা আক্তায রভানতাজ ন্সভয়া নাজভা আক্তায
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
693978

500082 াানাজ াযবীন খায়রুর ইরাভ ছারভা আক্তায
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
473166

500083 পান্সভা জাভার উদ্দীন মৃযধা জাানাযা
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
693980

500084 ান্সযপা খুযন্সদ উন্সদ্দন রযান্সকয়া
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
694022

500085 ান্সফনা সুরতান ন্সভয়া রফকদনা
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
693997

500086 ন্সনয়া সুরতানা ন্সপকুর ইরাভ ান্সনা
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
473172

500087 রভাছা: ন্সযংন্সক আক্তায রভা: াইদুর ইরাভ রভাছা: রজানা আক্তায
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
473186

500088 ন্সযা রফগভ ররাকভান উন্সদ্দন খুবুন্নাায
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
694019

500089 ন্সরভা আক্তায াাফউদ্দীন নাজভা খাতুন
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
694002

500090 রায়রা আক্তায রাকী রভা: কাজর ন্সভয়া রভাছা: রফগভ আক্তায
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
694012

500091 ান্সদয়া আক্তায আব্দুর জব্বায আকনায়াযা রফগভ
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
693985

500092 ভান্সজতয়া আক্তায রভা: রুকন উন্সদ্দন পন্সযদা আক্তায
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
593943

500093 যানু রফগভ আব্দুর আওয়ার যন্সভা খাতুন
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
694014

500094 ন্সনলুপা আক্তায আবুর ান্সভ আভা আক্তায
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
473173

500095 মুনমুন আকন্দ া আরভ স্বপ্না আক্তায
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
473171
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500096 াকজযা দুরার হুাইন পাকতভা
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
694003

500097 াভীভা নাযীন রভা: কান্সযমুর ক রপযকদান্স রফগভ
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
473185

500098 রান্সনয়া ন্সদ ন্সভয়া খুযন্সদা
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
693994

500099 ান্সরভা আক্তায রভা: আতাফ উন্সদ্দন চম্পা আক্তায
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
283185

500100 ন্সন্সযন ন্সরা আব্দুর ান্সভ কল্পনা আক্তায
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
283174

500101 ভাামুদা রফগভ মৃত ীদ ন্সভয়া আকনায়াযা রফগভ
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
371750

500102 সুযবী রভাদক মৃত ধীকযন্দ্র রভাদক ন্সনা রভাদক
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
371768

500103 অ্রকা যানী যকায কুরচন্দ্র ভন্সল্লক ারুর যানী যকায
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
283163

500104 তানন্সজয়া সুরতানা রভাোঃ আব্দুর কদ্দু ভ ূঁইয়া নুরুন্নাায
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
283171

500105 আরন্সনা খাতুন মৃত াাফ উন্সদ্দন আকনায়াযা রফগভ
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
371762

500106 াপা মুন্স তদ আরী আকনায়াযা রফগভ
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
283160

500107 নাছন্সযন মুন্স তদ আরী আকনায়াযা রফগভ
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
283159

500108 াযন্সভন আক্তায রভাোঃ ান্সরভ রভাছাোঃ সুপরা
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ

500109 রভাছাোঃ সুভা আক্তায রভাোঃন্সগয়া উদ্দীন রভাছাোঃ রফগভ
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
371751

500110 ান্সভদা আক্তায রভাোঃ মুন্স তদ উদ্দীন রভাছাোঃ জাকদা খাতুন
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
371764

500111 সুফণ তা আক্তায রভাোঃ শুকুয ভামুদ ভকনায়াযা রফগভ
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
371766
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500112 ঝুভা আক্তায আবু যায়ান যান্সজয়া
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
283186

500113 সুঘ্রান আক্তায রভাোঃ অ্রীভ উন্সদ্দন আঙ্গুযা রফগভ
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
371763

500114 ভন্সনযা আক্তায মৃত আন্সভয উদ্দীন আন্সছয়া খাতুন
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
371779

500115 ন্সনুয আক্তায রভা: আ: ভাকরক যাকফয়া খাতুন
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
371760

500116 আপানা আক্তায ন্সদণরুফা আ: কান্সদয নূযজাান রফগভ
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
371767

500117 ান্তা আক্তায াইদুজ্জাভান ভামুদা
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
283169

500118 ভন্সযয়ভ আক্তায আক্কাছ আরী নুযজাান আরী
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
371765

500119 ডন্সর আক্তায রযনু ন্সভয়া ন্সন্সযনা আক্তায
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
371780

500120 জান্নাতুর রপযকদৌ রভাাম্মদ আরী ন্সযনা রফগভ
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
371755

500121 ন্সনতু যানী যকায অ্ন্সজত চন্দ্র যকায ন্সফন্স উটি যানী যকায
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
371773

500122 ভন্সজতনা রফগভ আব্দুর কান্সদয রখাকদজা রফগভ
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
371748

500123 বৃন্সি রদফনাথ স্বগীয় ন্সযকতাল রদফনাথ উজ্জরা যানী রদফনাথ
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
371771

500124 রযান্সজনা আক্তায রভা: ররার উদ্দীন রভাছা: জাকভনা খাতুন
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
371752

500125 নাজভা খাতুন পজলুর ক ছুন্সপয়া খাতুন
খন্দকায আব্দুর ভান্নান রভন্সডককর  ইনন্সিটিউট, 

ন্সককাযগঞ্জ
283165

500126 আকতায়ায আব্দুর কন্সযভ রুনা ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ঢাকা 118848

500127 াযন্সবন রায়রা খাকরকুজ্জাভান ান্সফনা ইয়ান্সভন ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 286286

500128 ন্সভা আক্তায রভা: আব্দুয যাজ্জাক আকন সুন্সপয়া রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 118851
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500129 রভা: ভন্সনয রাকন ন্সকদায রভা: নাকদয আরী ন্সকদায রপাকযন রনছা ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 375487

500130 রভাছা: নুযভর রভা: ারুনঅ্য যন্সদ রভাছা: ান্সয়ায রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 375490

500131 ছাকরা আক্তায মৃত: আন্সভন উন্সদ্দন রভাা: আকয়া আন্সভন ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 375468

500132 রভা: ন্সজয়াউর ক যানা রভা: ফইছ উন্সদ্দন যান্সভা আক্তায ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 286290

500133 পন্সযদা আক্তায রভা: আবু তাকয নূযজাান ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 286299

500134 রভাছা: রকান্সনুয আক্তায রভা: আব্দুর কুদ্দু রভাছা: আঞ্জুয়াযা রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 286306

500135 ইযাত জাান রভা: ইউনুছ রভাা: জাানাযা রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 286296

500136 াযন্সভন আক্তায ন্সযাজুর ইরাভ নান্সযন রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 375485

500137 রাইরাক রাকন রভা: আবুর রাকন ান্সনা আক্তায ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 286302

500138 পূযফী রদফী সুকখন্দু ন্সফকা নাথ জয়শ্রী রদফী ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 118850

500139 ভাথ তা ভদ্দায অ্ীভ কুভায ভদ্দায ভীযা ভদ্দায ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 286293

500140 আকভনা আক্তায রভা: রগারাভ যসুর ন্সপকযাজা রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 375491

500141 াযবীন আক্তায রভা: তাজুর ইরাভ ভন্সযয়ভ রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 118858

500142 ন্সনা যানী যকায স্বন যকায ভন্সঞ্জতা যানী যকায ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 118836

500143 তান্সনয়া নাজনীন মৃত: তাজুর ইরাভ াগন্সযকা রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 286303

500144 কুরসুভ আক্তায ইব্রাীভ রফাযী আকনায়াযা রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 286297

500145 রভা: রভকদী াান রভা: আরতাপ রাকন আকনায়াযা রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 286294
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500146 ন্সদররুফা ইয়ান্সভন রভা: ন্সদদায আরী রভাছা: রাবরী রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 286295

500147 রযাকানা আক্তায রভা: যান্সপজুর ইরাভ ন্সন্সযন ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 596848

500148 শ্যাভরী যানী ারদায ন্সভযন ারদায যত্না যানী ারদায ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 375474

500149 রভাছা: আঞ্জুভান আযা রভা: আয়নার ক রভাছা: ন্সতন খাতুন ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 476484

500150 সুরতানা াযবীন ভীযা রভা: াাফ উদ্দীন রযফা আকভদ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 286288

500151 তাযন্সজনা আক্তায রভা: াায উন্সদ্দন রভাছা: রযকনা ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 375482

500152 নাজভা রভা: ন্সযাজ  পন্সকয ছাকরা রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 375481

500153 াযন্সভন সুরতানা রখ নুয ইরাভ ইছারুন রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 286282

500154 রভা: তান্সযকুর ইরাভ রভা: রভকযাফ আরী ভের রভাছা:  ন্সন্সযন আক্তায ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 286289

500155 ন্সরভা সুরতানা রভা: এভদাদুর ক নান্সছভা রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 118853

500156 আকভনা যভান ান্সফবুয যভান তারীভা রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 693112

500157 যভা মৃত আব্দুয ান্সদ াকরভা ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 476468

500158 ছুম্মা খাতুন রভা: জায়ফয আরী আকন্সরভা ফানু ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 476490

500159 আভা খাতুন নুয রভাাম্মদ আকয়া রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 476486

500160 উৎর ঘযাভী ফাবু ঘযাভী সুখী ঘযাভী ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 696722

500161 ইন্সত আক্তায রভা: রভাকয়ত ন্সকদায পাকতভা রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 476466

500162 সুযবী আক্তায রজন্সন রভা: ান্সভদুর ইরাভ ন্সযা রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 476460

500163 রভা: নান্সজভ যানা বুজ রভা: আন্সভনুর ইরাভ রভাছা: নাজভা রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 696730

500164 ইকযামুনকনছা রতা রভা: পজলুয যভান রভকরুন রনছা ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 476452

500165 রুনা আক্তায রভা: দুরা ন্সভয়া নুযজাান রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 596826

500166 ভান্সপ্ত ফাড়ৈ কন্তাল ফাড়ৈ গীতা যানী ফাড়ৈ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 476492

500167 তৃন্সপ্ত ফাড়ৈ কন্তাল ফাড়ৈ গীতা যানী ফাড়ৈ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 476493
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500168 একথর রুনা গকভজ জান্সভ গকভজ জন্সতা গকভজ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 476496

500169 সুরতানা আক্তায রভা: আরী রাকন াকরা রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 476481

500170 আপানা আক্তায মৃত: এরান্স ন্সভয়া আযমৄদা রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 476487

500171 জান্নাতুর রপযকদৌী জুই রভা: জাভার উন্সদ্দন রভাছা: রভকরুন রনছা ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 596847

500172 তন ভের ভকন্দ্র ভের ভান্সযয়া ভের ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 696828

500173 ন্সফদুযৎ ভের সুপর ভের যীনা ভের ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 696833

500174 জুকয়না যকায াজাান যকায রখাকদজা রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 375475

500175 রভা: রখাকন রভা: যতন ভকনায়াযা রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 596843

500176 সুন্সখয়া খন্দকায াভাদ খন্দকায জাানাযা খন্দকায ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 596835

500177 রুভা আক্তায রভা: রভাস্তপা ভের রভাকনায়াযা রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 596851

500178 ারভা আক্তায রভা: ইউনুছ রফাযী রভাা: নুয জাান রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 696717

500179 রভাছা: নাজভা খাতুন রভা: আব্দুয যাজ্জাক রভাৈর রফগভ াকরা ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 596861

500180 রভাছা: কুরসুভ আক্তায রভা: নুরুর ইরাভ রভাছা: নান্সভা খাতুন ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 118838

500181 রভাছা: আকভনা রপযকদৌ তুজতা রভা: ন্সজলুর ফাযী রভাছা: রপযকদৌ ফাযী ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 596863

500182 কন্সফতা আক্তায রভা: কাভার উন্সদ্দন ভকনায়াযা রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 696746

500183 ান্সরভা অ্ াক্তায আন্সরপ রফাযী আকরয়া রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 476483

500184 সুন্সভ াবীন রভা: ভকয খান রভাছা: যন্সভা রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 596833

500185 রযাকানা আক্তায রভা: রাযাফ আরী যান্সফয়া খাতুন ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 286300

500186 সুফনা আক্তায আব্দু ারাভ খারাী রযনু রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 476497

500187 ন্সভতু দও যাকজন্দ্র নাথ দও বন্সক্ত যানী দও ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 696723

500188 রান্সনয়া ন্সদুর ইরাভ ভভতাজ রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 596850

500189 যন্সভা খন্দকায আন্সভয রাকন খন্দকায াানাজ খন্দকায ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 596832

500190 চায়না যত্ন রগাার যত্ন ভন্সনকা যত্ন ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 596860

500191 রভা: াভীভ মুিী রভা: আব্দুর ভান্নান মুিী ারুর আক্তায ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 596818
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500192 রভাছা: ন্সরভা আক্তায রভা: আবু াভা ভইয়া াকনাযা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 375228

500193 কুরসুভ খাতুন রভা: রভাফাযক রাকন রভাছা: ছাকভনা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 375191

500194 রভাছা: যন্সভা খাতুন মৃত রভা: ইরাভ আরী রভাছা: সুন্দযী রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 286003

500195 তান্সভনা আক্তায নজরুর ইরাভ আঙ্গুযা খাতুন াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 285990

500196 রভা: নাজমুর ক রভা: রভাজাকম্মর ক রভাছা: নাজভা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 286016

500197 আভা আক্তায রগারাভ রভাস্তপা আকরয়া রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 285989

500198 রভাছা: চম্পা খাতুন মৃত ায়দায আরী ভুইয়া রভাছা: ান্সরভা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 375216

500199 ইন্সত যানী দা ভন্সত রার দা রৌবাগ্য রার দা াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 285998

500200 জান্সদুর ইরাভ নূয রাকন াওরাদায জাানাযা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 286008

500201 ান্সভদা আক্তায মৃত আভজাদ রাকন সূয্য রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 375204

500202 াভসুন নাায লুনা আন্সতকুয যভান ন্সন্সযন আক্তায াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 375205

500203 উকম্ম ারভা আরাউন্সদ্দন নান্সগছ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 286015

500204 কন্সনুয আক্তায যন্সপকুর ইরাভ পৄরফানু রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 375195

500205 রভাা: ানাজ আব্দু রাফান জহুযা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 286000

500206 রযাভা আক্তায আ: যন্সদ খন্সরপা নান্সযন রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 375212

500207 ন্সরজা আক্তায রভা: পজর ন্সভয়া রাইরী রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 375203
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500208 রভাা: রযান্সজনা রভা: পজলুর ক রভাা: অ্কভরা াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 375214

500209 ন্সরন্স আক্তায রভা: জয়নার আকফদীন কন্সফযাজ ান্সপয়া রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 375202

500210 াথী যায় ন্সযকতাল যায় জয়ন্তী যানী যায় াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 286012

500211 ইন্সত যানী সফদ্য সুখযঞ্জন সফদ্য গীতা যানী সফদ্য াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 375199

500212 চম্পা আক্তায ারুন অ্য যন্সদ আয়া াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 285994

500213 যাকফয়া খাতুন মৃত নুরুর ইরাভ সুন্সপয়া রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 375225

500214 সুভাইয়া আক্তায রভা: আব্দুর আান্সজজ াজন্সভন নাায াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 375194

500215 নান্সছভা আক্তায অ্ন্সরউয যভান ভকনায়াযা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 286014

500216 াযন্সভন খানভ মুনছুয খান পান্সভা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 375198

500217 ভন্সযয়াভ খাতুন মৃত আব্দুর যভান রফনু রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 375221

500218 রভাককছনা আক্তায রভা: কন্সফয ন্সভয়া রভাা: ান্সনা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 286019

500219 পাকতভা আক্তায যন্সপকুর ইরাভ পৄরফানু াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 375196

500220 সুন্সভ যানী রান্সক কান্ত দা নীকা যানী াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 285995

500221 জয় যকায ভীয যকায কাছুযী যকায াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 375207

500222 আজকভযী আক্তায আম্মদ উল্যা ন্সযাজী আকভনা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 375208

500223 ানা রনা রভা: আবুর াকভ আছভা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 286022
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500224 এনামুর ক রভা: াভছুর হুদা ভুইয়া স্বনা আক্তায াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 476261

500225 সুরতানা নান্সযন (ন্সরন্স) াভছুর ক যদায সুন্সপয়া রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 476242

500226 সুন্সভ আক্তায নান্সয উন্সদ্দন ন্সযনা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 476249

500227 আা জয়ধয ভকনাযন্জন জয়ধয ন্সফকনাতা জয়ধয াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596507

500228 সুভা রভা: ইউনুছ আরী জাানাযা আক্তায াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596596

500229 লুৎপৄন্নাায পাকতভা ভভকযাজ আরী যাকরা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696555

500230 স্বপ্না আক্তায আব্দুয যন্সভ াভছুন নাায াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 476258

500231 নওযীন আপকযাজ রভা: আব্দুর াই ন্সন্সযন আপকযাজ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 693043

500232 ীভা আক্তায রভা: জাাঙ্গীয ন্সভয়া রভাা: রপারী রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596010

500233 আপানা ন্সনন্স আব্দুর খাকরক আকন রফগভ রযাককয়া াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596599

500234 উকম্ম ারভা ঝুন্সভ জাভান ভইয়া রভাযকদ রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696546

500235 ন্সল্পী আক্তায ন্সদ ন্সভয়া রপারী াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596593

500236 ন্সযতু খাতুন রভা: আ: কুদ্দু রখ রভাছা: চায়না খাতুন াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696532

500237 শ্রাফন্তী ইরাভ রভা: ফাবুর খান রযককছানা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696526

500238 শ্রাফনী আক্তায রন্সরভ খান নুরুন্নাায রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696548

500239 রভাা: ন্সযতু খাতুন রভা: ইকন্সতয়ায ন্সফশ্বা রভাছা: রযকনা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596592
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500240 আকন্সরভা রফগভ ন্সযভা ভভরুজ আরী আকনায়াযা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696538

500241 ইভযান রাকন রভা: নুরুর ইরাভ ন্সযনা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 474976

500242 রভা: আন্সক াান রভা: আন্সনছুয প্াং রভা: ন্সভনাযা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 476246

500243 কাজী ন্সরনা আক্তায কাজী ভান্সনক াযন্সভন রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 692833

500244 রুভানা আক্তায রভা: ান্সরভ ন্সকদায নুপা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596586

500245 পাকতভা আক্তায জয়া রভা: জন্সরর খান্সদজা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696543

500246 আন্সযন আক্তায সুন্সভ আবুর কাকভ রুন্সফনা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696551

500247 রভাছা: নাজভা আক্তায রভা: রভাপাজ্জর রাকন রভাছা: নন্সছযন ন্সফন্সফ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596601

500248 রভা: ভন্সন্জর আকভদ রভা: রখাযকদ ন্সভয়া রভাা: ান্সরভা খাতুন াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 476269

500249 নুরুন্নাায আক্তায আন্সভয রাকন যান্সদা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696521

500250 অ্ন্তযা সফযাগী আগন্সিন সফযাগী াযন্সভনা সফযাগী াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 694262

500251 পাযজানা আক্তায পন্সযদ উন্সদ্দন াইরী রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696533

500252 আপন্সযন আক্তায রখ রভা: আন্সভনুয যভান যন্সভা খাতুন াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696554

500253 ন্সযংকু দত্ত স্বন দত্ত ংকযী দত্ত াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 476264

500254 তান্সনন জাান উন্সভ রভা: সুরতান খান ন্সযপা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 693032

500255 রজন্সভন আক্তায রভা: জাাঙ্গীয আরভ ন্সয়াযা খাতুন াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696556
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500256 রান্সভয়া আক্তায রভাস্তপা ন্সভনাযা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696540

500257 ানাজ আখতায রভাাম্মদ আরী আজ্জভ ন্সযনা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696537

500258 ভামুদুর াান যীয়ত উল্লা ভাকুযা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696528

500259 রভাা: ভাপৄজা রভা: আওযঙ্গকজফ ন্সভয়া রভাা: রকরনা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596588

500260 মুক্তা আক্তায ন্সদুল্লা যান্সভা াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596580

500261 ভাসুভা ভাযজানা রভা: াানুজ্জাভান রভাকদা খান াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596591

500262 ন্সযনা আক্তায রভা: রন্সরভ াওরাদায জাানাযা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596565

500263 ম্পা যায় ফানন্দ যায় অ্ঞ্জরী যায় াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696523

500264 রযাভা আক্তায আ: ক আকতাযা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 595611

500265 াযন্সভন আক্তায ভাাবুফায যভান াকরা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 476252

500266 রভা: ভন্সজবুয যভান ন্সনযফ রভা: জারার উন্সদ্দন াকরা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596590

500267 আপানা আকতায রভা: আব্দুর রভাত্তান্সরফ ফদুরুন রনা াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596594

500268 ান্সভভা আক্তায আপতাফ উন্সদ্দন যন্সভা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596583

500269 রভৌসুভী আক্তায আব্দুর কাকদয ভইয়া আকয়া রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596570

500270 রযাককয়া খানভ রভা: আরাউন্সদ্দন রভাল্লা যান্সদা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696527

500271 রভাছা: পাকতভা খাতুন রভা: ররাকভান আরী যকায রভাছা: ভকনায়াযা ন্সফন্সফ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 476267
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500272 রভাছা: বুরবুন্সর খাতুন রভা: ভকনাযউদ্দীন রভাছা: কফদা খাতুন াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 476266

500273 ন্সনয়া আক্তায রভা: াজাান রার ন্সফরন্সক রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596571

500274   সুভাইয়া আকতায রভাপাজ্জর রাকন ান্সছনা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696541

500275 ন্সনা যানী বক্ত ন্সনভর কুভায বক্ত ন্সপ্া যানী বক্ত াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596573

500276 ায়ভা জান ানাউল্লা ফন্সক্তয়ায যাকফয়া রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596589

500277 নান্সফরা আক্তায রভা: নূয রাকন ইয়ান্সভন াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696525

500278 াযন্সভন ন্সযভা রন্সরভ রজাভাদ্দায ভভতাজ রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596562

500279 রাবরী আক্তায রভা: আবুর কারাভ আপকযাজা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696544

500280 তান্সনয়া রফগভ আ: যভান যন্সভা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 476250

500281 াপা রফগভ ইয়াজুর ক আকয়া রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596578

500282 রভা: জন্সভ উন্সদ্দন রভা: ছন্দু ন্সভয়া রভাছা: যফ ফানু াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596566

500283 রাকরী াযবীন রভা: এনামুর কন্সফয ন্সভনা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596014

500284 রভা: যন্সফউর ইরাভ যন্সফ রভা: জাকফদ আরী রভাছা: যজুপা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 693047

500285 অ্না ফসয়া শুবাীল ফসয়া অ্জনা ফসয়া াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696549

500286 বন্সক্ত ারদায ন্সচন্দ্রনাথ ারদায ন্সফভারা ারদায াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 476225

500287 ন্সপ্া রফাযী অ্ন্সনর রফাৈী পুতুর যানী রফাযী াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 476223
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500288 রভাা: রাফনী রভা: াান ন্সভয়া রভাা: াকরা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596564

500289 রান্সনয়া আক্তায রভা: াজাান পন্সকয তন্সভনা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 476248

500290 রভা: রতৌন্সপকুর ইরাভ মৃত আব্দু ছাত্তায আন্সছয়া রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 693039

500291 খান্সদজা আক্তায রভা: আবুর কাকভ ান্সরভা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 476240

500292 তান্সযন আক্তায রভা: তাযা ন্সভয়া নাজভা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696530

500293 যান্সজয়া সুরতানা রভা: কন্সবুর ইরাভ যন্সভা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 692836

500294 রভৌ রচৌধুযী ন্সভাংশু রচৌধুযী ন্সফবা রচৌধুযী াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 696522

500295 জান্নাতুর রপযকদৌ রভা: জয়নার রখ রযাককয়া রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596579

500296 রপযকদৌী ন্সনু আ: রন্সতপ রভাছা: আকয়া খাতুন াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 596008

500297 াানাজ াযবীন রভা: াাজাান আরী রভাা: তন্সভনা রফগভ াইক ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 476247

500298 ন্সযভা আক্তায ফাবুর ন্সভয়া াযবীন রফগভ
ঢাকা ইন্টাযন্যানার ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ককরজ, 

মাত্রাফান্সৈ, ঢাকা
373768

500299 সুন্সভ আখতায রভাোঃ রভাককরছ নান্সগ ত রফগভ
ঢাকা ইন্টাযন্যানার ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ককরজ, 

মাত্রাফান্সৈ, ঢাকা
595561

500300 রভাাোঃ খান্সদজা আক্তায রভাোঃ নুরুর ইরাভ াকজদা রফগভ
ঢাকা ইন্টাযন্যানার ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ককরজ, 

মাত্রাফান্সৈ, ঢাকা
595608

500301 সুযাইয়া আক্তায ভন্সনকা রভাোঃ ন্সভজান মৃধা নুযনাায রফগভ
ঢাকা ইন্টাযন্যানার ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ককরজ, 

মাত্রাফান্সৈ, ঢাকা
695619

500302 নুযভর আোঃ াই যান্সভা
ঢাকা ইন্টাযন্যানার ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ককরজ, 

মাত্রাফান্সৈ, ঢাকা
475067

500303 াযন্সভন আক্তায রভা: ফাদা খাঁন ান্সনা রফগভ
ঢাকা ইন্টাযন্যানার ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ককরজ, 

মাত্রাফান্সৈ, ঢাকা
595543
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500304 াকরা আক্তায রভা: রন্সরভ খাঁন ভন্সনযা রফগভ
ঢাকা ইন্টাযন্যানার ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ককরজ, 

মাত্রাফান্সৈ, ঢাকা
595540

500305 রভাককদা খন্দকায রভৌসুভী রভা: রভাককরছ খন্দকায নাযন্সগছ রফগভ
ঢাকা ইন্টাযন্যানার ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ককরজ, 

মাত্রাফান্সৈ, ঢাকা
596560

500306 তান্সনয়া আক্তায উন্সকর উন্সদ্দন পাকতভা রফগভ
ঢাকা ইন্টাযন্যানার ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ককরজ, 

মাত্রাফান্সৈ, ঢাকা
695618

500307 রভাাোঃ ন্সমুর রভাোঃ আনছায আরী খান রভাাোঃ খান্সদজা রফগভ
ঢাকা ইন্টাযন্যানার ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ককরজ, 

মাত্রাফান্সৈ, ঢাকা
475071

500308 আঁন্সখ আক্তায ইবা রভাোঃ চুন্নু ন্সভয়া যতন ভারা
ঢাকা ইন্টাযন্যানার ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ককরজ, 

মাত্রাফান্সৈ, ঢাকা
695631

500309 ফন্যা আক্তায াযাপৄর ইরাভ াকযা রফগভ
ঢাকা ইন্টাযন্যানার ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ককরজ, 

মাত্রাফান্সৈ, ঢাকা
695610

500310 নওন্সযন সুরতানা ন্সনা নুরুর ক জাানাযা রফগভ
ঢাকা ইন্টাযন্যানার ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ককরজ, 

মাত্রাফান্সৈ, ঢাকা
695630

500311 রজাযা আক্তায রভা: পজলুর ক কাজর রফগভ
ঢাকা ইন্টাযন্যানার ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ককরজ, 

মাত্রাফান্সৈ, ঢাকা
695611

500312 রজভীন আক্তায আভজাদ রাকন ভাকজদা রফগভ রযাভ আকভন্সযকান রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 284850

500313 নুপুয ঢারী ন্সচত্ত যঞ্জন ঢারী কৃষ্ঞা যানী ঢারী রযাভ আকভন্সযকান রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 373797

500314 ইয়ান্সভন আক্তায রভাোঃ রভাতাকরফ রাাইন নন্সফযন রযাভ আকভন্সযকান রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 373793

500315 আকয়া আক্তায আরাউন্সদ্দন াওরাদায ছন্সকনা রফগভ রযাভ আকভন্সযকান রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 284851

500316 মুক্তা আক্তায রভাোঃ আোঃ খাকরক ভভতাজ রফগভ রযাভ আকভন্সযকান রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 373796

500317 উকম্ম ান্সফফা আবু ফকয াযন্সফন খানভ রযাভ আকভন্সযকান রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 475123

500318 রযাকানা আক্তায রভাোঃ ীদ ন্সভয়া রভাছাোঃ কাকভরা রফগভ াবায রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, াবায ঢাকা 284966

500319 আপকযাজা আক্তায আপছায উন্সদ্দন রযকনা রফগভ াবায রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, াবায ঢাকা 475256
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500320 নান্সভা আক্তায রভাোঃ াান আরী রখফান আরী াবায রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, াবায ঢাকা 373898

500321 াযন্সভন আক্তায
রভাোঃ রভাপাকজ্জর রাকন 

াওরাদায
ভজু রফগভ াবায রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, াবায ঢাকা 373900

500322 ন্সল্পী খাতুন আ: রাফান সুন্সপয়া াবায রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, াবায ঢাকা 373902

500323 রভাছা: রুপা খাতুন রভাোঃ জুরা আরী রভাছাোঃ ন্সযা রফগভ াবায রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, াবায ঢাকা 284960

500324 ইনা চাকভা ন্সনন্সয যঞ্জন চাকভা ন্সল্পী চাকভা াবায রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, াবায ঢাকা 373895

500325 পজলুর কন্সযভ যন্সভ উন্সদ্দন পৄরজান রফগভ াবায রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, াবায ঢাকা 284963

500326 ভভতাজ আক্তায রকভাোঃ রভাককছদ আরী ন্সযনা রফগভ াবায রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, াবায ঢাকা 373893

500327 ন্সনু আক্তায যভজান াঠান ন্সভনাযা রফগভ
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
371888

500328 পান্সভদা আবু যায়ান খন্দকায যান্সদা
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
371894

500329 খান্সদজা আক্তায রভা: আব্দুর রভাতান্সরফ রভাছা: রযান্সকয়া আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
283274

500330 রভাছা: নাছন্সযন জাান রভা: সতয়ফ আরী খান রভাছা: ান্সনা খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
371895

500331 ারভা আক্তায রভা: আব্দুর গন্সন কুরসুভ আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
115632

500332 রানা আক্তায রভাাম্মদ আব্দুয যান্সদ ন্সফভরা খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
371904

500333 ঝুভা আক্তায আযাপৄর ক ন্সযনা আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
283304

500334 রযাকানা আক্তায রভা: রগারা ন্সভয়া ান্সপয়া খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
283300

500335 রভাছা: নাজভা আক্তায সুরুজ আরী রভাছা: নুযজাান আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
115629
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500336 রুন্সফ রাযাফ উন্সদ্দন ন্সকল্পনা
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
545912

500337 ান্সফনা ইয়ান্সভন রভাাম্মদ আরী রভাছা: আকভনা খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
115618

500338 ানন্সজদা আক্তায রভা: জনাফ আরী রভাছা: রযকনা
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
371896

500339 তান্সনয়া তাযা ন্সভয়া াভছন নাায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
371876

500340 ানন্সজদা াযবীন কাভরুর াান াানা াযবীন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
283278

500341 সুভাইয়া তন্সপয উন্সদ্দন ফকুরা
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
115631

500342 ঝুভা আক্তায ফজলুয যভান ভঞা যন্সভা রফগভ
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
371898

500343 ান্তা আক্তায রভাাম্মদ আরী ান্সরভ আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
371867

500344 তান্সরভা আক্তায রভা: ন্সযাজ উন্সদ্দন রভাছা: কন্সযমুনকন্নছা
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
243301

500345 রযান্সজনা ান্সফবুয যভান রপযকদৌী
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
371869

500346 ভভতা আক্তায জন্সভ উন্সদ্দন ভন্সদনা খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
283275

500347 লুৎপৄকন্নছা ীভা রুকুন উন্সদ্দন ান্সজয়া সুরতানা
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
371871

500348 রভাছা: ারভা জাান রভা: ন্সযাজ উন্সদ্দন রভাছা: কন্সযমুনকন্নছা
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
283302

500349 ন্সফরন্সক আক্তায রভা: ারুন অ্য যীদ াকজযা খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
115627

500350 কুরছুভ আক্তায যভজান আরী ভয়না আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
283285

500351 রভাছা: পাকতভা আক্তায রভা: আব্দুর রন্সরভ রভাছা: রযন্সজয়া খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
283316
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500352 নুযাত জাান দুরার রাকন ান্সদকা াযবীন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
371891

500353 রভাছাম্মাৎ ান্সফনা ইয়ান্সভন রভাাম্মদ জাকদ বঞা ভন্সযয়ভ
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
115623

500354 তান্সনয়া সুরতানা রভা: খুযন্সদ উন্সদ্দন আন্সছয়া আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
283289

500355 ছান্সফকুন্নাায ছাইদুয যভান াভছুন্নাায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
283309

500356 আন্সজজা াযন্সভন রভাাম্মদ আরী ফদরুকনছা
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
115619

500357 রুনা আক্তায রভা: ভন্সতউয যভান রকরনা রফগভ
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
371900

500358 স্বন তা রদ ফাদর চন্দ রদ ফীনা যানী রদ
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
283315

500359 জান্নাতুন নান্সযন রভা: নজরুর ইরাভ পাকতভা খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
283311

500360 রজন্সযন রভা: াভছউন্সদ্দন যন্সভা রফগভ
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
371889

500361 রকান্সনুয আক্তায সুফন তা ন্সযাজুর ইরাভ পাকতভা আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
283313

500362 ন্সদলুযা আক্তায পজলুয যভান রভাা: ান্সভদা খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
371885

500363 ন্সল্পী আচায্যত অ্ঞ্জন আচায্য ফীনা আচায্য
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
283290

500364 রভাছা: ন্সউরী আক্তায রভা: াভছু উন্সদ্দন রভাছা: সুন্সপয়া খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
371890

500365 আন্সখ ভারা রভা: ভন্সন ভন্সজনা রফগভ
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
371901

500366 রুনা আক্তায রভা: ন্সযাজুর ইরাভ রন্সফনা আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
283299

500367 রুন্সফয়া আক্তায ন্সযাজ উন্সদ্দন ান্সফনা আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
371881
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500368 ছান্সফকুন্নাায আ: ভান্নান নাজমুন্নাায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694114

500369 রযৌনক জাান রভা: ফাচ্চু ন্সভয়া রভাছা: রযৌনাযা
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694097

500370 উন্সভ ত আক্তায রভা: আব্দুর আরী ফবুরা খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
594079

500371  পন্সযদা আক্তায রভা: াভসু ন্সভয়া সুন্সপয়া রফগভ
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
594074

500372 ঝন তা রফাযান উন্সদ্দন রজানা
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
473304

500373 াভসুন্নাায কন্সফয উদ্দীন যন্সভা খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694131

500374  চায়না যানী ফভ তন ভন্টু ফভ তন প্নতী যানী ফভন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
473296

500375 ন্সজনা আক্তায রভা: কাকভ রভাছা: াভীভা আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694107

500376 জান্নাতুর রপযকদৌ আব্দুর কন্সযভ ন্সভনা আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694125

500377 খান্সদজা আক্তায আন্সদ ন্সভয়া ান্সভদা খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694116

500378 ান্সফফা আক্তায রভা: কাইয়ুভ ন্সভয়া ভন্সজনা আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
594075

500379 পাকতভা আক্তায নূরুর ইরাভ রভাকভনা খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694096

500380 রযান্সজনা  রভাকর উন্সদ্দন আয়তন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
473275

500381 রভাছা: রযভা আক্তায রভা: আরাভ ন্সভয়া রভাছা: ন্সভনা আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
473273

500382 সুফন তা আক্তায রুহুর আন্সভন রযন্সজয়া আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694133

500383 আয়া আক্তায রভা: আ: ভাকরক ান্সযছা রফগভ
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
594055
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500384 ন্সভন্সর আক্তায আ: াই রুনাায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
473316

500385 াযন্সভন সুরতানা াভসুর হুদা জুকরখা
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
473272

500386 ভন্সযয়ভ আক্তায মুন্স তদ আরী আকনছা খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
473293

500387 ান্সফফা যভান ান্সফবুয যভান মুনন্সজরা আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694103

500388 স্মৃন্সত আক্তায ভাসুদ ন্সভয়া ভন্সদনা আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
594045

500389 রযাকানা আক্তায রভা: ইন্সি আরী াকজযা
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694113

500390 রুনা আক্তায রভা: জারার উন্সদ্দন রভাছা: আছভা খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
473313

500391 রাানা আক্তায পারুখ ন্সভয়া আকভনা রফগভ
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
594078

500392 রৎপা রফগভ মৃত আব্দুর ওয়াছ ভকনায়াযা রফগভ
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
594059

500393 সুরতানা যান্সজয়া আব্দুর রন্সরভ রযকনা খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694122

500394 উকম্ম াপছা আাকম্মদ আরী যাকরা
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
473311

500395 রভাছা: নান্সযন আক্তায রভা: রগারা ন্সভয়া রভাছা: আকন্সরভা খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
594063

500396 লুনা ইয়ান্সভন রভা: আব্দুর কুদ্দছ ন্সভয়া ন্সনলুপা ইয়ান্সভন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694121

500397 জন্সর যানী ন্সনদান চন্দ্র যকায ন্সউরী যানী
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694100

500398 রভাছা: রুভা আক্তায রভা: আবুর কাকভ রভাছা: যন্সভ আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694098

500399 ন্সভনতী যানী যকায উত্তভ কুভায যকায যানু যানী যকায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694112
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500400 আনাযকন্সর রভা: জীভ উন্সদ্দন ান্সফকুন্নাায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
473303

500401 ইনানা আক্তায তান্সনয়া এন্সফএভ আরাউন্সদ্দন ভন্সযয়ভ রনছা
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
594068

500402 ন্সপকযাজা আক্তায ান্সযছ ন্সভয়া াযবীন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694140

500403 ভাসুভা আক্তায ভন্সতউয যভান ারভা আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
594037

500404 াযন্সভন সুরতানা রভা: নুরুর আভীন ন্সনলুপায ইয়ান্সভন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
594040

500405 মুন্স তদা আক্তায রভা: কন্সরভ উন্সদ্দন রুপা খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
473318

500406 আকন্সরভা আক্তায রভাাম্মদ আরী কুরছুভ আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694141

500407 স্বপ্না রফগভ ভন্সপজ উন্সদ্দন ারভা খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
594044

500408 পাকতভা আক্তায রভা: আব্দুর াই খুকদজা খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
594080

500409 ান্সফফা আক্তায কন্সর রভা: পাইজুর ক রগারা রাকন আযা ফকুর
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
473307

500410 স্বফন তা ইরাভ রভা: নুরুর ইরাভ রভাছা: রনা আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694136

500411 আপকযাজা আক্তায ন্সরও রভা: রদওয়ান আরী মৃত ানা রনা
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694104

500412 খান্সদজা আক্তায কুদ্দুছ আরী ভন্সদনা আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694127

500413 বৃন্সি আক্তায যভজান ন্সভয়া ন্সন্সযন আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694099

500414 নান্সছভা আক্তায রভা: ভাবুবুয যভান রুপা আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
473294

500415 াথী খানভ আব্দুর ান্নান রভাল্লা রভাছা: ান্সনা খানভ
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
473317
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500416 াযন্সভন আক্তায ফকুর ন্সভয়া ারভা আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
594077

500417 ান্সকরা জাান ন্সরজা আব্দু ান্সদ নূযজাান
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
473290

500418 াযন্সভন আক্তায রুহুর আন্সভন ভরা খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694132

500419 চায়না আক্তায আপাজ উন্সদ্দন রন্সরনা আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
473298

500420 রভা: আতাউয যভান রভা: ন্সফল্লার ন্সভয়া রভাছা: রযাককয়া রফগভ
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
473310

500421 যত্না আক্তায রভা: ারুন ন্সভয়া ন্সভনা আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694108

500422 রদারনা আক্তায রভা: আবুর কাকভ ন্সভয়া যাকফয়া খাতুন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694138

500423 রকান্সনূয আক্তায রভা: ভন্সতউয যভান আছভা রফগভ
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
594041

500424 ইন্সত আক্তায রভা: ফকুর ন্সভয়া ভতুজা রফগভ
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
594051

500425 কনা আক্তায রভা: ভন্সতউয যভান রভাছা: রাকী রফগভ
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
594071

500426 রভাছা: ানজানা আক্তায রী রভা: ারুন অ্য যীদ রভাছা: সুন্সপয়া আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694109

500427 স্বন তা আক্তায সুনুন্সভয়া রকফনা আক্তায
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
694142

500428 ন্স যানী ন্সফশ্বা জীফন চন্দ্র ন্সফশ্বা অ্চনা যানী ন্সফশ্বা
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
473288

500429 কাভরুন্নাায রগারাভ াযওয়ায কাজর রযখা
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
594039

500430 রজন্সভন আক্তায রভা: উভান গনী আকনায়াযা রফগভ
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
473305

500431 আছভা আক্তায রভা: জীভ উন্সদ্দন জয়ভন
ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সককাযগ
594054
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500432 নূযজাান আক্তায রভা: নজরুর ইরাভ ভন্সজতনা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372980

500433 আঞ্জুয়াযা রভা: আন্সজজুর ক রভাছা: ঝন্সযনা টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 117082

500434 আভা উর হুনা ান্সফবুয যভান ভাকরকা টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372988

500435 নান্সযন ইয়াজ উন্সদ্দন নুযজাান টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 798795

500436 পাকতভা খাতুন রভা: আবু ান্সনপা জাানাযা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 284435

500437 সুরতানা যান্সজয়া রভা: সুরুজ্জাভান ফাকনছা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 373006

500438 ায়ভা আক্তায রভা: ইভাভ রাকন যানী রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372971

500439 সুইটি রভা: রাযাফ আরী াকজদা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 898668

500440 আন্সভনা খাতুন আন্সজজুয যভান ান্সভদা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 284432

500441 আয়া আকনায়ায রাকন খাকরদা টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 64

500442 সুন্সপয়া আক্তায মৃত ছককয আরী মৃত ান্সপজা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 898659

500443 াভছুন্নাায াকাভত আরী সুন্সপয়া রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372997

500444 জাানাযা রভা: ইউনুছ আরী রকভাছা: নুয জাান টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 898667

500445 রভাছা: ন্সফজা খাতুন রভা: আফদুর াই রকভাছা: য ফানু টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 373005

500446 ন্ধ্যা আপজার রাকন বানু টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 373007

500447 নাজভা ন্সযপ ান্সভদা টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 117071
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500448 ন্সরভা আক্তায রভা: আন্সজজ ন্সভয়া পন্সযদা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372994

500449 সুরতানা যান্সজয়া আরপাজ উন্সদ্দন ান্সভদা টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 117090

500450 ভন্সযয়ভ আক্তায রভা: ভন্সতন ন্সভয়া ভভতা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372989

500451 রখাকদজা নান্সযন আব্দুর ভন্সতন ান্সপজা খানভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372968

500452 ান্সদা আক্তায ভীয কাকভ াকজদা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 798797

500453 রাজরী আকভদ রভা: আইনউন্সদ্দন ন্সভয়া ায়ভন রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 284398

500454 রভাছা: াপা আকতায রভা: াজাান ন্সভয়া রভাছা: াকজযা রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372992

500455 আভাউর রযাভানা ান্সফবুয যভান ভাকরকা রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 284407

500456 ভভতাজ রভা: রভাফাযক আরী জহুযা রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 284424

500457 যান্সজয়া আক্তায রভা: আবু ফকয ন্সন্সদ্দক ভন্সযয়ভ রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 117060

500458 তান্সরভা রভা: রতাপাজ্জর রাকন ফকুর টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 117080

500459 ভন্সনয রাকন রজায়াদ আরী কন্সনুয টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 898651

500460 ভাকসুদা াযবীন রভা: ভভতাজ আরী ান্সদা াযবীন টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 898669

500461 জান্নাত আযা ন্সযতু রভা: আব্দুর খাকরক চায়না রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 373000

500462 ইযাত জাান রভা: আইয়ুফ আরী ন্সখনা রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 898658

500463 াযন্সভন আক্তায রভা: আব্দুর গন্সন াছনা রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 977907
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500464 তান্সনয়া খাতুন গন্সন ন্সভয়া াছনা রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 977908

500465 কন্সনকা আবুর কাকভ আছভা টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 373008

500466 যাকদা রফগভ ভনকছয আরী সুন্সপয়া টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 898653

500467 রাফনী আক্তায রার ন্সভয়া সুন্সপয়া রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 284416

500468 নান্সছভা আক্তায রভা: তাযা ন্সভয়া নুযজাান রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 898665

500469 রভাছা: নাজভা খাতুন রভা: আব্দুয যাজ্জাক রভাছা: ভভতাজ রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 898654

500470 াকজদা আক্তায আভজাদ আরী খন্সরভন রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 798801

500471 ান্সরভা আক্তায যন্সজ উন্সদ্দন পাকতভা রফওয়া টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 71

500472 রভা: ন্সপকুর ইরাভ আকয়ন আরী সুন্সপয়া রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 898649

500473 খুকু ভন্সন রভা: সুরুজ্জাভান কনকা ন্সফন্সফ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 898638

500474 রুভা আক্তায আব্দু ছাত্তায রপারী রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 284429

500475 যান্সজয়া আক্তায আব্দুর আন্সজজ সুন্সপয়া রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 373004

500476 ন্সভযা আক্তায আব্দুর জন্সরর আন্সরয়া রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 284410

500477 রযান্সজনা রভা: আব্দুর যউপ যাকফয়া রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 284411

500478 রাকী খাতুন রভা: রজায়াকয আরী জহুযা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 977924

500479 ান্সরভা রভা: রখাযকদ ান্সনা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 373014
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500480 তাছন্সরভা খাতুন রতাপাজ্জর রাকন কল্পনা খাতুন টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 434654

500481 রুারী আক্তায রভা: যন্সপকুর ইরাভ রভাছা: াওয়া রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 977928

500482 আভা খাতুন আ: জন্সরর আকনায়াযা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 977909

500483 ভভতাজ ররাকভান চান্সদয়া রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 898637

500484 রভাছা: ন্সন্সযন আক্তায রভা: কাইয়ূভ ভের রভাছা: ান্সছনা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372990

500485 রভা: রভাাযপ রাকন রভা: ান্সরভ ন্সভয়া যন্সভা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 117063

500486 রভা: জন্সরুর ইরাভ রভা: ফাদা ন্সভয়া ভকনায়াযা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 898648

500487 রভাক তদা আখতায াকতভ আরী রযন্সজয়া রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 977920

500488 ন্সভনা আক্তায ন্সভনাজ আরী আকনায়ায টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 284401

500489 ভাপৄজা খাতুন রভাাম্মদ আরী াভসুন্নাায টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 898641

500490 সুভী আক্তায ইব্রাীভ ন্সভয়া পন্সযদা টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 898650

500491 আন্সভনা আক্তায আইন্সযন রভা: আকনায়ায রাকন ানা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 284397

500492 রভাছা: নাজভা খাতুন ভন্সন যকায জাানাযা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 284395

500493 পাকতভা খাতুন ররার উন্সদ্দন ভন্সযয়ভ রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 284409

500494 ফান্সছযন রভা: আব্দুর ফান্সযক জকফদা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 284412

500495 ন্সফরন্সক রভা: কাজভ আরী আভা টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 798804
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500496 ভাকজদা রভা: রভায়াকজ্জভ রাকন জন্সভরা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 117049

500497 ন্সফউটি আক্তায যন্সজ উন্সদ্দন এন্সরজা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 284408

500498 রযাকানা আক্তায আ: যাজ্জাক রফগ ন্সফরন্সক রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 898656

500499 রুভী আক্তায রভা: ররার উন্সদ্দন রযনু রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 898644

500500 রভাছা: াভীভা খাতুন ন্সযপৄর ইরাভ ভারা রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372973

500501 ভন্সনকা খাতুন আব্দুর ভান্নান স্বপ্না রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 284400

500502 জুই আক্তায জাভার উন্সদ্দন পন্সযদা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 284428

500503 রুা আক্তায ন্সকদায পযাদুর আরভ নুযজাান রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372978

500504 পাযজানা আক্তায রভা: পজলুর ক জাকয়দা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 373013

500505 রভাছা: রজাকফদা খাতুন রভা: আব্দুয যভান রভাছা: নুযজাান টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 117058

500506 ান্সনা খাতুন রভা: আব্দুর ান্সকভ সূয্য বানু টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372998

500507 ছান্সভয়া খাতুন আব্দু ছারাভ খাকরদা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594919

500508 ন্সভনাযা াযবীন আবুর রাকন অ্জুপা খাতুন টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594924

500509 সুন্সভত্রা রদফনাথ সুীর রদফনাথ স্বযস্বতী রদফনাথ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 474410

500510 রাকন আযা রভা: পজলুর ক আছভা রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 474426

500511 রভা: আব্দুর কাকদয রভা: ছাকফদ রাকন রভাল্লা রখাকদজা রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 474398
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500512 ন্সফরন্সকছ আক্তায রভা: রখাযকদ আরভ রভাছা: জন্সযনা রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 695017

500513 আন্সভনা খাতুন রভা: ভন্সজফয যভান কভরা রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694998

500514 ন্সযতু খান রভানফ খান পন্সযদা রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 695007

500515 রভাছা: রুন্সফ খাতুন রভা: যন্সফ চাঁদ আরী রপযকদৌী রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 695010

500516 মুন্সন্ন আক্তায রভাাম্মদ আরী যানী রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 474392

500517 জান্নাতুর রপযকদৌী ন্সরন্সবয়া রভা: রভাাযযপ রাকন ন্সন্সযন টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 474415

500518 ন্সযনা জুরা উন্সদ্দন ফান্সছযন টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 284394

500519 সুরতানা আক্তায রভা: সুরতান ন্সভয়া ফান্সছযন রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 474425

500520 বৃন্সি ভন্সজফয ভন্সযয়ভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594915

500521 জুকরখা খাতুন রভা: জুরা উদ্দীন যান্সজয়া রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594929

500522 মুন্তাা আক্তায মুা ন্সভয়া সুন্সপয়া রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 474412

500523 ন্সভনা আক্তায রভা: ন্সভযাজ আরী যান্সফয়া রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 474399

500524 আন্সযপা খাতুন রভা: কাজী আরভগীয রাকন ভন্সযয়ভ রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594907

500525 ভন্সযয়ভ খাতুন রভা: রগারাভ রাকন আন্না খাতুন টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694991

500526 ান্সদা ন্সরা রভা: যাপত আরী রকভাছা: রযাককয়া রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 474417

500527 সুরতানা রভা: বুয আরী আকনছা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 695023
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500528 যান্সদা আক্তায রভা: ান্সদ রখ ন্সনলুপা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694997

500529 আপানা ন্সন্সদ্দকা রাকী রভা: আযাপ আরী রকভাছা: আন্সজযন রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 474394

500530 নান্সছভা খাতুন রভা: আযাপ আরী রভাছা:: আন্সজযন রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 695015

500531 াানাজ াযবীন রদকরায়ায রাকন যাকফয়া রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 695006

500532 ভান্সযয়া রভা: ইউনু আরী রার বানু টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594897

500533 ন্সযা আক্তায সুযার ক আকনায়াযা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 474414

500534 ন্সন্সযনা আক্তায আব্দু ারাভ রযাককয়া রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 474421

500535 ভান্সফয়া খাতুন ভাকফর  রাকন ানা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 474418

500536 ভারুপা আ: ভান্নান ন্সন্সযনা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 474420

500537 াযবীন আক্তায আ: রন্সতপ াছনা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594909

500538 তান্সনয়া আবু তাকয পন্সযদা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 977912

500539 রভৌসুভী আক্তায আব্দুর ভন্সজদ রভাছা: যান্সজয়া টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594932

500540 ন্সফথী আক্তায রভা: ভন্সজফয যভান রকভাছা: যাকফয়া টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594925

500541 ন্সভনা আকতায রভা: ছফকদয খান ানা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 695027

500542 ভন্সনযা খাতুন রভা: ভন্সপজউন্সদ্দন ান্সভদা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 695016

500543 রভাা: আপানা আক্তায রভা: আজগয আরী ভা্ইয়া রভাা: াকজদা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 474427
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500544 ভামুদা আক্তায মুন্নী ভাইন উন্সদ্দন যান্সদা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594894

500545 ন্সদা আক্তায রার খান ান্সপয়া রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 474424

500546 আয়া খাতুন রভা: আব্দুর ফাকছদ পাকতভা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 474413

500547 আকন্সরভা খাতুন রভা: আজগয আরী জন্সযনা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 695019

500548 রভাোঃ রাকর যানা রভাোঃ জয়নার আকফদীন রখাকদজা আকফদীন ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 695709

500549 নান্সগ ত আক্তায রজন্নাত রদওয়ান ান্সন্ত রফগভ ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 695710

500550 আকভনা আক্তায ইাক আরী আকন্সরভা রফগভ ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 695715

500551 রাবরী আক্তায রভাোঃ রভাস্তপা ভীযধা াকপজা রফগভ ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 695708

500552 ন্সংকী দা রনার দা ঝুনু দা ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 475171

500553 াথী মৃত.ভন্সনন্দ্র সফযাগী ীতা যানী ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 475164

500554 পাযজানা আক্তায ন্সফথী রভাোঃ পারুক রাকইন কাজী মৃতোঃ াীন্দয রফগভ ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 695706

500555 ভাসুদা আযভান ন্সভয়া ভাযন্সজনা ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 695705

500556 ান্সভদা আক্তায রভা: ান্সফবুয যভান ন্সফরন্সক রফগভ ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 595649

500557 পাযজানা ন্সফনকত ান্সফফ ান্সফবুয যভান ান্সফনা আক্তায ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 595653

500558 ইয়ান্সভন আক্তায ইন্সত রভাোঃ রভাাকযপ রাকন াওয়া রাকন ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 595651

500559 ঝন তা যানী দা ধীকযন্দ্রনাত দা রযনু যানী দা ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 475167
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500560 জান্নাতুর রপযকদৌী রভাোঃ রদকরায়ায রাকন ারভ খাতুন ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 695707

500561 আকয়া আক্তায রভাোঃ ভামুন অ্য যন্সদ আন্সপয়া রফগভ ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 595647

500562 যান্সদা খাতুন রভাোঃ নুরুর ক কাভরুননাায ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 284896

500563 কুভাযী ন্সঞ্চতা যানী মুখাজী ন্সফভর কুভায মুখাজী নীন্সরভা মুখাজী ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 284897

500564 কনক রতা বি কাীনাথ বি ন্সদারী বি ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 373830

500565 রকান্সনুয খাতুন দাকয়ভ আরী গাজী ন্সযন্সজয়া রফগভ ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 284898

500566 ান্সভযা খাতুন রভাোঃ নুরুর ক কাভরুন্নাায ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 284895

500567 তুন্সর যানী ন্সযকতাল ভজুভদায রাবা যানী ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 373835

500568 সুভাইয়া আকতায াথী রভাোঃ ররাকভান রাাইন খান ভভতাজ রফগভ ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 373834

500569 রভাাম্মত যাকফয়া আক্তায রভা: জন্সরুর ইরাভ যওন আযা রফগভ ন্সদ ন্সনডাা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 284898

500570 রভা: াাদৎ রাকন রভা: আবুর কারাভ যান্সজয়া রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
374843

500571 দীা যায় দীক যায় ন্সনবা যায়
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
116324

500572 নুরুন্নাায খানভ নুরুর ক খান যান্সদা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
116332

500573 মুক্তা ফারা ন্সফভর ফারা ভায়া ফারা
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
286750

500574 নুরুন্নাায আক্তায রভা: নুরুজ্জাভান ানভা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
374873

500575 রভাছা: কল্পনা খাতুন রভা: আরা উদ্দীন আতযা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
285771
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500576 জান্নাতুর রপযকদৌ রভাাম্মদ রন্সরভ রযাককয়া  রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475951

500577 াযন্সভন জাান রভা: াাদত আরী ন্সভক ভামুদা আরী
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
116298

500578 রভাছা: জুন্সথ খাতুন রভা: ভন্স উন্সদ্দন রভাছা: জুকরখা খাতুন
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
374846

500579 আন্সফদা সুরতানা রভা: নুরুর আন্সভন ান্সনুয রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
285772

500580 ান্সদয়া জাান ন্সরজা ভন্সজবুয যভান রভাছা: নুযজাান
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
285766

500581 ন্সরন্সকা যায় তয যায় ভারা যায়
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
285752

500582 রুা যানী অ্ন্সধকাযী ভকনাযঞ্জন অ্ন্সধকাযী সুপ্বা রদফী
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
285739

500583 ন্সভতু ন্সকদায রদফনাযায়ন ন্সকদায অ্ন্সনতা যানী ন্সকদায
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
374844

500584 ন্সরভা যায় কৃষ্ণকান্ত যায় রুতাযা যায়
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
116325

500585 রযাকছানা আক্তায রভা: রাযাফ আরী রভাছা: রযাককয়া রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
116321

500586 ভাকসুদা আক্তায আন্সনছ উন্সদ্দন রফাযী ছায়রুন রনছা
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
972144

500587 াানা আকন্দ আ: যন্সদ আকন্দ নাজভা  রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
374836

500588 আকয়া আক্তায রভা: আইনুর ক রভাা: ন্সউন্সর
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
374862

500589 ইন্সযন ন্সফথী অ্ন্সধকাযী ভীযন অ্ন্সধকাযী ন্সযনা অ্ন্সধকাযী
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
374870

500590 ীভা ভের সুকদফ ভের ঝতনা ভের
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
374867

500591 কল্পনা যানী দা নকয চন্দ্র দা নীরা যানী দা
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
116289
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500592 রজনী ন্সদফা ারদায মৃত আন্দ্রীয় ারদায ান্সন্ত ারদায
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
285761

500593  রভা: রকাভ উন্সদ্দন কন্সফয আকভদ ন্সদন আযা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
374852

500594 ডন্সর আক্তায াান আরী ন্সযপা আক্তায
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
374835

500595 অ্পূ তনা যানী অ্ধীয চন্দ্র ন্সভনন্সত যানী
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
374863

500596 রভাছা: ভামুদা সুরতানা রভা: আবু তাকয  রভাছা: ন্সপরুজা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
116305

500597 মুন্সন্ন আক্তায রভা: ভন্সজফয যভান নাজভা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
285767

500598 াৈী যায় সুান্ত যায় ন্সর যায়
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
374833

500599 নুপুয কয ন্সনভ তর কয অ্ঞ্জরী কয
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
374858

500600 যান্সজয়া সুরতানা আফদুয যাজ্জাক রাকনয়াযা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
116307

500601 আছভা আবুর ভনসুয আকনায়াযা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
116314

500602 শ্রাফনী খীা বুদ্ধ রভান খীা সুনন্দা রদওয়ান
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
285765

500603 ন্সভতা ন্সফশ্বা ফনভারী ন্সফশ্বা ন্সফধু ন্সফশ্বা
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
116313

500604 ভাামুদা াান ন্স আ: াই রভাা: পুষ্প রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
374828

500605 ন্সযতা ফাইন উকন্দ্র নাথ ফাইন ভন্সনকা ফাইন
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
285943

500606 বৃন্সি রদফনাথ যত্না জর রদফনাথ যীতা রদফনাথ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
285754

500607 আন্সখ যায় মৃত চীন্দ্র যায় যজনী যায়
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
116323
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500608 পুষ্প জয়ধয প্ভথ জয়ধয রতা জয়ধয
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
285749

500609 ন্সপ্া ারদায কান্সততক ারদায চন্দ্র ারদায
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
374855

500610 ন্সঞ্চতা যানী ন্সফশ্বা যাধাকান্ত ন্সফশ্বা বাযতী ন্সফশ্বা
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
285751

500611 রভাা: ভন্সযয়ভ রনা মৃত যন্সভজ উন্সদ্দন ায়াতুন রনছা
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
374838

500612 ন্সরজা রভা: আব্দুর ান্সভদ পন্সযদা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
374866

500613 আকন্সরভা কুতুফ উন্সদ্দন জন্সযনা
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
116333

500614 নান্সদা াযবীন ন্সযন ন্সভয়া অ্ন্সনতা  রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
285736

500615 আপকযাজা আন্সজজুর ক াছনা ফানু
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
374857

500616 যাস্না াযন্সভন ন্সতন্সথ আব্দুয যন্সদ রযাককয়া সুরতানা
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
285769

500617 রভাছা: ভন্সনযা খাতুন রভা: নজরুর ইরাভ রভাছা: নুযজাান খাতুন
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
374831

500618 মুনমুন ভঞ্জু যাংভা প্াকন াংভা সফারী যংভা
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475948

500619 রভা: টিপু সুরতান রভা: ওভয আরী গাজী রভাছা: াযবীন খাতুন
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
696240

500620 বুজ ঘযাভী ন্সনতযানন্দ ঘযাভী ন্সফতা ঘযাভী
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
696231

500621 রভাছা: রযভা আকতায রভা: াানুজ্জাভান রভাছা: রযাককয়া রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475961

500622 তান্সনয়া সুরতানা ারাউন্সদ্দন আকভদ ন্সনন্সছভা আক্তায
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475957

500623 রভন্সযনা খাতুন ন্সরয়াকত যন্সভা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
476936
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500624 ন্সফউটি আক্তায আফদুয যাজ্জাক গাজী রাকনয়াযা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475962

500625 মুক্তা আক্তায রভা: ন্সযাজ ন্সভয়া ান্সন্ত রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475940

500626 প্ান্সপ্ত ভানন্সখন নকযন্দ্র নককযক মৃত ন্সফকনান্সদনী ভানন্সখন
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475946

500627 ইন্না ইরাভ রভা: নজরুর ইরাভ আকরয়া রচৌধুযী
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475947

500628 ন্সযনা আক্তায কাজর পন্সযদা
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475938

500629 ভাবুফা আক্তায ফন্সফ রভা: রফাযান উন্সদ্দন রভাা: রভন্সযনা াযবীন
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475960

500630 মুন্সরভা আক্তায রভা: জাপয মৃধা তান্সরভা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
374844

500631 নুযাত জাান তান্সনয়া ন্সদুর ক সুযাইয়া রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475949

500632 ন্সরটন ফৈার যভনী যঞ্জন ফৈার ভঞ্জু যানী ফৈার
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
696247

500633 তাছন্সরভা ইরাভ তাজুর ইরাভ যন্সভা খাতুন
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475933

500634 খান্সদজা আক্তায ন্সযন ন্সভয়া ারুর  রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
596354

500635 মুক্তা আক্তায রভা: আব্দুর জন্সরর রভাছা: াযন্সবন রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
696237

500636 ন্সখা আক্তায আকফয াঠান পৄর রভকয রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475934

500637 আভা আক্তায রভা: ন্সন্সদ্দক রফাযী রপারী রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
596362

500638 যাকফয়া রফগভ রফরাকয়ত রাকন নাজভা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475941

500639 ঝুমুয আক্তায রভা: রাকন ন্সকদায কন্সনুয রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
596352
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500640 রভাকভনা খাতুন রভা: ভকবুর প্া: ন্সখনা খাতুন
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
596355

500641 আকভনা খাতুন রভা: সুরতান রভাল্যা ন্সরন্সরভা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
596363

500642 াথী সুতায তয যঞ্জন সুতায ভঞ্জু সুতায
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475958

500643 রযভা আক্তায রভা: যন্সপকুর ইরাভ রজাযা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
696251

500644 কাভরুন রনা এভ এ কাকভ খান ন্সন্সদ্দকা খাতুন
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
696243

500645 রজন্সকা ন্সফশ্বা ন্সগন্সদয়ন ন্সফশ্বা ণ্ধা ন্সফশ্বা
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
696232

500646 নুযাত জাান রভা: আজাায পন্সকয াকরা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
696248

500647 াথী রভা: দুরার ন্সভয়াা্ মুন্স তদা খাতুন
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475956

500648 রভা: ভাাবুফ রাকন রভা: রভাজাকম্মর ক রভাছা: ভন্সযয়ভ রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
569351

500649 আকরয়া আক্তায আব্দুর কন্সযভ পাকতভা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
696268

500650 কাঞ্চন সফদ্য রদফদা সফদ্য ভারতী সফদ্য
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475935

500651 রাকন আযা রভা: রাকন ভাকরা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
696255

500652 রভা: ন্সনজাভ রাকন গাজী রভা: ারাভ গাজী ন্সভনাযা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475945

500653 ান্সফফা আক্তায ন্সনা রভাাযযপ আরী নাজভা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475952

500654 রাফনী গাইন প্বাল গাইন শুী গাইন
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
596367

500655 রযানা আক্তায আব্দুয যফ ভকনায়াযা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475954
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500656 ান্সফনা খাতুন রভা: আইনুয ইরাভ রকযনা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
596358

500657 যউপৄন আযা রভা: ফন্সযউর ইরাভ রভাকভনা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
596365

500658 ন্সর যানী ার কয চন্দ্র ার ভায়া যানী ার
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
475932

500659 ঝন তা ভনকার ন্সনভ তর ভের অ্ন্সনতা যানী ভের
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
696241

500660 ন্সযক্তা খাতুন আব্দুর যাজ্জাক রযাকানা রফগভ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
696234

500661 নাজন্সভন আক্তায কন্সফয ভইয়া ভভতাজ
ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, রওৈাাৈা, 

ঢাকা
35159

500662

ারভা আক্তায ডন্সর রভা: ভন্সজবুয যভান রকরনা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476684

500663

যীতা যায় জীকতন্দ্রনাথ যায় আয়না যায় ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 597018

500664

রভাছা: মুক্তা খাতুন মৃত: াজাভার রভাছা: সুন্সপয়া খাতুন ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476728

500665

াথীভন্সন রভাাম্মদ আরাউন্সদ্দন রখ ন্সখা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476724

500666

াযন্সভন আক্তায ন্সয়া রভা: জন্সভ উন্সদ্দন রভাল্লা ন্সউরী রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476720

500667

জুন্সরয়া আক্তায তানন্সজরা আবুর কারাভ আজাদ ান্সনা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476721

500668

তানন্সজরা আক্তায রভা: ারুন অ্য যন্সদ খান্সদজা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 286594

500669

রভা: আন্সযপৄয যভান রভা: াআরভ যাকদা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 597020

500670

ন্সদপু জয়ধয মৃতুঞ্জয় জয়ধয রকাবা জয়ধয ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 693172

500671

তান্সনয়া আক্তায রভা: আবুর কাকভ অ্ঞ্জনা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 597022
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500672

রকয়া কভকায যীনা ন্সচত্তযঞ্জন কভকায এযান্সন যভা কভকায ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 597021

500673

রভাছা: ভাকসুদা খাতুন রভা: আ: কুদ্দ রভাা: াভসুন নাায ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 697004

500674

রান্সনয়া আক্তায রভা: নান্সয উন্সদ্দন নান্সভা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476676

500675

ন্সরভা আক্তায রভা: নজরুর ইরাভ রন্সরনা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 696976

500676

আপন্সযন সুরতানা পাকরুজ্জাভান ান্সভদা খানভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 696971

500677

রদন্সফ ারদায সুধীয ারদায যস্বতী ারদায ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476683

500678

রভাছা: নাযন্সপন আযা রভা: নান্সজভ উন্সদ্দন রভাছা; হুনা আযা ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 597048

500679

পাকতভা ইরাভ রভা: আ: ক আচুযা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476723

500680

াযভীন রভা: নজরুর ইরাভ পন্সজরা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 115829

500681

খান্সদজা আক্তায রভা: ান্সফবুয যভান াযবীন ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 286596

500682

নাছন্সযন আক্তায আফদু ছাত্তায আকযাজা খাতুন ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 286615

500683

ন্সভতু আক্তায লুৎপৄয যভান ন্সভনা আক্তা ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 286593

500684

তহুযা আক্তায রভা: রখন্সমুন্সদ্দন আন্সমভয়া খাতুন ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 282371

500685

যান্সজফ গাইন আশুকতাল গাইন অ্নু যানী গাইন ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 115838

500686

রন্সরনা খাতুন রভা: রককন্দায আরী রভাছা; রযাককয়া রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 115837

500687

শুক্লা াজযা সুকফাধ চন্দ্র াজযা নন্সভতা যানী াজযা ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 286608
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500688

ইযাত জাান নুরুর ইরাভ ভান্সনা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 286618

500689

রযান্সজনা আক্তায ইন্সত রভা: ন্সযাজ উন্সদ্দন রযকনা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 286611

500690

জান্নাতুর রপযদাউ এককএভ ভাামুদুর আরভ ছাকরা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 286609

500691

ন্সরজা আক্তায রভা: রগারা ন্সভয়া াকরা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 286607

500692

ভান্সনক যকায মৃত ন্সফপুর যকায মৄন্সতকা যকায ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 282380

500693

নন্সভতা জয়ধয গন্সফন্দ জয়ধয যস্বতী জয়ধয ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 375726

500694

রভাা: আন্সনা রভা: আব্দুর খাকরক ান্সরভা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 979039

500695

ন্সল্পী ভের যাকজন ভের রফযা ভের ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 286591

500696

অ্ল্পনা যকায মাককয যকায আদুযী যকায ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 375706

500697

রুভানা আপকযাজ আন্সতয়ায যভান আন্সজজুন রনছা ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 375732

500698

রাবরী রযাজান্সযও র রযাজান্সযও রপারী রযাজান্সযও ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 282372

500699

রকয়া আক্তায জারার পন্সকয জন্সযনা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 286595

500700

ন্সরভা রভযী রযাজান্সযও র রযাজান্সযও রপারী রযাজান্সযও ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 242367

500701

ভাপৄজা আক্তায রভা: অ্ন্সরউল্লাহ্ যকায আন্সভরুন্নাায ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 375701

500702

কুরসুভ আক্তায রভা: রভাককদ আরী ন্সয়াযা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 375711

500703

পান্সযা সুরতানা মৃত: ভন্সনয রাকন আযজুদা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 375729
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500704

ীর ন্সফশ্বা শুকরার ন্সফশ্বা ানু ন্সফশ্বা ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 115839

500705

সুভা ফারা রগৌযঙ্গ ফারা আযতী ফারা ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 375715

500706

অ্ন্সনভা কযাথন্সযণ রযাজান্সযও লুা্ই জজত রযাজান্সযও ারুর রযাজান্সযও ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 899501

500707

ন্সর রবৌন্সভক ন্সফকম্ভয রবৌন্সভক ভনজু রবৌন্সভক ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 375713

500708

কুন্সনুয ইভান আরী যন্সপকা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা। 597017

500709

মুছন্সরভা আক্তায রভা: তাজউন্সদ্দন ন্সযনা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 696965

500710

তাী আক্তায াকনওয়াজা খান াকজযা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 696959

500711

রযাকানা আক্তায রভা: রভাছকর উন্সদ্দন ান্সরভা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 696972

500712

ন্সখা আক্তায আব্দুর আউয়ার রভকরুন রনছা ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 597019

500713

ারভা আক্তায আবুর কাকভ সুন্সযয়া রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476686

500714

রভাা: রকয়া আক্তায রভা: যতন রভাল্লা রভাা: মুক্তা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 597056

500715

াথী ভের ন্সচত্তযঞ্জন ভের অ্চ তনা ভের ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476711

500716

সুফন তা আক্তায াাদৎ রাকন ান্সফকুন্নাায ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 597055

500717

ারভা রফগভ রভা: ান্সনপ রখ আকরয়া রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 597041

500718

ভন্সনকা ারদায সুখযঞ্জন ারদায সুন্সনতী যাণী ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476697

500719

রুনু দা রুন্স দা ারুর দা ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476718
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500720

কাভরুর নাায ফান্সয উন্সদ্দন  ান্সনুয ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 696974

500721

অ্ঞ্জু ফাড়ৈ সুীর ফাড়ৈ রভরতা ফাড়ৈ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476696

500722

ান্সদা আক্তায রভা: রযাকন ন্সভয়া আকনায়াযা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476675

500723

আকন্সরভা আপন্সযন আন্সিঁ রভা: তাযা ন্সভয়া ফকুরা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 593150

500724

রানা আক্তায রুস্তভ আরী রভান্সদা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 696961

500725

তান্সনয়া সুরতানা মৃত জারার উন্সদ্দন ন্সয়াযা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476674

500726

তান্সনয়া আক্তায রভা: রভাাযপ রাকন তান্সরভা ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 696987

500727

ভন্সযয়ভ খানভ রভা: ান্সপজুয যভান সুরতানা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 696984

500728

রভাা: জহুযা খাতুন রভা: আরী রাকন ন্সভক নান্সছভা খাতুন ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 697061

500729

যাকফয়া আক্তায ন্সভজানুয যভান াভসুন্নাায ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 692964

500730

রকয়া ইরাভ নজরুর ইরাভ যাকফয়া রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 597035

500731

ভান্সযয়া আক্তায রভা: রন্সরভ ন্সভয়া বুরবুন্সর রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 696983

500732

রভা: নন্সফনা খাতুন রভা: রকান্দায আরী রভাা: রযাককয়া রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 597054

500733

রভাা: যনী আক্তায রভা: আব্দুয যভান যন্সভা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 697050

500734

নাজনীন আক্তায স্বন তা রভা: সুরতান ন্সকদায ভন্সন রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 597013

500735

ন্সজন্নাত আক্তায াজাান পান্সতভা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 597014
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500736

রভাা: ন্সভন্সরয়াযা খাতুন রভা: পান্সভউন্সদ্দন রভাা: রন্সরনা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 696966

500737

রন্স আক্তায কাওছায ন্সভয়া রযকনা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476708

500738

নান্সভা আক্তায রভা: ফাদর ন্সভয়া রযাককয়া রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476702

500739

রাইরী আক্তায ভগর ন্সভয়া সুযাইয়া রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476699

500740

ইয়াছন্সভন আক্তায রভা: রদকরায়ায রাকন যওন আযা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476707

500741

ন্সযপাত আক্তায আ: যন্সদ ভামুদা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 696973

500742

তান্সনয়া আক্তায নূরুজ্জাভান ভইঁয়া ভকনায়াযা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 696956

500743

স্মৃন্সত আক্তায রভা: াভসুর ক পন্সজরত রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 692963

500744

রপযকদৌন্স আক্তায রভা: যাজু ন্সভয়া ন্সল্পী রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476706

500745

রযাকানা এফাদুল্লা ন্সউরী ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 696967

500746

শ্রাফন্নাযা রভা: আজভত আরী চাঁন্দীনা খাতুন ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 696970

500747

জান্নাতুর চাঁন ন্সভয়া আকয়া ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 696979

500748

ভভতা যকায অ্ভর যকায ভঞ্জু যাণী ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476695

500749

ারভা আক্তায ফকুর ন্সভয়া ছাকরা আক্তায ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 593142

500750

যাকফয়া আক্তায মৃত পাকয়ক উজ্জাভান ন্সযন্সজয়া রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 597039

500751

াযন্সভন সুরতানা রভা: ন্সযাজ ন্সভয়া নান্সভা আক্তায ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476710

Page 46



কাউন্সিলের অধীলন কন্সিলেন্সিভ রীক্ষায় অংশগ্রেলের জনয পলশন্ট পকয়ার পেকলনােন্সজ (নান্স স্ং) আলেদনকান্সরলদর দরখাস্ত োছাই েূসক ন্সনলনাক্ত প্রার্থীলদর প্রলেশত্র ই্যয 
করা েলয়লছ। উক্ত প্রার্থীলদর রীক্ষা আগামী ০৪/০৯/২০২১ ন্সরিঃ অনযন্সিত েলে।

500752

যায়ানা ইরাভ যন্সপকুর ইরাভ ফা ইরাভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 696985

500753

নাযন্সগছ সুরতানা ভান্সনক ন্সভয়া নাজভা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 597024

500754

তান্সনয়া আক্তায রভা: আরভগীয রাকন জয়নফ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 375710

500755

সুন্সভ যানী ফাড়ৈ ন্সনফাযন ফাড়ৈ রগাকুরী ফাড়ৈ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি, ঢাকা 476698

500756 ন্সফপ্লফী সুরুজ ন্সভয়া রপারী
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
375679

500757 উকম্ম ান্সফফা তাভান্না রভা: জাপয উন্না যাকনা রফগভ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
118986

500758 রভা: ইন্সরয়াছ রভা: আরাউন্সদ্দন রফাযী মুকুর রফগভ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
375680

500759 রভাছা: ভন্সযয়ভ খাতুন রভা: ভযভ রাকন রভাছা: ারুর রফগভ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
375682

500760 ন্সউরী আকতায াথী রভা: রভাকরভ যদায রভাছা: জয়গুন রনছা
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
375683

500761 ন্স দা প্পৄল্ল দা ফান্তী দা
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
978967

500762 জান্নাতুর রপযকদৌ রভা: নুরুর আন্সভন রযকনা রফগভ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
118985

500763 ারুর খাতুন রভা: জারার উন্সদ্দন ন্সউরী রফগভ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
375684

500764 রভাছা: রযভা আক্তায রভা: আযাপ ভের রভাছা: রফরী রফগভ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
118984

500765 রভাছা: জান্সভনা খাতুন মৃত আাম্মদ আরী রভাছা: রন্সতপা রফওয়া
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
286558

500766 ইয়ান্সভন আ: কাকদয ন্সকদায ারুর রফগভ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
978966

500767 রভাছা: রভৌসুভী আক্তায রভা: এজাজুর ক রভাছা: যন্সভা ন্সফন্সফ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
286553
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500768 ভন্সন যকায ন্সফকনাদ ন্সফাযী যকায রযবা যকায
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
286560

500769 ভাযজানা যন্সপকুর ইরাভ আকয়া রফগভ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
286552

500770 ভাকসুদা আরী রভা: আরী কাজর আকয়া আক্তায
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
118987

500771 ভামুদা খাতুন আব্দু াভাদ রভাল্লা ভন্সনযা রফগভ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
375676

500772 ন্সরভা আক্তায আইয়ুফ আরী যাকফয়া রফগভ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
375681

500773 ন্সফভরা আক্তায রভা: ছকভয আরী ভন্সজনা রফগভ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
476664

500774 ানু আক্তায তাভছায আরী রপন্সি রফগভ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
696949

500775 রভাা: নান্সদযা আক্তায নুপুয রভা: নজরুর ইরাভ রভাা: নান্সছভা রফগভ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
593170

500776 আজকভযী আক্তায ইন্সরয়াছ ভািায রপযকদৌী রফগভ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
476660

500777 অ্করাকা যানী রাভ অ্ভর চন্দ্র রাভ পুষ্প যানী রাভ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
692932

500778 ভাসুভা আফীয রভাতাকরফ রখ আপকযাজা রফগভ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
593162

500779 খায়যাতুন রনছা ন্সভনায মুাম্মদ পন্সযদুর আরভ যাকদা রফগভ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
593163

500780 যন্সভজা আপন্সযন ভান্সযয়া াত্তায আরী ভাকজদা খাতুন
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
692931

500781 রভাছা: ান্সদা আক্তায রভা: জায়ফয আরী রভাছা: কান্সযভা রফগভ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
114583

500782 রযান্সজনা আ: ান্নান খান ান্সছনা
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
476666

500783 ভামুদা রভা: এককান রখ ন্সভন্সভ রফগভ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
596998
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500784 নাজভা আক্তায নান্সজভ উন্সদ্দন যান্সদা রফগভ
ফাংরাকদ ন্সযাচ ত ইন্সনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড 

রভন্সডন্সন, ঢাকা
476662

500785 ছান্সফনা ইয়াভীন রভাোঃ আব্দু রছাফান নুযজাান রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর

500786 াযন্সভন ইরাভ াইপৄর ইরাভ আকন্সরভা রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 372759

500787 ভাসুদা রভাোঃ আব্দুর ভান্নান রযাককয়া রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 372745

500788 ারভা রভাোঃ আব্দুর ফাকছদ ভাকরকা ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 372753

500789 রজন্সভন আক্তায রভাোঃ নুরুর ইরাভ ভইয়া জাানাযা রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 372739

500790 ন্সমু আক্তায ন্সদুর ইরাভ নূযজাান ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 372760

500791 াথী আক্তায াভছুর আরভ ফীনা রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 284166

500792 ভামুদা খাতুন আজারুর ইরাভ সুন্সপয়া রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 284174

500793 রভাক তদ আরী রভাোঃ পজলুর ক ভন্সযয়ভ রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 372766

500794 ফকুর খাতুন আব্দুর আন্সজজ যাকদা রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 284173

500795 আকন্সরভা রভাোঃ আব্দুর ভন্সজদ ন্সপকযাজা ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 372754

500796 াানাজ আক্তায রভাোঃ াযান আরী ন্সপকযাজা রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 372737

500797 লুৎপন্নাায ররাকভান ান্সকভ ভন্সযয়ভ রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 372758

500798 আন্সরভা আক্তায রভাোঃ আাদ আরী াকজযা রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 594778

500799 রাফনী আব্দুর রন্সতপ নান্সছভা আক্তায ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 474226
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করা েলয়লছ। উক্ত প্রার্থীলদর রীক্ষা আগামী ০৪/০৯/২০২১ ন্সরিঃ অনযন্সিত েলে।

500800 ভান্সযয়া রভাোঃ ইউনু আরী রারবানু ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 594774

500801 রান্সনয়া আব্দুর ান্সরভ পাকতভা ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 474216

500802 নান্সগ ত সুরতানা ফান্সনজ রভাল্লা ভাকযা রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 474209

500803 আকন্সরভা আক্তায রভাোঃ আকফয আরী ফান্সছযন আক্তায ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 474207

500804 খান্সদজা আক্তায রভাোঃ আব্দুর ান্সভদ কুরসুভ রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 474221

500805 ভন্সল্লকা খাতুন রভাোঃ আয়নার ক রযখা রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 594782

500806 ভাকজদা আক্তায আব্দুর ভান্নান যাকরা রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 694916

500807 াইদা ইয়ান্সভন রভাোঃ াইদুর ইরাভ দুরার রভাোঃ ভকনায়াযা রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 694911

500808 ন্সরভা আক্তায রভাোঃ ফাকু ন্সভয়া ন্সরন্স রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 474222

500809 নান্সছভা রভাোঃ াভছুর ক ন্সফরন্সকছ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 594776

500810 ন্সল্পী যকায রগৌযাঙ্গূঁ চন্দ্র যকায ভায়া যানী যকায ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 594779

500811 ন্সমু আক্তায াজাান আরী নান্সছভা রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 694912

500812 কল্পনা আক্তায রভাোঃ আব্দুর রন্সতপ লুৎপা রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 594780

500813 ন্সভরন যকায রভাোঃ আব্দু ছারাভ াওয়া রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 594788

500814 জান্নাতুন নাায াথী জন্সয উন্সদ্দন ঝন তা রফগভ ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 694919

500815 রভাছাোঃ ইযাত জাান রভাোঃ আকনায়ায ইকফার রভাছাোঃ ভাসুদা আক্তায ফাংরাকদ ররথ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 594784
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500816 রায়রা আক্তায রভাোঃ আভীয রাকন ান্সরভা রফগভ ফাংরাকদ ররথ্ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 474231

500817 নাজন্সভন আক্তায আব্দুর ভন্সতন খান যাাতুন রফগভ চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 373179

500818 সুন্সভ আক্তায মুনসুয আরী রুন্সফনা আক্তায চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 373183

500819 রান্সভয়া আক্তায ন্সখা ফাবুর আক্তায রযকনা আক্তায চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 695123

500820 াযন্সভন আক্তায যন্সভজ উন্সদ্দন রভাকরভা আক্তায চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 692924

500821 ঊন্সভ আক্তায এফাদুল্লা নাযগী চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 695105

500822 তান্সনয়া আক্তায রভা: ান্সফফ রন্সরভা রফগভ চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 695111

500823 ন্সরজা আক্তায রভা: জাাঙ্গীয আরভ চায়না রফগভ চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 474542

500824 রভাফাকশ্বযা-তুন-নান্সজযা আব্দুর ভন্সতন ভভতাজ রফগভ চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 595046

500825 ভন্সযয়ভ আক্তায রভা: ফতুল্লা জকফদা আক্তায চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 695118

500826 ান্সদয়া সুরতানা রভা: ন্সন্সদ্দকুয যভান পাকতভা রফগভ চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 474541

500827 ান্সনুয আক্তায রভা: নুরুর ইরাভ াকফা খাতুন চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 474549

500828 অ্নান্সভকা যাজবয ান্সন্ত যাজবয ন্সতা যাজবয চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 695117

500829 ভারা আক্তায রভা: রাকয়ক পযাজী ভাকজদা রফগভ চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 474544

500830 রভাা: ন্সজয়ান্সভন আনায ন্সভন্সর রভা: ভন্সনয রাকন রভাা: ান্সদা আক্তায ন্সরন্স চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 595047

500831 ারভা আক্তায রভা: রারাইভান ন্সভনায়া আক্তায চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 595030
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500832 ান্সনা খাতুন জান্সদুর ইরাভ নুয ফানু রফগভ চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 695128

500833 রভাছা: স্বপ্না খাতুন রভা: পন্সযদ উদ্দীন রভাছা: রগাকরনূয রফগভ চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 474539

500834 ন্সযভা আ: াভাদ যান্সদা চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 695113

500835 নান্সছভা আক্তায রভা: পজলুর ক জাানাযা রফগভ চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 474546

500836 সুফন তা খাতুন রভা: ন্সযাজুর ইরাভ ঝযনা রফগভ চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 695124

500837 ান্সফকুর নাায রভা: াভছুর ক রকরনা রফগভ চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 474551

500838 ভানসুযা সুরতানা আব্দুর াভাদ রকরনা খাতুন চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 695127

500839 নুয আন্সযপা ইন্সত আবুর কাকভ াাযা রফগভ চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 474535

500840 রভাা: ন্সরজা আক্তায রভা: আ: খাকরক রভাৈর নুযজাান রফগভ চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 595034

500841 ান্সয়া আতাউল্লা ন্সউন্সর চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 595026

500842 রভাছা: পাকতভাতুর ন্সভনা রভা: আযকদ রভাল্লা াভছুন্নাায চান্দনা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার রটককনারন্সজ 695112

500843 নুযজাান ভইয়া ন্সভতু রভা: নুরুর ইরাভ কুরসুভ রফগভ
তাজউন্সদ্দন ন্সকদায ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার 

রটককনারন্সজ, ঢাকা
595444

500844 ইযাত জাান মৄন্সথ রভা: জাাঙ্গীয আরভ ভয়না
তাজউন্সদ্দন ন্সকদায ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার 

রটককনারন্সজ, ঢাকা
595443

500845 ভন্সযয়ভ রভা: ভযভ আরী রযখা
তাজউন্সদ্দন ন্সকদায ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার 

রটককনারন্সজ, ঢাকা
595440

500846 এযান্সন আক্তাযী নয়ন ভাতুব্বয ান্সদা রফগভ
তাজউন্সদ্দন ন্সকদায ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার 

রটককনারন্সজ, ঢাকা
474975

500847 ন্সভন্সথরা াফন্সযনা যাখ াাবুন্সদন ন্সকদায ভকনায়ায রফগভ
তাজউন্সদ্দন ন্সকদায ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার 

রটককনারন্সজ, ঢাকা
474974

Page 52



কাউন্সিলের অধীলন কন্সিলেন্সিভ রীক্ষায় অংশগ্রেলের জনয পলশন্ট পকয়ার পেকলনােন্সজ (নান্স স্ং) আলেদনকান্সরলদর দরখাস্ত োছাই েূসক ন্সনলনাক্ত প্রার্থীলদর প্রলেশত্র ই্যয 
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500848 সুভাইয়া খাতুন আব্দুর াই ন্সফরন্সক নাায
তাজউন্সদ্দন ন্সকদায ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার 

রটককনারন্সজ, ঢাকা
474977

500849 রভৌসুভী আক্তায ভন্সজবুয যভান নুরুন্নাায
তাজউন্সদ্দন ন্সকদায ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডকযার 

রটককনারন্সজ, ঢাকা
595442

500850 রভাছা: দুরারী খাতুন রভা: ন্সযাজুর ইরাভ রভাছা: রাকনকা রফগভ

ফাংরাকদ একান্সকয়ন পয দ্যা একজড এে 

ইনন্সিটিউট অ্ফ রজন্সযয়ান্সিক রভন্সডন্সন, আগাযগাঁও, 

ঢাকা

475137

500851 রভাছা: াকজযা আক্তায মৃত রভা: ইযাইর রভাছা: রদকরায়াযা

ফাংরাকদ একান্সকয়ন পয দ্যা একজড এে 

ইনন্সিটিউট অ্ফ রজন্সযয়ান্সিক রভন্সডন্সন, আগাযগাঁও, 

ঢাকা

370826

500852 রফফী রচৌধুযী আরতাপ রাকন রচৌধুযী আন্সছয়া রফগভ

ফাংরাকদ একান্সকয়ন পয দ্যা একজড এে 

ইনন্সিটিউট অ্ফ রজন্সযয়ান্সিক রভন্সডন্সন, আগাযগাঁও, 

ঢাকা

284874

500853 নাযীন আক্তায পজুলু যভান রজাযা রফগভ

ফাংরাকদ একান্সকয়ন পয দ্যা একজড এে 

ইনন্সিটিউট অ্ফ রজন্সযয়ান্সিক রভন্সডন্সন, আগাযগাঁও, 

ঢাকা

695690

500854 সুফন তা ারদায জরধয ারদায রযবা ারদায

ফাংরাকদ একান্সকয়ন পয দ্যা একজড এে 

ইনন্সিটিউট অ্ফ রজন্সযয়ান্সিক রভন্সডন্সন, আগাযগাঁও, 

ঢাকা

595621

500855 রভাাোঃ উকম্ম আছভা আক্তায রকভাোঃ আরার উন্সদ্দন রভাাোঃ ফকুর রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475774

500856 আারতা মৃধা বফন্সন্ধু মৃধা নন্সভতা মৃধা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475760

500857 ন্সঝনুক রজনী ফায়া রজভ ল্টু ফায়া রজানা ফায়া এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696095

500858 নফীনা আক্তায রভাোঃ নজরুর ইরাভ রযানা াযন্সবন এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475808
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500859 নাছান্সযন খানভ রভাোঃ রভাতাায ভন্সল্লক আকরয়া রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475791

500860 ন্সভতারী যায় যণন্সজৎ যায় ন্সদারী যায় এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475740

500861 ন্সপ্া অ্ন্সধকান্সয চাঁদ রভান অ্ন্সধকাযী যানী অ্ন্সধকাযী এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596225

500862 রভাছাোঃ সুন্সভ খাতুন রভাোঃ আাদুজ্জাভান রভাছাোঃ ানতনা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596202

500863 ন্সভতু আক্তায রভাোঃ ইরাভ আকন্সরভ রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696096

500864 রদারনা থাতুন ান্সপকুর ইরাভ জীফন রনছা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596207

500865 রভাোঃ ভাসুদ রাকন আরী রনায়াজ আকরয়া রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696111

500866 পাকতভা রফগভ ান্সদউর ইরাভ ন্সরন্স রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596213

500867 কুরসুভ আক্তায রভাোঃ রখাযকদ চাঁনফানু রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696109

500868 ন্সভতু ফরযাভ চন্দ্র দা স্বপ্না যানী দা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475800

500869 কণা ারদায কল্যাণ যঞ্জন ারদায যনা ারদায এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596224

500870 াথী ভন্সল্লক ন্সফজয় ভন্সল্লক কানন ভন্সল্লক এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696090

500871 রুভা খাতুন রভাোঃ ভকযভ আরী খান্সদজা খাতুন এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596211

500872 যাতুর ভজুভদায স্বন ভজুভদায ন্সফতা ভজুভদায এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475748

500873 চন্দনা রকভাোঃ যন্সফউর আউয়ার কল্পনা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475741

500874 নাযন্সগ ফকুর ন্সভয়া নাজভা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596197
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500875 ন্সযংকু ভের ধীকযন ভের ভায়া যাণী ভের এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475794

500876 সুকরখা ন্সভস্ত্রী ভকনাযঞ্জন ন্সভস্ত্রী রাবা যানী ন্সভস্ত্রী এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596193

500877 ানা ান্স আব্দুর ক জুকরখা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596191

500878 রাভাইযা নুযাত কন্সণকা রকভাোঃ ভন্সনয উন্সদ্দন কন্সনুয রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475783

500879 রভাাোঃ পাযানা ইয়াছন্সভন রকভাোঃ আব্দুর ক রভাাোঃ ভভতাজ রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596232

500880 ন্সভা ফাড়ৈ নাতন ফাড়ৈ ঠাকুযানী ফাড়ৈ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475789

500881 নাজভা আক্তায রকভাোঃ ভন্সজবুয যভান রভাাোঃ যওনাযা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696080

500882 ন্সফরন্সক সুরতান উন্সদ্দন রানাযা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696122

500883 সুযাইয়া আক্তায রগারা ন্সভয়া রতাযা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696106

500884 জুফাকয়য যভান আবু াকর জাানাযা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696086

500885 সুন্সপ্য়া যানী সুীর চন্দ্র যকায ছায়া যানী এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696104

500886 খায়রুকন্নছা খন্দকায খন্দকায কুতুফ আরী নাজভা আক্তায এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475804

500887 রক্ষী রবৌন্সভক যরার রবৌন্সভক ান্সফত্রী রবৌন্সভক এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596190

500888 াযভীন আক্তায রকভাোঃ আব্দুর গপৄয কন্সযভন রনছা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475765

500889 ান্সদা আক্তায ভন্সপজ উন্সদ্দন খুন্সক রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696121

500890 রজন্সভন আক্তায ন্সযতা ওফাইদুর যভান রাবরী রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475761

Page 55



কাউন্সিলের অধীলন কন্সিলেন্সিভ রীক্ষায় অংশগ্রেলের জনয পলশন্ট পকয়ার পেকলনােন্সজ (নান্স স্ং) আলেদনকান্সরলদর দরখাস্ত োছাই েূসক ন্সনলনাক্ত প্রার্থীলদর প্রলেশত্র ই্যয 
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500891 দীনা আক্তায রকভাোঃ আব্দুর খাকরক ন্সযপৄন নাায এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696116

500892 ন্স আক্তায রকভাোঃ া আরভ যান্সদা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475803

500893 নুপা আক্তায আব্দু শুকুয খান ভাকনুয রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475807

500894 আযতী যায় ন্সনযঞ্জন যায় আকরা যাণী যায় এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596229

500895 ারভা আক্তায ভন্সপজ উন্সদ্দন পন্সযদা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596230

500896 আকন্সরভা আক্তায রভাোঃ আভজাদ রাকন জাকয়দা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596185

500897 কাযকভরা দারফত ন্সরর নককযক সুভন্সত দারফত এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475805

500898 রভাছাোঃ রপযকদৌী আকতায রকভাোঃ পারুক আকভদ রভাছাোঃ রাইরী খাতুন এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475744

500899 যাকফয়া খাতুন আন্সখ আকনায়ায রাকন যীণা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696203

500900 রভাাোঃ ভারুপা আক্তায রকভাোঃ আব্দুর গন্সন রভাাোঃ রজানা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475738

500901 রভাাোঃ জান্সভরা আক্তায াজী আব্দুর কুদ্দুছ খাকরদা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596199

500902 ন্সযা ভন্সন রকভাোঃ আব্দুর রাকন মৃধা ন্সনলুপা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696079

500903 রভানা চক্রফযতী ভাকদফ চক্রফযতী রগৌযী চক্রফযতী এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596231

500904 ভান্সযা আক্তায রকভাোঃ যন্সপকুর ইরাভ রযকনা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696110

500905 রান্সনয়া আক্তায রকভাোঃ ভন্সতয়ায যভান তালুকদায ভভতাজ রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 699113

500906 রভৌসুভী আক্তায জান্নাতী রভাোঃ নূয রাকন যদায রজবুন রনছা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 743906
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500907 নাজভা আক্তায রককন্দায আরী াযবীন আকতায এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696083

500908 ান্সরভা আক্তায রকভাোঃ আরভ ন্সভয়া ইয়ান্সভন রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696082

500909 রাইজু আক্তায রকভাোঃ ান্সফবুয যভান রুনু রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696085

500910 রতু যানী ন্সকদায রদফ নাযায়ন ন্সকদায অ্ন্সনতা যানী ন্সকদায এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596200

500911 রাইরাতুর তাফাচ্ছুভ এ এভ ফাফয আরী রভাছাোঃ আঞ্জুভান আযা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696093

500912 টিনা রফগভ রাকন  আরী আকয়া রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596212

500913 াথী ফাড়ৈ শ্যাভরার ফাড়ৈ ঝযণা ফাড়ৈ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596183

500914 রকভাাোঃ পাযজানা খাতুন রভাোঃ পজয আরী রভাছাোঃ আকন্সরভা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475798

500915 তান্সনয়া আক্তায ান্সফবুয যভান ন্সযনা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596226

500916 প্ান্ত যাকজযশ্বয যায় ভন্সনভারা যায় এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596218

500917 কাজর কীযত্তনীয়া ন্সফপুর কীযত্তনীয়া যরা কীযত্তনীয়া এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596236

500918 নুযাত জাান নুরুজ্জাভান ভায়া রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696099

500919 স্বপ্না নাগ সুধীয কুভায নাগ প্বা দা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475784

500920 রতু ফাড়ৈ নাতন ফাড়ৈ প্ণন্সত ফাড়ৈ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475790

500921 রতু আকতায াভছুর ক তাছন্সরভা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596182

500922 বৃন্সি ন্সভত্র ন্সযভর ন্সভত্র কাজর যানী এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475770
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500923 সুভা আক্তায জাাঙ্গীয যাৈী রুনু রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475763

500924 রান্সনয়া আক্তায রকভাোঃ কযায়ায রভাল্লা রন্সরনা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596222

500925 রজন্সভন আযা রকভাোঃ ন্সজয়াবুর ক আন্জু আযা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475795

500926 ন্সর ন্সফশ্বা সুফর ন্সফশ্বা ন্সফউটি ন্সফশ্বা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696103

500927 আপকযাজা রফগভ আফদুয যাজ্জাক নূরুন্নাায রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696100

500928 অ্ন্সভা যায় ভনভথ যায় আারতা যায় এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696092

500929 পাযজানা আক্তায সুভী রকভাোঃ ফাবুর যীপ নূযজাান রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696081

500930 ইয়াছন্সভন আক্তায রকভাোঃ জর ন্সভয়া নান্সভা আক্তায এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475772

500931 রাকী আক্তায আব্দুর ান্সফজ আকনায়াযা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475742

500932 তনু ন্সফশ্বা কন্তাল ন্সফশ্বা গীতা যানী ন্সফশ্বা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475792

500933 ান্সভভা নান্সযন রকভাোঃ ভন্সনরুজ্জাভান রযৌন আযা জাভান এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596205

500934 াযন্সভন আক্তায রকভাোঃ রভাখকরছ ন্সভয়া নাযন্সগ রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 696120

500935 মুন্নী আক্তায রকভাোঃ জারঅ্র আম্মদ ফকাউর রভাাোঃ াানাযা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596221

500936 রভাছাোঃ রভাস্তান্সকভা খাতুন রকভাোঃ রভাস্তপা রাকন রভাছাোঃ ভামুদা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475786

500937 তাছন্সরভা আোঃ যন্সদ যাকদা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596204

500938 রভাাোঃ াযন্সভন আক্তায রকভাোঃ নুরুজ্জাভান াওরাদায রভাাোঃ রলুনা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596180
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500939 ান্সয়া রাভ তন্দ্রা রগাী নাথ রাভ কৃষ্ণ রাভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475785

500940 ভারা ন্সকদায যতন ন্সকদায অ্ন্সনতা যানী ন্সকদায এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 475776

500941 ান্সদয়া আক্তায আব্দুর আাদ খান তান্সভনা খানভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596192

500942 ভন্সনকা ফাড়ৈ অ্ভর চন্দ্র ফাড়ৈ ন্ধ্যা ফাড়ৈ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 596228

500943 রনরী রভাোঃ চাঁন ন্সভয়া যান্সভা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374653

500944 ভামুদা খাতুন রভাোঃ আর ভামুদ াানাজ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285596

500945 ন্সর সফযাগী উদয় ংকয সফযাগী ন্সখা সফযাগী এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374672

500946 ন্সয়া রভান্ত তুলায রভান্ত আযতী রভান্তী এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 118088

500947 রভাোঃ যন্সফউর াান রভাোঃ জয়নার আকফদীন রভাছাোঃ কাঞ্চন খাতুন এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285564

500948 াভীভা রভাোঃ রন্সরভ যদায ন্সনলুপা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285573

500949 ইয়ান্সভন নূয রভাাম্মদ আকনায়াযা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374627

500950 তাজন্সভন সুরতানা খন্সরলুয যভান রযভভা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374673

500951 যীভা স্নার যন্সভন ন্সযন্সছর ন্সরা স্নার এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374670

500952 সুন্সভ ারদায তাযক চন্দ্র ারদায যতনা রদফী ারদায এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 118126

500953 রভাছাোঃ নূযানী খাতুন রকভাোঃ খন্সরলুয যভান রভাছাোঃ সুযাইয়া রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374667

500954 রভাছাোঃ জান্নাতুন নাইভ রকভাোঃ রগারাভ াকযায়ায রন্সরনা ইয়ান্সভন এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374623
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500955 রভাাোঃ ভানসুযা আক্তায রকভাোঃ আব্দু ারাভ রভাাোঃ রপারী রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374660

500956 যান্সজয়া খানভ রকভাোঃ ওন্সদ কাজী রভাছা রদাকরনা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374628

500957 ান্সফনা ইয়ান্সভন রকভাোঃ আব্দু ারাভ ছাকযা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285547

500958 রযভী চাকভা তাযা চাদ চাকভা ম্যারী চাকভা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374637

500959 পাতভা আক্তায ভাবুফ উল্লা আকয়া খাতুন এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285587

500960 জুকয়র ন্সভয়া রার ন্সভয়া রযাককয়া রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374654

500961 াৈদী মৃ অ্ন্সনর নককযক রজন্সভরা মৃ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285551

500962 াথী আক্তায াইদুয যভান যাকফয়া খাতুন এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285562

500963 প্বাতী চামু্বগং ব্রকজন্দ্র ভানন্সখন ন্সরন্সরভা চামু্বগং এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 118036

500964 াকজদা আক্তায রকভাোঃ গুরফায রাকন যাকরা খাতুন এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374630

500965 নুযাত জাান ন্সখা রকভাাযপ রাকন প্ধান রপয়াযা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285589

500966 রভাাোঃ ভন্সযয়ভ আক্তায রকভাোঃ ান্সফবুয যভান রভাাোঃ খান্সদজা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374625

500967 রুনা ইয়ান্সভন যন্সফউর ইরাভ রযভা সুরতানা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374642

500968 ন্সভন্সভ রংভন্সর ভং টি উ াঞ্চপ্রু যাখাইন এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374665

500969 াানাজ রফগভ রকভাোঃ আন্সজজ াওরাদায ভন্সজযন রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374668

500970 ন্সরন্স ইয়ান্সভন ন্সনজাভ উন্সদ্দন সুন্সপয়া রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374656
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500971 রুভা াভসুর ক রযানা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374631

500972 ভন্সনকয াইদাতুর ানা যীপ রভাাম্মদ রভাাকদ্দক ান্সকরা ফানু এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285598

500973 প্বাতী ফারা মৃতুযঞ্জয় ফারা ঘ্রান্ত ফারা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374676

500974 আন্সভনা আক্তায বৃন্সি রকভাোঃ আন্সভয রাকন রযকনা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 118042

500975 যান্সদা আক্তায রভাোঃ আপজার রচৌধুযী ছন্সকনা রচৌধুযী এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285583

500976 রুনা আক্তায সুরতান আকভদ ভকনায়াযা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285568

500977 নান্সযন আক্তায ন্সভতু রভাোঃ ভন্সরভ উন্সদ্দন চাকভরী খাতুন এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285558

500978 পাকতভা আক্তায রকভাোঃ নুরুর ইরাভ রভাছাোঃ াযবীন রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 118034

500979 ন্সউন্সর খানভ রভাোঃ াাদাৎ যদায ন্সরন্স রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374641

500980 ভাকসুদা আক্তায রকভাোঃ খন্সরলুয যভান রপারী রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374643

500981 ারা াযবীন রকভাোঃ আপজার রাকন আন্জুয়াযা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 118106

500982 ান্তা আন্সনচ রখ নান্সছভা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285574

500983 আা যানী দা রনার চন্দ্র দা অ্ঞ্জরী যানী দা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285572

500984 ন্সস্নগ্ধা মৃ আকভাল ান্দ্রা কল্যাণী মৃ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285584

500985 রুভানা আক্তায রভাোঃ আব্দুয যউপ ন্সনলুপায ইয়ান্সভন এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374649

500986 রুকানা আক্তায াভ ন্সভয়া রন্সরনা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285569
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500987 ন্সজল্লুয়াযা খাতুন াভত আরী ান্সনা খাতুন এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 118113

500988 ন্সভরা আক্তায রকভাোঃ ন্সগয়া ভাতুব্বয খাকরদা াযবীন এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 282429

500989 ফাফরী আক্তায রকভাোঃ ফাকয়ন্সজদ রভাল্লা যান্সজয়া রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285591

500990 ভভতা ভন্সল্লক বগফান ভন্সল্লক যভায়ী ভন্সল্লক এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374635

500991 নাছন্সযন আক্তায ইয়াকুফ আরী যন্সভা খাতুন এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 118032

500992 ীভা রকভাক্তায রাকন সুন্সপয়া রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374652

500993 নান্সযন সুরতানা আব্দুর আউয়ার নুরুন্নাায এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374633

500994 রন্সরনা রুন্সভ এন্সড. আব্দুর ান্নান রভাছাোঃ আকন্সরভা খাতুন এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 118043

500995 রভাছাোঃ ন্সনযাা আকফদীন রকভাোঃ জয়নার আকফদীন রভাছাোঃ উল্লাী রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 978433

500996 ান্সভদা রারায়ভান ভান্সঝ াকজযা খাতুন এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374675

500997 সুন্সভ ইরাভ রফাযী জাানাযা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374647

500998 আপকযাজা খাতুন রকভাোঃ যাজ্জাক খান যাকফয়া রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374666

500999 ছারভা আক্তায রকভাোঃ আনায ভন্সল্লক রযকনা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374671

501000 ভন্সন ফাড়ৈ ন্সনযভর ফাড়ৈ তৃন্সপ্ত রতা ফাড়ৈ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374632

501001 ান্তা ভান্সযয়া ইকফার রাকন রজাযা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 118116

501002 ন্সপ্া ভজুভদায ন্সভলণ ভজুভদায যণরতা ভজুভদায এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374636
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501003 ঝুমুয ভজুভদায অ্রুন কুভায ভজুভদায নন্সভতা ভজুভদায এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285585

501004 প্ীন্সত জয়ধয ভকনাযঞ্জন জয়ধয ন্সফকনাতা জয়দয এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374677

501005 াকজদা রভা: আব্দুর াত্তায যাকদা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374684

501006 পাকতভা আক্তায রভা: াকফ আরী রভাল্লা ান্সজদা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 118117

501007 রপারী ফারা কাযন্সতক ফারা চরা ফারা এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285575

501008 মৃদুরা ভধু অ্কাক ভধু সুনীন্সত ভধু এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285597

501009 মুক্তা খানভ ন্সরয়াকত আরী ভীয রযণু রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374669

501010 রভাাোঃ রযকনা আক্তায রকভাোঃ ভন্সনয রাকন আাফী রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374661

501011 উকম্ম  রযাকাইয়া রভা: আন্সতয়ায যভান ান্সদা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285592

501012 রভাছাোঃ রজন্সভন নাায ছন্সয উন্সদ্দন রভাছাোঃ াকদা খাতুন এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285557

501013 ফীনা অ্ধীকাযী অ্ন্সনর চন্দ্র অ্ধীকাযী ভয়না অ্ধীকাযী এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374648

501014 রন্সরনা খাতুন জাভার উন্সদ্দন আকভনা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 118111

501015 সুরতানা আক্তায জভাদায আব্দুয যন্সদ জভাদায ভাকসুদা খাতুন এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374626

501016 অ্ঞ্জনা খাতুন রভা: রনওয়াজ আরী ন্সভয়া আকযাজা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 118109

501017 স্বণাযরী ভের বফযঞ্জন ভের উযন্সভরা ভের এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 374659

501018 ভাধফী ারদায ন্সচত্ত যঞ্জন ারদায আকরাকা ারদায এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ন্সভযপুয, ঢাকা 285586
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501019 ভন্সনযা আক্তায রভাোঃ ান্সভদুয যভান ন্সভনা ান্সভদ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
284014

501020 ানাজ আক্তায কাইয়ুভ আরী আন্সম্বয়া খাতুন
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
372607

501021 ারুর আব্দুর কন্সযভ াওয়া রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
284000

501022 রযান্সজনা আক্তায রভাোঃ যভজান আরী ন্সপকযাজা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
284001

501023 ান্সফফা আক্তায রভাোঃ রকভত আরী খাকরদা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
372631

501024 ভীভ আক্তায রভাোঃ যন্সপক ন্সভয়া রযাকানা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
284017

501025 আকন্সরভা আক্তায রভাোঃ আকতায়ায রাকন ান্সনা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
372613

501026 রযাভানা আক্তায াভছুভ আরভ নাযন্সগ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
272601

501027 জন্সর আক্তায খন্দকায আব্দুয যাজ্জাক রযাককয়া রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
284008

501028 পৃন্সথ আক্তায রভাোঃ কন্সরভ উন্সদ্দন ছাকরা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
372624

501029 শ্যাভরী আক্তায াভছুয যভান ন্সল্পী রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
372620

501030 জান্সদা আক্তায মৃতোঃ ফাকজ উন্সদ্দন জাানাযা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
372606

501031 ন্সরজা ভন্সন আকফদ আরী পাকতভা
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
372604

501032 াানাজ আক্তায রভাোঃ আোঃ কুদ্দুছ রযাকভছা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
372609

501033 ান্সপজা খাতুন রভাোঃ াকয়ত আরী ভন্সরদা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
283995

501034 খান্সদজা খাতুন রভজয যকায রজকরভন
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
284013
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501035 াকযা রভাোঃ ান্সনপ আরী চম্পা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
284020

501036 ন্সভশু আক্তায আন্সজফয যভান আন্সনছা
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
283989

501037 স্বপ্না সফদ্য রগাার সফদ্য আযতী সফদ্য
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
283993

501038 পন্সযদা আবু তাকয ভভতাজ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
284011

501039 নুরুননাায রভাোঃ ভন্সতয়ায যভান আকরয়া রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
283990

501040 রুভা আক্তায সয়দ আব্দুর যন্সভ রভকরুন রনছা
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
284023

501041 রাইরী াযবীন রভাোঃ আন্সন্নছুয যভান রকরনা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
372626

501042 রযকনা খাতুন রভাোঃ মযত আরী বানু রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
283997

501043 আযন্সজনা খাতুন রভাোঃ াইপৄর ইরাভ পাকতভা
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
372600

501044 রভাছাোঃ মুন্সন্ন আক্তায রভাোঃ রভাতাকরফ ন্সভয়া আংগুযী রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
372599

501045 রভাছাোঃ নুপুয ইরাভ ায়দায ইরাভ ভকনায়াযা
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
372603

501046 াছনা আক্তায আবুর াকভ ন্সযনা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
371635

501047 তান্সরভা আক্তায রভাোঃ তাযা তালুকদায জন্সযনা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
372605

501048 ভন্সনযা খাতুন রভাোঃ ভন্সপজুর ইরাভ অ্জুপা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
372597

501049 আন্সভনা আক্তা রভাোঃ আকনায়ায রাকন বানু রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
283998

501050 ান্সরভা রফরাকয়ত রাকন পাকতভা
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
283994
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501051 রুনা রায়রা রভাোঃ আব্দুছ রাফান াকজযা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
372639

501052 সুব্রত যকায কন্তাল যকায কানন ফারা যকায
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
372615

501053 রন্সতপা আক্তায রভাোঃ পজলুর ক ন্সন্সযন রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
284012

501054 ান্সরভা আক্তায রভাোঃ পযাদ রাকন াওয়া রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
284002

501055 ন্সভনা খাতুন রভাোঃ আব্দুর ভান্নান ভকনায়াযা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
283986

501056 নান্সযন নান্সয উন্সদ্দন অ্ন্তযা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
284005

501057 রুনা আক্তায রভাোঃ যন্জু আকভদ ফাকনছা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
372638

501058 াযন্সভন আক্তায রকান্দয আরী জাানাযা
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
372632

501059 ান্সদা রছাযভান আরী যবানু
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
283944

501060 তান্সরভা খাতুন আরী আকফয ন্সযন্সজয়া
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
284021

501061 রভাোঃ রাকর যানা রভাোঃ াইপৄর ইরাভ ভায়া রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
372598

501062 ন্সযনা রভাোঃ জাভার রাকন াছনা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
283992

501063 রাকী আক্তায ন্সন্সদ্দকুয যভান নূযজাান রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
694826

501064 রভাছাোঃ তাছন্সরভা আক্তায রভাোঃ পারুক রাকন রভাছাোঃ আছভা খাতুন
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
284004

501065 ন্সফথী আক্তায রভাোঃ ন্সগয়া উন্সদ্দন তাযা ফানু
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
283985

501066 ন্সরন্স জান্নাত রভাোঃ আব্দুর গপৄয খায়রুন রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
284018
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501067 রভাোঃ নান্সয উন্সদ্দন রভাোঃ আোঃ কুদ্দু আরী নান্সভা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
372616

501068 রভৌসুভী খাতুন রভাোঃ ভন্সজফয নান্সছভা
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
694852

501069 সুন্সভ আক্তায রভাোঃ ভন্সতয়ায যভান আন্সভনা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594693

501070 রভাছাোঃ তান্সনয়া সুরতানা রভাোঃ ওভান গন্সন রভাছাোঃ রাইরী খাতুন
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594702

501071 কাঞ্চন খাতুন রভাোঃ ান্সরভ ন্সভয়া নুযজাান রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474120

501072 রভাোঃ আোঃ ভাকরক রভাোঃ ওভয আরঅ্ রভাছাোঃ কদফানু
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
694841

501073 তান্সরভা আক্তায রভাোঃ রতাতা ন্সভয়া ন্সফরন্সকছ রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594703

501074 তান্সরভা আক্তায রভাোঃ াভসুর ক ন্সযনা আক্তায
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474096

501075 রভাছাোঃ যাকফয়া আক্তায রভাোঃ আযাপ আরী রভাছাোঃ ছন্সভযন রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474104

501076 পান্সভা আক্তায আবু ান্সনপ কল্পনা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474111

501077 ারভা খাতুন রভাোঃ আব্দু ারাভ খাকরদা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474115

501078 ন্সভযজা াযন্সভন ন্সভযজা ন্সপকুর ইরাভ রযাকানা ইয়ান্সভন
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594691

501079 চাদনী আক্তায রভাোঃ ইভাইর রাকন ারভা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474126

501080 রকান্সনুয কুদ্দুছ কভরা
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474106

501081 আকয়া ন্সন্সদ্দকা রভাোঃ কুদযত আরী জহুৈা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594678

501082 ন্সফথী আক্তায নুরুর আন্সভন ন্সপকযাজা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594698
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501083 রান্সনয়া আক্তায জন্সরুর ন্সকদায রযখা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474099

501084 াযন্সভন আক্তায রভাোঃ ন্সযাজুর ইরাভ আন্সছয়া রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
694827

501085 মুক্তা আক্তায ন্সদুর ইরাভ রন্সরনা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594711

501086 াযন্সভন আক্তায আব্দু াভাদ রন্সরনা খাতুন
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
694825

501087 রভাছাোঃ তানজুভ আক্তায জাভার উন্সদ্দন আন্সছয়া রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594674

501088 আাভন্সন আক্তায রভাোঃ যন্সভ ন্সভয়া নাজভা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474121

501089 ান্সপজা আক্তায রভাোঃ াভসুর ক ন্সপকযাজা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474095

501090 উকম্ম ান্সফফা ওয়াকছর আরী রযান্সজনা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594709

501091 রভৌন্সভতা রাকন তৃলা রভাোঃ রভাফাযক রাকন আন্সছয়া রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
694851

501092 ইয়ান্সভন আক্তায রভাোঃ আকনায়ায রাকন ান্সরভা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474112

501093 াযন্সভন সুরতানা রভাোঃ নজরুর ইরাভ আপন্সযদা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474116

501094 ভাযজানা ফন্সফ রভাোঃ ন্সদ ন্সভয়া ভাকজদা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474117

501095 চাকভরী চান্দু আছভা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594713

501096 রভঘরা রভাোঃ ন্সভন্টু রখ ন্সউরী
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594673

501097 রভাছাোঃ তান্সরভা আক্তায জাভার উন্সদ্দন আন্সছয়া রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594675

501098 রুভা আক্তায ভয়নার রাকন রুন্সফ রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594688
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501099 পাকতভা আক্তায রফাযান উন্সদ্দন ভাপৄজা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
694834

501100 খুন্সক খাতুন রখাকা ন্সভয়া রযকনা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594686

501101 মুক্তা আক্তায রভাোঃ রভাপাজ্জর রাকন রযান্সজনা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474114

501102 তাকযা খাতুন সতয়ফ আরী যন্সভা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
472315

501103 াযন্সভন আক্তায আকযাভ আরী আকভনা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594714

501104 আন্সভনা খাতুন রভাোঃ আোঃ ান্সকভ ান্সদা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594669

501105 ান্সরভা আক্তায রভাোঃ াকয়ত আরী কভরা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474131

501106 কন্সনকা খাতুন কন্সফয রাকন ন্সভন্সন রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
694860

501107 াভীভা নাছযীন আকনায়ায রাকন ছাকরা
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
694822

501108 রভাছাোঃ ন্সযনা আক্তায আোঃ যাজ্জাক আয়া রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594694

501109 রুভা খাতুন রভাোঃ রারায়ভান রুন্সফনা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474123

501110 াানাজ আক্তায াজাান ভাকরকা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474127

501111 কাজর রযখা রভাোঃ এছাাক আরী রভাছাোঃ ভকনায়াযা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
694840

501112 ানাজ াজাান াভসুন্নাায
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594695

501113 ন্সউরী খাতুন রভাোঃ রফরার রাকন আন্সভনা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594668

501114 যাকফয়া রভাোঃ াান আরী ান্সপজা
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474133
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501115 ন্সফথী আক্তায রভাোঃ ফাাদুয ন্সভয়া ভয়জায় আক্তায
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594707

501116 আন্সভনা খাতুন আোঃ যাজ্জাক যান্সভা
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
694820

501117 ারভা রভাোঃ মুক্তায আরী ান্সনা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474094

501118 খাকরদা আক্তায আব্দুর খাকরক ন্সভয়া ভাকরকা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594680

501119 রভাছাোঃ কন্সনুয ছাকনায়ায রাকন রফভরা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
694848

501120 রভাযকদা রভাোঃ ভন্সজফয যভান হুনুপা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
694850

501121 াযন্সভন আক্তায আবু াভা আপকযাজা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474134

501122 ন্সফথী খাতুন ফাচ্চু ন্সভয়া আকন্সরভা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
694854

501123 ান্সপমা আক্তায ছবুয আরী ান্সফজা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
694829

501124 উকম্ম ওভান ন্সরজা রভাোঃ ইভদাদুর ক রযাজী ক
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474103

501125 নুযাত আক্তায আব্দুর রভাতাকরফ নূযনাায
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
694818

501126 রজন্সভন আক্তায রভাোঃ আব্দুর জন্সরর যান্সদা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
694839

501127 ইবা আক্তায রভাোঃ আইয়ুফ খান াানাজ রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594705

501128 ান্সফনা ইয়ান্সভন রতাযাফ আরী ভামুদা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594683

501129 ফন্সফতা আক্তায রভাোঃ াভত আরী বুরবুন্সর
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594699

501130 রান্সনয়া আক্তায ছাকনায়ায রাকন ভন্সযয়ভ রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594697

Page 70



কাউন্সিলের অধীলন কন্সিলেন্সিভ রীক্ষায় অংশগ্রেলের জনয পলশন্ট পকয়ার পেকলনােন্সজ (নান্স স্ং) আলেদনকান্সরলদর দরখাস্ত োছাই েূসক ন্সনলনাক্ত প্রার্থীলদর প্রলেশত্র ই্যয 
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501131 পাকতভা আক্তায ভন্সরভ উন্সদ্দন রযাককয়া রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474122

501132 তাছন্সরভা খাতুন রভাোঃ আব্দুর ান্সরভ রূারী রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594685

501133 ান্তা াযবীন আোঃ াত্তায ন্সভয়া নুযনাায রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594687

501134 ন্সউরী আক্তায রভাোঃ রন্সরভ ন্সভয়া রুনা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474125

501135 সুন্সভ আক্তায সুরতান আাকম্মদ রপারী রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
74118

501136 আকফদা সুরতানা রভাোঃ আবু ান্সনপ ভযন্সজনা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594671

501137 খান্সদজা আক্তায আব্দুর গপৄয াকজদা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594712

501138 কল্পনা আব্দুর জন্সরর রভাছাোঃ ন্সরন্স রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474108

501139 রাকনয়াযা আক্তায রভাোঃ রাকন আরী রযাকদা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594715

501140 যান্স খাতুন ান্সফবুয যভান াকযা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
594704

501141 নূযবানু আক্তায নজরুর ইরাভ ঝযনা রফগভ
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
284025

501142 রভাোঃ ন্সযন আর রদারন রভাোঃআন্সভনুর ইরাভ রুারী আক্তায
অ্ক্সকপাযড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 

টাঙ্গাইর
474129

501143 আন্সযপৄর ইরাভ আব্দু াভাদ ন্সযপা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 372346

501144 পন্সযদা খানভ পজলুর ক াকজদা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 372335

501145 আন্সভনা আক্তায রভাাোঃ ছাভাদ রভাল্লা রভাছাোঃ আন্সছয়া আক্তায অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 372331

501146 ন্সল্পী আক্তায রভাোঃ ভকয আরী আকরয়া রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 283858
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501147 নাজভা আক্তায খন্সরলুয যভান কভরা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 372344

501148 ান্সপজা আক্তায রভাোঃ ন্সকভত আরী ান্সভদা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 283857

501149 আপকযাজা আক্তায রভাোঃ আবুর রাকন জন্সযয়া খাতুন অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 283859

501150 ভান্সনক রাাইন রখাযকদ আরভ ভন্সযয়ভ রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 372345

501151 ভাকসুদা আক্তায ভাসুদ ন্সভয়া ভায়া রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 372347

501152 ান্সনয়া আক্তায রভাোঃ দুদু ন্সভয়া ভাকজদা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 473897

501153 আপকযাজা খাতুন রভাোঃ ভন্সজফয যভান আক্তাযা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594504

501154 আন্সভনা আক্তায ভয আরী কুরছুভ রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594528

501155 ভয়না আক্তায ভন্সর আব্দুর ভান্নান ন্সভয়া ান্সন্ত রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594507

501156 নান্সপজা হুভায়যা এভ এ ফাকছদ নাযন্সগ সুরতানা অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 694711

501157 রভাছাোঃ রাবরী খাতুন রভাোঃ রভাজাপপয রাকন রভাছাোঃ রাইরী রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 694705

501158 াথী আক্তায রভাোঃ আবু ান্সনপ আজাদ ান্সদা অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 473900

501159 রভাছাোঃ সুন্সপয়া খাতুন রভাোঃ ভন্সতউয যভান রভাছাোঃ ন্সখনা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594524

501160 পাকতভা আক্তায রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ারুর রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594533

501161 াভীভা নূরুর ইরাভ জহুযা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594503

501162 আল্পনা ইয়ান্সভন রভাোঃ আরভা রাাইন আন্সনছা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 473880
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501163 নাজমুন নাায ন্সভতু রভাোঃ নান্সয উন্সদ্দন রফগভ যওনাযা অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 473868

501164 ানা াযবীন আব্দুর ান্সরভ রযন্সজয়া রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 694717

501165 স্বপ্না রভাোঃ তাযা ন্সভয়া ান্সভদা অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 473889

501166 রভাোঃ আন্সতকুয যভান রভাোঃ ইভাইর রাকন রযাককয়া রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594510

501167 যন্সন আক্তায ন্সভনাজ উন্সদ্দন কান্সনজ রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594532

501168 যত্না আরার ন্সকদায যান্সভা অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594502

501169 ন্সরা আক্তায যন্সপকুর ইরাভ ান্সরভা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594520

501170 নান্সছভা খাতুন রভাোঃ আনছায আরী ন্সপকযাজা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594496

501171 ন্সভযা আক্তায রভাস্তপা আরী াানাজ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 473899

501172 দূযগা যানী যকায জগদী চন্দ্র যকায যস্বতী যকায অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594506

501173 খুন্স আক্তায চাঁন ন্সভয়া ভন্সরদা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594529

501174 রভাোঃ ভারুপ রাকন া-আরভ নুপা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 372334

501175 রান্সনয়া আক্তায াভছুর আরভ ন্সল্পী রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594537

501176 াযন্সভন আক্তায আব্দুর গন্সন রাইরী রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 694693

501177 রভাযকদা আক্তায রভাাযপ জন্সযনা অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594525

501178 ান্সদা আক্তায বৃন্সি রভাোঃ ইব্রান্সভ রাকন রজানা আক্তায অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594538
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501179 রভাছাোঃ ছারভা আক্তায রভাোঃ লুৎপয যভান রভাছাোঃ আকভনা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 473906

501180 রভাছাোঃ ন্সফরন্সকছ আক্তায নূ রখ রফভরা অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594513

501181 খাকরদা খাতুন রভাোঃ ভন্সপজ উন্সদ্দন রভাকভনা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 473879

501182 ভন্সন্ট ভন্সজফয যভান ান্সদা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 473895

501183 কন্সনুয আক্তায খন্সরলুয যভান যন্সভম রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 473896

501184 ান্সভয়া আক্তায বৃন্সি রভাোঃ জয়নার ন্সভয়া ভাকজদা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594517

501185 আন্সিঁ আক্তায রদকরায়ায রাকন রযখা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594527

501186 নান্সদা আক্তায রভাোঃ আব্দুর ান্সভদ ন্সখনা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594536

501187 ভান্সফয়া হুভায়ন কন্সফয রজানা খাতুন অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 694695

501188 ভাপৄজা রভাোঃ আব্দুর ভন্সজদ ভভতাজ রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 473888

501189 কাভরুননাায ওয়াকজদ আরী চায়না রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594535

501190 াযন্সভন সুরতানা সুন্সভ খন্দকায নান্সজয উন্সদ্দন ান্সনা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594523

501191 ীভা আপছায আরী ভকনায়াযা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594519

501192 তান্সনয়া আক্তায রভাোঃ াানুয যভান রজন্সভন রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 473901

501193 ান্সফফা তালুকদায ররার উন্সদ্দন তালুকদায ভকনায়াযা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594522

501194 রযাকানা আক্তায নুরু ন্সভয়া ানা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594534
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501195 জান্নাতুর রপযকদৌ রভাজাকম্মর রাকন ান্সরভা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594508

501196 রাবরী আক্তায রভাোঃ নজরুর ইরাভ আকনায়াযা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 473887

501197 রভৌসুন্সভ আক্তায ন্সভতু ভন্সজফয যভান নান্সছভা আক্তায অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 473883

501198 আইন্সযন আকনায়ায রাকন যান্সজয়া অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 473873

501199 াকজদা াকদক আরী অ্জুপা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 473881

501200 ন্সভনা আক্তায ন্সভন্টু ন্সভয়া ছাকযা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594515

501201 রভাোঃ াদ্দাভ রাকন রভাোঃ ওভয আরী ছান্সরভা  আক্তায অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 594516

501202 রাফনী াযবীন রারন্সভয়া ান্স রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 694702

501203 জান্নাত রভাোঃ রখাযকদ আরী রভাছাোঃ রন্সরনা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 694700

501204 ান্সনা আক্তায রভাোঃ আবু খাকয়য নাজভা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 694694

501205 ান্সফনা ইয়ান্সভন াভছুর ক ন্সরন্সর রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 473867

501206 ন্সন্সযন আক্তায আব্দুর ান্সরভ ান্সয়া রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 694692

501207 তান্সরভা আক্তায আব্দুয যন্সদ জাানাযা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 694687

501208 রভঘরা াা ন্সফনাথ াা ন্সভতা াা অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 694704

501209 ভন্জুশ্রী যায় ন্স চন্দন চন্দ্র যায় সুনন্দা যায় অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 694697

501210 নুপুয রভাোঃ আব্দুর াই জাানাযা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 694713

Page 75



কাউন্সিলের অধীলন কন্সিলেন্সিভ রীক্ষায় অংশগ্রেলের জনয পলশন্ট পকয়ার পেকলনােন্সজ (নান্স স্ং) আলেদনকান্সরলদর দরখাস্ত োছাই েূসক ন্সনলনাক্ত প্রার্থীলদর প্রলেশত্র ই্যয 
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501211 াথী আক্তায আবুর আরীভ আকভনা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 694710

501212 ভনজুযা খাতুন জুযান আরী যান্সজয়া রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 473875

501213 ভাপৄজা খাতুন রভাোঃ ইউনুছ আরী ভভতাজ রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 473891

501214 পাযজানা তাভী আব্দুয যভান রগারাী রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 694706

501215 রভাকরভা আক্তায ন্সনরা ন্সভনাজ উন্সদ্দন ভাপৄজা আক্তায অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট,  টাংগাইর 694686

501216 ান্সদয়া জাান ন্সদ ন্সভয়া ফানু রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 595329

501217 রতু আক্তায আোঃ আন্সজজ রভাল্লা ভভতাজ রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 474867

501218 রভাছা: ন্সভনাযা রভাোঃ রভাজাকম্মরক ভের রভাছাোঃ জাানাযা খাতুন উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 474869

501219 ন্সর যাজীফ সুন্সধয যাজীফ যস্বতী যাজীফ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 595308

501220 ন্সনা যাজীফ আফনী যাজীফ ন্সখা যাজীফ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 595307

501221 ানাজ আক্তায আন্সজজুর ইরাভ ান্সদা রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 695411

501222 সুন্সপয়া খাতুন তন্সভজ উন্সদ্দন জন্সভরা খাতুন উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 695394

501223 স্বণ তা সূত্রধয ন্সনযঞ্জন সূত্রধয কল্যানী সূত্রধয উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 474878

501224 পাকতভা আক্তায মুক্তা আব্দুর রভাতাকরফ সয়ার যান্সজয়া সুরতানা উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 474880

501225 ইয়ান্সভন আক্তায রভাোঃ ইভাইর রাছাইন রভাছাোঃ জুহুযা খাতুন উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 595314

501226 ভান্সজতনা ভাাযউন্সদ্দন রখাযকদা উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 695406
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501227 ান্সদয়া সুরতানা ন্সমু ন্সপকুর ইরাভ পাকতভা রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 695414

501228 আকন্সরভা রভাোঃ রভাককরছ রফাযী ভভতাজ রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 595315

501229 আপকযাজা আক্তায আপছায আরী ভন্সযয়ভ রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 695408

501230 অ্নন্যা আক্তায রভাোঃ ভন্সজফায যভান রভাাোঃ নান্সভা রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 693026

501231 ভান্সফয়া খাতুন চান ন্সভয়া রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 595323

501232 ান্সফনা আক্তায রভাোঃ জাাঙ্গীয খান রভাছাোঃ ভন্সজতনা রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 695405

501233 আন্সজজুন্নাায ইউনু আরী যান্সজয়া রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 474876

501234 তুলায নন্দী যনন্সজৎ নন্দী ন্সযতা নন্দী উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 474877

501235 রভাছাোঃ তযন্সজনা খাতুন রভাোঃ তান্সছয উন্সদ্দন যদায রভাছাোঃ জীফন রনছা উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 695415

501236 ন্সযা আপজার যদায ন্সযনা রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 692871

501237 যত্না রফগভ রভাোঃ ভন্সত ন্সভয়া ভভতাজ রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 695409

501238 াকজদা খাতুন রভাোঃ যাজ ভামুদ আয়া রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 695393

501239 ভামুদা আক্তায নুরুর ইরাভ রজানা রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 595318

501240 মুন্নী আক্তায আইয়ূফ আরী নান্সছভা আক্তায উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 693027

501241 ভান্সযয়া আক্তায রভাতাকরফ রাকন ানা রাকন উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 595330

501242 রভাাোঃ যাী রভাোঃ নজুয উন্সদ্দন রভাাোঃ সুন্সপয়া খাতুন উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 595321
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501243 রান্সনয়া আক্তায রভাোঃ রভাজাায ন্সভয়া ভন্সযয়ভ রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 695412

501244 রভাছাোঃ ভাকজদা খাতুন রভাোঃ আোঃ াইদ রষ্কয ভাকরকা খাতুন উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 695407

501245 ন্সভন্সর আক্তায রভাোঃ রভাাযপ আকন আকনায়াযা রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 595326

501246 ন্সরন্স ন্সপজুর ক ভকনায়াযা উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 375457

501247 াথী াযবীন রভাোঃ আব্দুয যভান াকরা খাতুন উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 375459

501248 ইন্সতা জাান আব্দুর ভন্নাপ মৃত যান্সজয়া রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 286276

501249 জন্সভরা আক্তায মৃতোঃ রভাোঃ যন্সভজ উন্সদ্দন মৃতোঃ পারাতুন রনছা উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 286279

501250 নান্সপজা ন্সন্সদ্দকা ন্সনা রভাোঃ নজরুর ইরাভ রপযকদৌী খানভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 286277

501251 াভছুন নাায মৃতোঃ রভাোঃ যন্সভজ উন্সদ্দন মৃতোঃ পারাতুন রনছা উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 375462

501252 জাাঙ্গীয রাকন রভাোঃ ন্সপকযাজ কন্সফয রভাাোঃ নাকজভা রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 286271

501253 রন্সতপা রফগভ রভাোঃ রভাককছদ আরী াওরাদায মৃতোঃ াকযা রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 978790

501254 আন্সভনা খাতুন ন্সযাজুর ইরাভ ভকনায়াযা রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 114578

501255 ন্সরভন ন্সভয়া রভাজ্জাকম্মর ক াকযা উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 115821

501256 রভাছাোঃ আন্জুভান রভাোঃ আব্দুর আন্সজজ রজানা রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 286280

501257 রইরী আক্তায রভাোঃ আব্দুর রন্সতপ াওরাদায ান্সনা খাতুন উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 286274

501258 রভাছাোঃ আকরয়া খাতুন রভাোঃ রভাকয়তুর ইরাভ আছভা রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 978793
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501259 রভাোঃ জান্সকয রাকন মৃতোঃ নাজীভ উন্সদ্দন মৃতোঃ রাইরী রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 286272

501260 রভাছাোঃ ভাপৄজা আক্তায রভাোঃ ভাপৄজুর যভান রভাছাোঃ াাবানু রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 115827

501261 ভান্সফয়া খাতুন াাজাান আরী রাইরী রফগভ উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 115824

501262 কাজী ভান্সযয়া মুনমুন কাজী রগারাভ ভওরা কাভরুন্নাায াযবীন উত্তযা আধুন্সনক রভন্সডককর ইিটিটিউট 115823

501263 রভাছা: রভাকভনা খাতুন রভা: গুলু রাকন রভাা ান্সজতন রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 476623

501264 মুম্মদ রগারাভযান্সব্ব াভত আরী ভান্সঝ যানু রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 476627

501265 ন্সফাা াওরাদায কযকৃষ্ঞ াওরাদায পুতুর াওরাদায ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 476625

501266 রৌযব রাকন রভাজাভ ভের আকরয়া রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 476624

501267 তান্সনয়া রচৌধুযী আবুর কারাভ রচৌধুযী ন্সকনা রচৌধুযী ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 476615

501268 ন্সভতা খাতুন রভাোঃ আছাদ ন্সফশ্বা আযন্সজনা রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 375614

501269 জান্নাত আক্তায আব্দুর ভাকরক ভাঝী ান্স রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 476618

501270 রভা; আরভগীয যানা রভা: আবুর াকভ রভাছা: আকনায়াযা রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 899302

501271 রভাা; নান্সযন জাান ঝুমুয রভা: ফাকযক রভাল্লা রভাা: ন্সফউটি রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 118197

501272 ন্সখা ারদায ন্সিকজন্দ্র রার ারদায াধনা ারদায ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 759702

501273 াথী আক্তায রভা; ারুন াওরাদায সুযভা রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 978887

501274 ন্সংন্সক আক্তায রভা: জান্সকয রাকন ন্সনলুপা ইয়ান্সভন ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 375613
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501275 রভা; আন্সভনুর ইরাভ রভা: নুরুর ইরাভ ভাকজদা রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 145

501276 রভা: আন্সজভ খান রভা: আন্সজজ খান আকভনা খানভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 118198

501277 তনয় রদওয়ান প্িী রদওয়ান কল্পনা চাকভা ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 899306

501278 রভাছা: ারা খাতুন রভা: আ: ফাকছদ াকজদা খাতুন ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 899307

501279 রযজাউর কন্সযভ আতাউয যভান জুকফদা খাতুন ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 139

501280 সুইটি গাইন যাভানন্দ গাইন আকরা গাইন ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 286467

501281 রুভা আক্তায রভা: াজাান খাঁন দুলুপা রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 899298

501282 দীা আক্তায দুদু ন্সভয়া যাকদা রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 118199

501283 রভাোঃ এনামুর ক রভাোঃ জয়নার আকফদীন ন্সফরন্সক রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 143

501284 ান্সরভা আক্তায রভাোঃ ন্সপজ রারবানু ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 286458

501285 ান্সদয়া আক্তায রভা: ন্সদুর ইরাভ অ্ন্সদা রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 141

501286 পন্সযদা ইয়ান্সভন খন্দকায আক্তায রাকন াকযা আক্তায ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 155

501287 রভা: ফন্সয রাকন মৃত আরী ন্সভয়া আন্সম্বয়া খাতুন ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 286473

501288 রভাোঃ ফাকয়ন্সজদ রভাোঃ ইউনু আরী ফকুর খানভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 978883

501289 রভকদী াান ভাবুবুয যভান ন্সভনু রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 899295

501290 রাকরী আক্তায মৃতোঃ রভাোঃ ান্সফবুয যভান রখ রভাাোঃ ান্সয়া রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 899309
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501291 যীভা সুরতানা রভাতান্সরফ আকনায়াযা ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 118191

501292 রভাোঃ রন্সরভ রাকন রভাোঃ আবু ান্সনপ রফগভ নান্সগ ত আক্তায ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 147

501293 রভাছাোঃ ন্সযক্তা খাতুন রভাোঃ আোঃ আন্সজজ রভাছা: আয়া রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 978875

501294 আবুর কারাভ ান্সফবুয যভান াভসুন নাায ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 978881

501295 রভাছা: আনকজযা খাতুন রভা: আভজাদ আরী আকরয়া রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 974442

501296 রন্সরনা রভা: ন্সপকুর আরভ রভাছা: আকরয়া রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 142

501297 াফন্সযনা ভভতাজ কাজী আ: কাকদয জাানাযা রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 898448

501298 তুন্সর যানী ন্সফশ্বা যতন কুভায ন্সফশ্বা চায়না যানী রবওন্সভক ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 375610

501299 ন্সযতু ারদায ন্সিকজন ারদায াধনা ারদায ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 286472

501300 রভাা; নুযজাান নুপুয রভা: আব্দুয যভান রভাা: রকরনা রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 978871

501301 ান্সয়া রচৌধুযী রভাাম্মদ াআরভ রচৌধুযী ন্সভক খাকরদা রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 140

501302 রভাছা: তান্সনয়া ইয়ান্সভন রভা: াভছুর যভান রভাছাোঃ ছপুযা খাতুন ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 373703

501303 ন্সপ্য়াংকা আক্তায রভাোঃ াাবুন্সদ্দন যাকফয়া খাতুন ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 695554

501304 আকভনা খানভ ভন্সজফয রখ তন্সভনা রফগভ ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 595471

501305 নাজমুন নাায নাজমুর ইরাভ ভাামুদা রফগভ ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 695553

501306 ান্সফকুন্নাায ভন্সনরুজ্জাভান ন্সনলুা রফগভ ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 472266
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501307 জয়নফ আক্তায  জাকদ আরী  আকয়া খাতুন ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 695589

501308 ন্সটায ন্সফশ্বা এযাডাভ পুন্সরন ন্সফশ্বা ন্সপ্া ন্সফশ্বা ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 695564

501309 মুক্তা আক্তায জারার ন্সভয়া আকভনা রফগভ ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 695562

501310 সুব্রত চন্দ্র ীর সুবা চন্দ্র ীর ন্সফন্স উটি যানী ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 595491

501311 রভাোঃ আব্দু ারাভ রভাোঃ কুফাত আরী রভাছাোঃ যান্সদা রফগভ ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 595489

501312 রান্সনয়া আক্তায জয়নার যকায রুন্সয়া রফগভ ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 475007

501313 তান্সভনা আক্তায আব্দুর আন্সরভ রখাকদা রফগভ ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 595492

501314 রুন্সভ আক্তায রভা:আবুর কারাভ রভাছাোঃ ান্সনা রফগভ ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 475011

501315 নবুানা আব্দুয যভান ভভতাজ রফগভ ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 695559

501316 ভাকসুদা রভা: াভসুর ক পাকতভা ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 695557

501317 নান্সদা আক্তায রভাোঃ ইউনুছ আরী ভন্সযয়ভ রফগভ ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 595480

501318 রভাাোঃ জুকয়রা খাতুন রভাোঃ াইপৄন্সদ্দন রভাছাোঃ রজানা ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 595470

501319 রভাছাোঃ কাকুরী খাতুন কালু ন্সভয়া ান্সপজা খাতুন ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 475010

501320 সুকরখা আক্তায রভাোঃ াকজদ আরী াকযা রফগভ ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 475009

501321 রভাছাোঃ ান্সদা খাতুন রভাোঃ াভসুর খান রভাছাোঃ রন্সরনা রফগভ ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 475006

501322 ন্সফতা যানী রঘাল আনন্দ চন্দ্র রঘাল ঝন তা যানী রঘাল ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 695551
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501323 রভাছাোঃ উকম্মানী রভাোঃ আদভ আরী রভাছাোঃ আন্সভযন রনা ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 595474

501324 নান্সদযা ইরাভ ভান্সনরুর ইরাভ যওন আযা ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 695556

501325  উজ্জর যায় কান্সত্ততক যায় আকভান্সদনী যায় ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট আফ রভন্সডককর রটককনারজী, ঢাকা 695561

501326 কন্সনকা আক্তায রভা: কাভার ভইয়া রযকনা আক্তায রদ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 595784

501327 কৃষ্ণা রুি ন্সককায কুভায রুি দুরারী যানী রুি রদ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 693001

501328 ারভা খাতুন রভা: আব্দু ারাভ রভাছা: ন্সপকযাজা রফগভ রদ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 695862

501329 রযাকানা আক্তায যন্সপকুর ইরাভ যানু রফগভ রদ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 595779

501330 াযন্সভন আক্তায ন্সযাজুর ইরাভ াভছুন নাায রদ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 695867

501331 নাছন্সযন আক্তায রভা: দুরার ন্সভয়া নযজাান রফগভ শ্যাভরী আইন্সডয়ার রভন্সডককয ইনন্সিটিউট 285078

501332 াকনায়াযা আক্তায আব্দুর কান্সদয ন্সযজা খাতুন শ্যাভরী আইন্সডয়ার রভন্সডককয ইনন্সিটিউট 374048

501333 াযন্সভন রভাজাকম্মর তালুকদায ভভতাজ রফগভ
ভভতাজ রফগভ রভন্সডককর রটককনারন্সজ ককরজ, 

গাজীপুয
474670

501334 আপকযাজা আক্তায রভা: আপতাফ উন্সদ্দন ন্সভনাযা রফগভ
ভভতাজ রফগভ রভন্সডককর রটককনারন্সজ ককরজ, 

গাজীপুয
115731

501335 আপানা আক্তায আন্সজজুয যভান আকন্সরভা
ভভতাজ রফগভ রভন্সডককর রটককনারন্সজ ককরজ, 

গাজীপুয
373313

501336 খান্সদজা আক্তায রভা: ইউনুছ রফাযী াীনুয রফগভ নদ তান ত ইনন্সিটিউট 375463

501337 ন্সযন্টু ন্সকদায যনজীৎ ন্সকদায রন্সফকা ন্সকদায া ন্সপ্ি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 695481

501338 রভাছা: াযবীন আক্তায রভা: আব্দুয শুকুয রভাছা; াানাজ রফগভ রফা ইনন্সিটিউট অ্ফ ররথ রটককনারজী 117515

501339 ানাজ াযবীন রভা: চান ন্সভয়া আকননা রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ককরজ, ঢাকা 373765

501340 সুযাইয়া খাতুন রভা: সুরুজ আরী াকযা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 695024

501341 জন্সযনা আক্তায রভা: আ: জন্সরর ভকনায়াযা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694927
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501342 কল্পনা আক্তায রভা: াাজাান ন্সভয়া নাজভা আক্তায টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 692953

501343 সুফ তনা খাতুন রভা: সুরুজ্জাভান রভাছা: ভকনায়াযা রফগভ টাঙ্গাইর ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694989

501344 প্নভী দারফত ন্সন্টু নককযক রযখা দারফত টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 695009

501345 রাকী আক্তায রভা: কভজ উন্সদ্দন ন্সভয়া নূযজাান রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594904

501346 সুযাইয়া বুরবুন্সর ফাবুয রাকন রপারী রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 474431

501347 াকজদা খাতুন াজাান আরী যান্সদা টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594905

501348 আন্সভনা খাতুন আভান আরী জয়নফ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 59949903

501349 সুভা াযবীন রভা: রভানকছয আরী পন্সযদা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 474405

501350 ন্সউরী সুরতানা রভা: আব্দুর কদ্দুছ  ান্সরভা খাতুন টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 888928

501351 রুভী আক্তায রভাোঃ ভন্সনয রাকন খাঁন আকন্সরভা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 115446

501352 রভাাোঃ কুরসুভ আক্তায রভাোঃ ওকত ভইয়া রভাাোঃ জাানাযা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 115426

501353 ন্সনা আক্তায রভাোঃ রখাযকদ আরভ রকরনা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 371341

501354 অ্ন্সনভা রদফী দীক চন্দ্র রদফনাথ ভঞ্জু যানী রদফনাথ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 371339

501355 রভাাোঃ ন্সরন্স আক্তায রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ রভাাোঃ সুন্সপয়া আক্তায রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 115419

501356 যীনা যানী যায় রগাার চন্দ্র যায় ভারতী যানী যায় রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 282807

501357 রযখা যানী যায় রগাার চন্দ্র যায় ভারতী যানী যায় রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 115431
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501358 ান্সনুয আক্তায আকভত আরী পাযজানা আক্তায রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 115430

501359 রভাাোঃ আকয়া আক্তায রুন্সভ রভাোঃ পজয আরী রভাোঃ ন্সপকযাজা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 282796

501360 রভাাোঃ াকরা আক্তায রভাোঃ ভনছুয আরী আকভনা খাতুন রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 115435

501361 ভানছুযা আক্তায ভন্সপজুর ইরাভ রতাযা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 371347

501362 রাবরী আক্তায আবুর ফাায ান্সপয়া রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 282812

501363 াথী যানী দা রমাকগ চন্দ্র দা অ্ঞ্জরী যানী দা রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 371346

501364 রুভা আক্তায ন্সপক ন্সভয়া রন্সরনা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 225434

501365 ভভতাজ আক্তায রভাোঃ পজলুয যভান ন্সনলুপা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 115445

501366 াযন্সভন ন্সযতা ভ ূঁইয়া রভাোঃ আোঃ াত্তায ভঞা রভাাোঃ ন্সন্সযন আক্তায ন্সফউটি রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 115444

501367 রভাাোঃ রযানা আক্তায রভাোঃ ভন্সনরুর ক রভাাোঃ রযাককয়া রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 371335

501368 ন্সংন্সক যানী যকায উকভ চন্দ্র যকায পুতুর যানী যকায রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 115422

501369 আইন্সযন সুরতানা আব্দুর ক ান্সরভা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 282804

501370 খান্সদজা আক্তায ন্সনা রভাোঃ ইভাইর রান ান্সন্ত রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 282814

501371 রভাাোঃ াযন্সভন আক্তায রভাোঃ পন্সযদ ন্সভয়া রভাাোঃ রযৌনাযা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 282815

501372 ান্সফনা আক্তায তন্সযক উল্লা ভভতাজ রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 115441

501373 তান্সরভা আক্তায রভাোঃ রভাকরভ ন্সভয়া নুযজাান রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 371353
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501374 রভাক তদা আক্তায রভাোঃ রভাখকরছুয যভান ন্সপকযাজা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 115429

501375 ভীয াকদক রাকন ভীয আবুর রাকন রভাাোঃ রায়রা নুয রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 282810

501376 পাযজানা আক্তায ভন্সভনুর ক লুৎপা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 282813

501377 রভাাম্মৎ আকরয়া আক্তায রভাাম্মদ আব্দুর ভন্সজদ রজাযা খাতুন রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 115421

501378 রযান্সজনা আক্তায ারুন অ্য যন্সদ রভাাোঃ যান্সদা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 977695

501379 ান্সরভা আক্তায আব্দুর কন্সযভ আকনায়াযা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 282806

501380 রযান্সজনা আক্তায ান্সফবুয যভান জাকনাযা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 977693

501381 রভাাোঃ আকন্সরভা আক্তায রভাোঃ আফদুর যন্সদ ভাকজদা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 282799

501382 আকয়াা আক্তায রভাোঃ ইউনুছ ন্সভয়া রভাাোঃ াভছুয নাায রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 977694

501383 নত চক্রফতী ন্সবু চক্রফতী ন্সযনা চক্রফতী রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 693625

501384 ারভা আক্তায াইদুর ইরাভ রন্সরনা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 693623

501385 রভৌসুভী আক্তায আান উল্লা ভন্সযয়ভ রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 693628

501386 নাজমুন নাায আব্দুয যন্সভ যন্সভা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 472808

501387 স্মৃন্সত যানী রদফনাথ প্দীফ রদফনাথ সুনতী রদফনাথ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 593638

501388 রভাাোঃ ভামুদা আক্তায আবুর খাকয়য পন্সযদা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 593635

501389 আছভা আক্তায রভাোঃ ভন্সফন যকায রভাাোঃ রজাছনা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 472786
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501390 তাছন্সরভা আক্তায আন্সভয রাকন রপযকদৌন্স রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 472816

501391 ারভা আক্তায া আরভ ভকনায়াযা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 593626

501392 সুন্সভত্রা যানী দা সুধীয চন্দ্র দা যতনা যানী দা রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 472774

501393 ারভা আক্তায রভাোঃ াজাান কুন্সনুয রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 593632

501394 রভাাোঃ ন্সরন্স আক্তায রভাোঃ রভাফাযক রাকন রভাাোঃ ন্সনলুপা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 593648

501395 ফীনা যানী যায় রগাার চন্দ্র যায় ভারন্সত যানী যায় রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 472801

501396 ান্সছনা আক্তায রভাোঃ রযভত আরী াভসুয নাায রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 593641

501397 ন্সনগায সুরতানা মৃত জাাঙ্গীয আরভ ভভতাজ রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 472800

501398 তান্সনয়া আক্তায রভাোঃ তাজুর ইরাভ াটওয়াযী রযন্সজয়া রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 472792

501399 রভাাোঃ ন্সরজা আক্তায আফদু রছাফান রভাাোঃ নান্সছভা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 593629

501400 ভাবুফা পকয়জ আবুর পকয়জ জুকরখা আক্তায রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 472813

501401 রভাাোঃ যন্সভা আকতায রভাোঃ াভসুর আর,ভ খাঁন রভাাোঃ রদকরায়ায রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 472780

501402 ছাকরা আক্তায আবুর ফাকত নূযজাান রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 472807

501403 াাযা খাতুন আব্দুয যীদ আকভনা রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 472784

501404 সুন্সপয়া আক্তায রভা: ইছভাইর ন্সভয়া ান্সপয়া রফগভ অ্বয় আশ্রভ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 282704

501405 তাছন্সরভা আক্তায মৃত আব্দুর ওাফ াকয়স্তা রফগভ অ্বয় আশ্রভ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 282706
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কাউন্সিলের অধীলন কন্সিলেন্সিভ রীক্ষায় অংশগ্রেলের জনয পলশন্ট পকয়ার পেকলনােন্সজ (নান্স স্ং) আলেদনকান্সরলদর দরখাস্ত োছাই েূসক ন্সনলনাক্ত প্রার্থীলদর প্রলেশত্র ই্যয 
করা েলয়লছ। উক্ত প্রার্থীলদর রীক্ষা আগামী ০৪/০৯/২০২১ ন্সরিঃ অনযন্সিত েলে।

501406 রভাা: সুরতানা আক্তায রভা: আরী আশ্রাপ রভাা: যাকরা খাতুন অ্বয় আশ্রভ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 593517

501407 খাকরদা আক্তায রভা: আফদুর ওয়াদুদ ান্সরভা রফগভ অ্বয় আশ্রভ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 593520

501408 রভাা: ফকুর আক্তায াক আরভ রখাকদজা রফগভ অ্বয় আশ্রভ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 593518

501409 ভান্সনুয আক্তায রভা: ভাসুক ন্সভয়া অ্জুপা রফগভ অ্বয় আশ্রভ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 472671

501410 আছভা আক্তায খন্দকায খন্দকায রগারাভ রভাস্তপা জান্সকয়া রফগভ অ্বয় আশ্রভ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 693519

501411 রভাা: ইবা আক্তায রদকরায়ায রাকন জাানাযা রফগভ অ্বয় আশ্রভ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 693515

501412 রভাা: ান্সফনা আক্তায তুন্সন রভা: ন্সগয়া উন্সদ্দন খান জাানাযা রফগভ অ্বয় আশ্রভ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 593514

501413 কুরছুভ আক্তায কাভার রাকন আকভনা রফগভ অ্বয় আশ্রভ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 593516

501414 ন্সনগায সুরতানা ন্সভজানুয যভান ভন্সযয়ভ রফগভ অ্বয় আশ্রভ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 693512

501415 ন্সফবা যানী যকায যতন যকায জুরন যকায অ্বয় আশ্রভ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 693521

501416 রভাা: কাজর রযখা রভা: ইভযান রভাা: ভন্সযয়ভ অ্বয় আশ্রভ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 693516

501417 ন্সভতা যানী রবৌন্সভক ন্সশু যঞ্জন রবৌন্সভক রক্ষী যানী রবৌন্সভক অ্বয় আশ্রভ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 593521

501418 তাছন্সরভা আক্তায মৃত তাকরফ রাকন নুযজাান রফগভ রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 371459

501419 রযাকানা আক্তায জাভার উন্সদ্দন খন্দকায নুরুন্নাায রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 693746

501420 ভন্সযয়ভ আক্তায রভা: ভন্সজবুয যভান ভাকজদা রফগভ রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 593762

501421 াভীভা আক্তায রভা: আ: যন্সদ লুৎপা রফগভ রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 472961
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করা েলয়লছ। উক্ত প্রার্থীলদর রীক্ষা আগামী ০৪/০৯/২০২১ ন্সরিঃ অনযন্সিত েলে।

501422 ান্সনুয আক্তায আকনায়ায রাকন আকরয়া ক রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 593768

501423 যন্সভা আক্তায রভা: পজলুয যভান পাকতভা রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 472960

501424 পাকতভা আক্তায আন্সভয রাকন আকভনা আক্তায রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 693751

501425 সুন্সভ আক্তায রভা: ভাবুবুয যভান াযবীন রফগভ রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 693750

501426 নান্সদা সুরতানা রভা: াজাান সুন্সভ রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 693760

501427 অ্ন্তযা যানী দা ভান্সনক চন্দ্র দা অ্ঞ্জনা যানী দা রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 472970

501428 সুন্সভ আক্তায রভা: ভন্সনয রাকন ন্সফরন্সকছ রফগভ রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 371470

501429 যন্সভা আক্তায ীদুর ইরাভ ন্সপকযাজা রফগভ রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 693753

501430 পাযজানা আক্তায আব্দুর কুদ্দু ন্সপকযাজা রফগভ রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 693754

501431 রভাা: আকভনা আক্তায রভা: আব্দুর ভান্নান ভয়পৄর রনছা রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 593763

501432 উকম্ম কুরছুভ রভা: রদকরায়ায ভকনায়াযা রফগভ রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 593761

501433 স্বনারী আক্তায আবুর কারাভ রন্সরনা রফগভ রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 693747

501434 ন্সদপ্তী যানী দা ংকয চন্দ্র দা স্বযতী যানী দা রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 371464

501435 ান্সনুয আক্তায নন্সজয আম্মদ আন্সপয়া খাতুন রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 371463

501436 মুক্তা যানী ার স্বন কুভায ার অ্চনা যানী ার রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 371465

501437 ভামুদা আক্তায রভা: রভাছকরভ উন্সদ্দন ভাপৄজা রফগভ রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 371457
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করা েলয়লছ। উক্ত প্রার্থীলদর রীক্ষা আগামী ০৪/০৯/২০২১ ন্সরিঃ অনযন্সিত েলে।

501438 রভাাম্মৎ যাী আব্দুর যন্সদ খান রুন্সয়া রফগভ রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 371467

501439  তান্সনয়া আক্তায রভা: যন্সপকুর ইরাভ রভাছা: াভসুন্নাায
আকভদ ইনন্সিটিউট অ্প ররথ রটককনারজী,ন্সফ-

ফাৈীয়া
371641

501440 যন্সফউর ইরাভ ভীয মৃত তাজুর ইরাভ ভীয আকনায়াযা রফগভ
আকভদ ইনন্সিটিউট অ্প ররথ রটককনারজী,ন্সফ-

ফাৈীয়া
283032

501441 রুা যানী ার যকভ চন্দ্র ার ন্সরা যানী ার
আকভদ ইনন্সিটিউট অ্প ররথ রটককনারজী,ন্সফ-

ফাৈীয়া
473069

501442 রভা: আবু রনাভান রভা: রাযাফ রাকন রভাছা: লুৎপা রফগভ
আকভদ ইনন্সিটিউট অ্প ররথ রটককনারজী,ন্সফ-

ফাৈীয়া
593838

501443 সুন্সভ আক্তায রভা: ভনয আরী ছারভা রফগভ পটকটক ইনন্সিটিউট অ্প রভন্সডককর রটককনারন্সজ 371217

501444 আপকযাজা আক্তায মুক্তা রভাোঃ আশ্রাপ আরী রভাাোঃ আকনায়াযা রফগভ পটকটক ইনন্সিটিউট অ্প রভন্সডককর রটককনারন্সজ 371225

501445 নান্সদয়া আক্তায রভাখকরছুয যভান পমকজন রনছা পটকটক ইনন্সিটিউট অ্প রভন্সডককর রটককনারন্সজ 371220

501446 সুযাইয়া খানভ পয়জুর ক ন্সফরন্সকছ রফগভ পটকটক ইনন্সিটিউট অ্প রভন্সডককর রটককনারন্সজ 472698

501447 াযকবজ আম্মদ রাকরভান ভন্সনুয রফগভ পটকটক ইনন্সিটিউট অ্প রভন্সডককর রটককনারন্সজ 472691

501448 ভায়া আক্তায রভাোঃ আবুর কাকভ মৃত: জন্সভরা রফগভ পটকটক ইনন্সিটিউট অ্প রভন্সডককর রটককনারন্সজ 472693

501449 যাকফয়া আক্তায আতয আরী যাকদা রফগভ পটকটক ইনন্সিটিউট অ্প রভন্সডককর রটককনারন্সজ 472688

501450 ন্সভঠু যানী দা পুন্সরন ন্সফাযী দা কানন ফারা দা পটকটক ইনন্সিটিউট অ্প রভন্সডককর রটককনারন্সজ 472694

501451 ন্সভনাযা রফগভ পখয উন্সদ্দন জান্সভযা রফগভ
রভৌরবীফাজায ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি এে 

রটককনারন্সজ
283067

501452 রুফা আক্তায আব্দুয যন্সভ রাইন্সর রফগভ
রভৌরবীফাজায ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি এে 

রটককনারন্সজ
283069

501453 রুন্সজ রফগভ নূয ন্সভয়া রখাকদা রফগভ
রভৌরবীফাজায ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি এে 

রটককনারন্সজ
593886
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501454 ন্সরন্সর াক াং মৃত টুকফয খংরা মৃত ভন্সযদ াকাং
রভৌরবীফাজায ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি এে 

রটককনারন্সজ
593882

501455 ন্সরন্সফয়া ন্সযন্সছর ন্সযকতাল তজু উন্সভরা ন্সযন্সছর
রভৌরবীফাজায ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি এে 

রটককনারন্সজ
693879

501456 খন্দকায রপা আক্তায খন্দকায দযছ ন্সভয়া খন্দকায ছন্সভরুন রনছা
রভৌরবীফাজায ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি এে 

রটককনারন্সজ
593883

501457 আকয়া আক্তায মুন্নী রভা: আকর ন্সভয়া ন্সপারুন রফগভ
রভৌরবীফাজায ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি এে 

রটককনারন্সজ
593888

501458 তান্সনয়া আক্তায রভা: যইছ ন্সভয়া রভাছা: আন্সভনা রফগভ
রভৌরবীফাজায ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি এে 

রটককনারন্সজ
693357

501459 রযকনা রফগভ রভা: আব্দুর ফান্সছত কুরসুভা রফগভ
রভৌরবীফাজায ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি এে 

রটককনারন্সজ
693878

501460 ভাহভুদা তযপদায বভাকার্েছ আরী তযপদায আর্রয়া বফগভ ভপনেং ফাডে  যাযার্ভপডক কর্রজ 371708

501461 নাসপযন আক্তায পউরী পরয়াকত আরী সাভসুন নাহায বফগভ ভপনেং ফাডে  যাযার্ভপডক কর্রজ 693910

501462 পাপহভা আক্তায বভা: পভজান আয যহভান বসপরনা বফগভ ভপনেং ফাডে  যাযার্ভপডক কর্রজ 693909

501463 সয়দা ন্সন্সযন সুরতানা সয়দা আরা উন্সদ্দন জাানাযা রফগভ ান্সজগঞ্জ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 371107

501464 সয়দা াযন্সভন আক্তায আরা উন্সদ্দন জাানাযা রফগভ ান্সজগঞ্জ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 282689

501465 ন্সভনু আক্তায রভা: আবুর রাকন পন্সজরকতয রনছা ান্সজগঞ্জ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 693458

501466 ভানছুযা আক্তায রভা: রুহুর আন্সভন রপারী আক্তায ান্সজগঞ্জ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 593456

501467 রাকী যানী াা ন্সফভর চন্দ্র াা ন্সযনা যানী াা আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374394

501468 উকম্ম সুযাইয়া ইন্সত আব্দুর ান্নান নান্সছভা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374402

501469 সুন্সপয়া খাতুন ফজলুয যভান জুকফদা খাতুন আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374407

501470 াযবীন আক্তায রভা: তুরা ন্সভয়া সুন্সপয়া রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374408
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501471 ন্সনলুপা ইয়ান্সভন রভা: নফীয আরী আকনায়াযা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374410

501472 ারুর রভা: দুরার উন্সদ্দন নুপা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374411

501473 ন্সউরী আক্তায রভা: ন্সগয়া উদ্দীন মৃত ভন্সযয়ভ রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374413

501474 খান্সদজা আক্তায ফাদা ন্সভয়া নুযজাান আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374418

501475 জান্নাতুর ন্সপজা রভা: ন্সযাউর ইরাভ াভীভা আক্তায আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374422

501476 স্বপ্না আক্তায হুভায়ন যকায নুযজাান আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374420

501477 াসুন্নাায রভা: াভসুর ক রভাকদা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374405

501478 খান্সদজা আক্তায ররার উন্সদ্দন পাকতভা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374429

501479 ানাজ াযবীন ন্সদুর ইরাভ জন্সভরা আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374435

501480 রযাকানা াযবীন আকফয আরী কাজর রযখা আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374431

501481 সুজনা খাতুন সুন্দয আরী খান আন্সভনা খাতুন আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374426

501482 ন্সযনা সুরতানা রভা: ইয়াদ আরী নাজভা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 694263

501483 াানাজ াযবীন সুরুজ আরী রযন্সজয়া রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 596040

501484 তান্সরভা খাতুন রাযমুজ আরী রযকনা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 694268

501485 মুক্তা রফগভ রভা: ইয়ান্সছন ন্সভয়া রন্সরনা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 694274

501486 ভাসুভা আক্তায উভান গন্সন ভকনায়াযা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 694275
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501487 ভারুপা জান্নাত ভাইরুর ইরাভ ভন্সযয়ভ রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 694276

501488 রভাছা: স্বপ্না খাতুন রভা: ন্সন্সদ্দকুয যভান রভাছা: সুযাইযা আক্তায আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 694277

501489 আরন্সভনাযা মৃত আতাউয যভান রজানাযা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 694282

501490 ভহুয়া আক্তায ভন্সপজুর ইরাভ আভা আক্তায আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 694247

501491 সুইটি আক্তায রভা: রগারাভ রভাস্তপা নাজভা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 596039

501492 নান্সদ সুরতানা যন্সপকুর ইরাভ রানাযা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 596038

501493 তান্সরভা মৃত রনওয়াজ আরী পন্সকয জন্সযনা খাতুন আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 596037

501494 ভারুপা জান্নাত রভাখকরছুয যভান যন্সভা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 475610

501495 রাকী খাতুন ন্সরয়াকত আরী ন্সভনাযা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 475577

501496 ান্সদয়া আক্তায রভা: রারায়ভান আরী ভন্সজনা খাতুন আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 694304

501497 ককনন্সরউ ন্সচন্সভ সুন্সধীন্দ্র চামু্বগং আরন্সফনা ন্সচন্সভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 475589

501498 যাকফয়া সুরতানা রভা: আব্দু ারাভ রভাছা: ন্সন্সযনা আক্তায আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 475583

501499 আয়া আক্তায রতু আবু াইদ াভীভা আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 694297

501500 ন্সদররুফা আক্তায আবুর খাকয়য ন্দযজাান রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 694298

501501 কন্সনকা খানভ আ: গন্সন হুকন আযা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 694302

501502 রন্সতপা আক্তায রভা: যভত আরী াকছন ফানু আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 596022
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করা েলয়লছ। উক্ত প্রার্থীলদর রীক্ষা আগামী ০৪/০৯/২০২১ ন্সরিঃ অনযন্সিত েলে।

501503 ান্সফনা ইয়াছন্সভন রভা: আভজাত আরী আকনায়াযা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 596023

501504 রুান আক্তায আকভনা ভায়ন্সজন াকযা আক্তায আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 475606

501505 রভাছা: রাভাইয়া আক্তায রভা: রারাইভান যাকফয়া আক্তায আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 596035

501506 নতাযা স্মৃন্সত ইবা ইযাইর যকায ন্সখনা খাতুন আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 596030

501507 ন্সরভা আক্তায আতাারুর ইরাভ সুন্সপয়া রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 596027

501508 ন্সরজা আক্তায আতাারুর ইরাভ সুন্সপয়া রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 596026

501509 রানা আক্তায বুরবুর ন্সভয়া ভরা খাতুন আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 475600

501510 তান্সনয়া সুরতানা রভা: রুসৄর আন্সভন আকনায়াযা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 475599

501511 ান্সফনা আক্তায রভা: আইয়ুফ আরী আকন্সরভা খাতুন আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 694288

501512 াথী ন্সফশ্বা মৃত ভন্সন ন্সফশ্বা ন্সভনা যানী ন্সফশ্বা আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 694290

501513 নান্সগ ত আক্তায রভা: নজরুর ইরাভ রভাছা: নান্সছভা খাতুন আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 475605

501514 ভাবুফা আক্তায রভা: ন্সফল্লার রাকন নাজন্সভন নাায আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 694252

501515 রভাছা: যাকফয়া আক্তায রভা: আব্দুয যন্সভ রভাছা: ান্সফনা ইয়ান্সভন আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 694278

501516 রভাছা: ওয়ান্সদা আক্তায রভা: নুরুর ক রভাছা: জয়তন রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 475598

501517 রক্ষী চামু্বগং ভন্সনযাজ ভান্দা নয়ভী চামু্বগ্য আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 694257

501518 শ্যাভরী ন্সডও প্কনন্দ ন্সযন্সছর প্ন্সনতা ন্সডও আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 6942994

Page 94



কাউন্সিলের অধীলন কন্সিলেন্সিভ রীক্ষায় অংশগ্রেলের জনয পলশন্ট পকয়ার পেকলনােন্সজ (নান্স স্ং) আলেদনকান্সরলদর দরখাস্ত োছাই েূসক ন্সনলনাক্ত প্রার্থীলদর প্রলেশত্র ই্যয 
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501519 ভন্সন আক্তায রভা: আব্দুর গপৄয রখাকদজা খাতুন আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 596041

501520 কুরসুভা আক্তায আন্সজভ উদ্দীন যন্সভা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 596043

501521 উভা যানী সূত্রধয কাজর সুত্রধয ন্সরা যানী সূত্রধয আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 596047

501522 রাবরী আক্তায রভা:রখাকা ন্সভয়া ন্সনলুপা ইয়ান্সভন আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 596051

501523 ন্সউরী আক্তায রভাকরভ উন্সদ্দন ভকনায়াযা আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 475594

501524 খন্দকায আপকযাজা ভন্সন খন্দকায আকনায়ায রাকন রায়রা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 475567

501525 যত্না ন্সচন্সভ ভাকচন রযভা রযকফকা ন্সচন্সভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 698293

501526 ীভা আক্তায রভা: আ: ছাত্তায ান্সভদা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 475542

501527 রান্সনয়া আক্তায আ: যন্সভ পন্সযদা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 310493

501528 ন্সফরন্সকছ রভা: ফন্সদ উজ্জাভার যাকদা জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372204

501529 নান্সযন আব্দুর খাকরক ভের ভকভনা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372191

501530 রভাা: নান্সদা আক্তায রভা: জাভার রাাইন রভাা: নাযন্সগছ রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372173

501531 জান্নাতুর রপযকদৌ নফা আরী নুপা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372201

501532 লুৎপা াযবীন রভা: ান্সফবুয যভান াওয়া ন্সফন্সফ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283733

501533 কনকা খাতুন রভা: ভন্সতউয যভান রভাছা: রযৌনাযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372210

501534 ররবুজা আক্তায রভা: ভজনু ন্সভয়া রভাছা: কযদা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372195
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501535 ন্সরজা আক্তায ন্সজজুর ক আন্সম্বয়া রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372172

501536 তানন্সজনা রভা: সতয়ফ আরী রভাছা: ছাাযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283422

501537 রভাছা: রতু ইরাভ াজ তালুকদায রভাছা: যাকদা খাতুন জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283734

501538 তান্সরভা খাতুন রভা: ভন্সনক ন্সভয়া রভাছা: রযাককয়া রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283745

501539 রভাছা: জাপন্সযনা আক্তায ন্সফউটি রভা: আব্দুর ান্সভদ রভাছা: নুয রচাযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 243739

501540 নাযন্সগছ আ: যভান যাকফয়া রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372205

501541 ানা রনা সুরুজ আরী রজকরখা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372168

501542 ন্সপাত-ই-জাান রফরার রাকন রন্সরনা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283721

501543 ারা খাতুন ভন্সজফয যভান রযাককয়া রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283705

501544 রভাছা: আছভা ন্সন্সদ্দকা রভা: আবুর াকভ রভাছা: পন্সযদা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283706

501545 পাযজানা ইয়ান্সভন ইন্সত পারুক আকম্মদ জহুযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283732

501546 রন্সরনা আক্তায  চাঁন ন্সভয়া ভন্সযয়ভ রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283726

501547 ন্সভন্সথরা আক্তায রভাখকরছুয যভান ন্সফনা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283743

501548 ান্সভদা ইয়ান্সভন রভা: ান্সফবুয যভান আনকজযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283746

501549 মুন্নী াযবীন আ: ছাত্তাযা ন্সযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283704

501550 রভাক তদা আক্তায রভা: রভাপাজ্জর রাকন রভাছা: জাানাযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283742
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501551 রায়রা আক্তায রভা: আব্দুর াই াকরভা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283717

501552 যায়ানা জান্নাত আপজর রাকন যান্সভা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372190

501553 সুভাইয়া আরার ানুপা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283738

501554 আকন্সরভা খাতুন রভা: আকফদ আরী ছাকনায়াযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283741

501555 ন্সল্পী আক্তায রভা: ওয়াকজদ আরী আকনায়াযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372175

501556 ন্সপকযাজা খাতুন আবুর রাকন রযন্সভদা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372198

501557 রপন্সি াযবীন রভা: পযাদ আরী কুরছুভ রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372177

501558 তান্সরভা সতয়ফ আরী বুজা জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372209

501559 ভন্সনযা খাতুন রভা: রতাপাজ্জর রাকন াযবীন রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372196

501560 আন্সপপা জান্নাত আন্না আরার উন্সদ্দন নুপা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283737

501561 রভাছা: সূকম তদা াথী রভা: সুরুজ্জাভান রভাছা: ফান্সছযন রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283707

501562 আকন্সরভা খাতুন রভা: আকনায়ায রাকন রভাছা: নান্সছভা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372167

501563 কন্সনকা আ: কাকদয ন্সরন্সর রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372207

501564 রান্সনয়া জান্নাত রারাইভান ক রযখা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372181

501565 অ্রুনা আক্তায রভা: কালু রখ রভাছা: ভকনায়াযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372192

501566 নান্সছভা খাতুন রভা: আ: াই রভাছা: পন্সজরা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283749
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501567 আল্পনা খাতুন রভা: আ: আন্সজজ যওন আযা খাতুন জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283724

501568 খাকরদা আক্তায আন্সিঁ খন্সরলুয যভান জাানাযা জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372208

501569 াভীভা খাতুন ন্সফবুয যভান নাজভা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 494436

501570 ান্সরভা আোঃ াই ফাকনছা জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594428

501571 রাফনী আক্তায সুরুজ্জাভান জকফদা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 599302

501572 আকন্সরভা আক্তায রভা: আ: আন্সজজ রভাছা: পন্সযদা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594444

501573 ান্সদা াজাান আরী রপারী রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594407

501574 ন্সউরী খাতুন পজর ন্সভয়া রভাক তদা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694622

501575 তানন্সজরা আক্তায রভাস্তপা কাভার নাজভা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694595

501576 ভাকরছা রফগভ আ: খাকরক আছভা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694603

501577 যান্সপয়া সুরতানা রভা: আব্দুর কাকদয সুকজদা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594452

501578 ন্সভ ততা আক্তায াইপৄর ইরাভ অ্ন্সফযন রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694594

501579 চায়না আক্তায রভা: আজভত আরী াকজদা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473770

501580 ইরা আক্তায যন্সপকুর ইরাভ রযখা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 475570

501581 জান্নতুর নাঈভ মৃত আব্দুর গন্সন যন্সভা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594427

501582 ন্সভতু খাতুন রভা: ভয়নার ক রভাছা: আকযাজা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473788
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501583 রভাছা: সুফন তা ইয়ান্সভন রভা: তাকরফ আরী রভাছা: পাকতভা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 596007

501584 ন্সযভা খাতুন রভা: আব্দুর ফাকযক ন্সন্সযনা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594422

501585 ন্সখা খাতুন দুদু ন্সভয়া ভন্সযয়ভ রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473794

501586 ান্সফনা ইয়ান্সভন রভা: সুরতান ন্সভয়া নপন্সছয়া রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594434

501587 আা আক্তায আযাপ আরী মুক্তা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694592

501588 ভারুপা আক্তায ান্সভদ উল্লা ইয়ান্সভন রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473772

501589 মুনছুযা খাতুন ভকবুর রাকন হুকনয়াযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473779

501590 রভকডান্সরন ন্সভাং রা ভানন্সকন ন্ধ্যা ন্সভাং জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694613

501591 যান্সফয়া খাতুন রভাযাদ ন্সভয়া রদলুয়াযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473787

501592 রভাছা: তাছন্সরভা খাতুন রভা: রতাজাকম্মর ক রভাছা: রভাযকদা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694596

501593 উকম্ম খান্সদজা রভা: রভাতাকরফ রাাইন ভকনায়াযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473757

501594 আন্সযপা আছভত কাজুরী জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473783

501595 রভাযছান্সরভা আক্তায রভা: রগারাভ রভাস্তপা ান্সন্ত রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473773

501596 উকম্ম ান্সফফা রভা: আান ান্সফফা উকম্ম কুরছুভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473769

501597 খুন্স আক্তায রভা: আয়নার ক রভাছা: রফরী রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694635

501598 তান্নী আক্তায াইদুয যভান সুযাইয়া রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 372170
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করা েলয়লছ। উক্ত প্রার্থীলদর রীক্ষা আগামী ০৪/০৯/২০২১ ন্সরিঃ অনযন্সিত েলে।

501599 ন্সযনা খাতুন রভা: আরার উন্সদ্দন রভাছা: ভন্সজনা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594438

501600 ভন্সর খাতুন পন্সযদ আরী পন্সযদা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694615

501601 আন্সিঁ আক্তায আক্কা আরী আপকযাজা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473802

501602 াযন্সভন আক্তায রভা: ীদুল্লা ন্সভতু রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694601

501603 পাকতভা আক্তায ন্সভা রভা: ন্সভযাজ উন্সদ্দন ন্সখনা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594443

501604 রকান্সনুয খাতুন আ: কন্সযভ জয়নফ রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594416

501605 রভৌসুভী আক্তায রভা: খায়রুর আরভ আকন্সরভা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594420

501606 পান্সভা আক্তায াাজাভার ভভতা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 475572

501607 াযন্সভনা খাতুন রভা: আরভ রাাইন ভায়া রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594423

501608 াফানা আক্তায জাভার উদ্দীন ন্সরন্সর রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473747

501609 ররনা আক্তায ররার ন্সভয়া ান্সপয়া রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473776

501610 ান্না রভা: আব্দু াক্তায ারুর রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594451

501611 আকরয়া আক্তায রভা: আরী রাাইন রভাছা: ন্সখা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694611

501612 আন্সপয়া আক্তায রভা: সুরুজ্জাভান আঞ্জুয়াযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594441

501613 ন্সরা আক্তায রভা: াজাান আরী প্াভনীক ফানু রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694634

501614 রভন্সয াযবীন রভা: উভান আরী াকজযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473803
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কাউন্সিলের অধীলন কন্সিলেন্সিভ রীক্ষায় অংশগ্রেলের জনয পলশন্ট পকয়ার পেকলনােন্সজ (নান্স স্ং) আলেদনকান্সরলদর দরখাস্ত োছাই েূসক ন্সনলনাক্ত প্রার্থীলদর প্রলেশত্র ই্যয 
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501615 স্বপ্না াযবীন সুরতান ভামুদ মুককরছা জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473784

501616 রভাা: ন্সদররুফা খাতুন রভা: আপজার রাকন রভাা: আপকযাজা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694614

501617 পাকতভা জান্নাত রভা: আ: ভান্নান আভা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694600

501618 সুন্সপয়া রভা: জুরা ন্সযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473775

501619 রভাা: ন্সন্সযনা আকতায রভা: রককন্দায আরী তাকযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594414

501620 খান্সদজা আক্তায সুইটি রভা: আবুর রাকন অ্জুপা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694602

501621 রভাছা: াযবীন রভা: আ: কদ্দু রভাছা: যাকদা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594440

501622 রজন্সভন ছন্সভয আরী আকযাজা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694585

501623 তাছন্সরভা আব্দুর কাকভ ছপৄযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594412

501624 তান্সরভা আক্তায রভা: ভককছদ আরী রখ আকনায়াযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 599286

501625 কান্সনজ পাকতভা রভা: রখাকা ন্সভয়া রভাছা: জন্সভরা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594432

501626 রপন্সি খাতুন ায়দয আরী রযানুয়াযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694625

501627 রান্সভয়া সুরতানা ন্সদদারুর আরভ জুকরখা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473790

501628 ম্পা াযবীন ন্সজয়াউর ক কল্পনা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694593

501629 ফকুর আক্তায রফরার রাকন পাকতভা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694587

501630 পাকতভা খানভ রভা: সুরতান রাকন খান ভন্সজতনা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594426
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501631 রুভী আক্তায ন্সভিায উন্সদ্দন ন্সরন্স রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594448

501632 রভৌসুভী ভন্সনরুজ্জাভান রপারী রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473792

501633 ন্সযা খাতুন আব্দুর রভাল্লা জন্সযনা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473796

501634 আন্সযপা খাতুন রভা: আন্সভনুয ইরাভ রযৌনাযা রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473786

501635 রুনা খাতুন রভা: আ: জন্সরর সুন্সপয়া রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694629

501636 ন্সযতা খাতুন সুরতান রাকন ন্সল্পী রফগভ জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইন: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473768

501637 ন্সখা খাতুন রভা: খন্সরলুয যভান ভাকজদা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 283626

501638 ভন্সজতনা আক্তায মৃত. রভা: আব্দুর ভন্সজদ রভাছা: ান্সভদা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 283650

501639 তানন্সজনা জাীন রভা: আবু তাকরফ ছাকনায়াযা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 372124

501640 সুভনা আক্তায রভা: ন্সপ উন্সদ্দন আকযদা খাতুন জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 372128

501641 ভন্সজনা খাতুন রভা: ভন্সছয উন্সদ্দন রকান্সনুয রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 283643

501642 অ্ঞ্জনা খাতুন রভা: আনায আরী াভছুন্নাায জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 283666

501643 নুযাত জাান রভা: সুরুজ্জাভান খুন্স রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 283625

501644 ভঞ্জুয়াযা খাতুন মুন্তাজ আরী সুন্সযয়া রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 372115

501645 ান্সদয়া আক্তায মৃত. রভা: আব্বাছ আরী রভাছা: ান্সরভা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 283645

501646 নান্সযন নাায ভন্সনরুজ্জাভান জাানাযা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 283654
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করা েলয়লছ। উক্ত প্রার্থীলদর রীক্ষা আগামী ০৪/০৯/২০২১ ন্সরিঃ অনযন্সিত েলে।

501647 রী আ: াই আকভনা জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 372118

501648 চাকভরী রভা: ফাচ্চু ন্সভয়া ভকনায়াযা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 283646

501649 রযান্সজনা আক্তায রভা: আব্দুর কদ্দু ভন্সজযন রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 283663

501650 ইনাায ইভাইর রাকন যত্না রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 473713

501651 যন্সভা আক্তায ইয়াকুফ আরী ভকভনা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 473706

501652 রান্সন আযা খাতুন রাকন আরী আকভনা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 694561

501653 কুসুভ কন্সর চাঁন ন্সভয়া ারভা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 473735

501654 রভাছা: জান্সকয়া সুরতানা রভা: াহ্ জাভার রভাছা: ছুপৄযা খাতুন জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 493730

501655 খাইরুন্নাায রভা: খন্সরলুয যভান নান্সছভা াযবীন জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 694572

501656 যানী খাতুন আন্সভয রাকন রযাককয়া রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 594363

501657 রুানা খাতুন রভা: আ: গন্সন জহুযা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 473720

501658 ান্সরনা আক্তায রভাাম্মদ আরী রভাছা: নুরুন্নাায রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 473722

501659 কনা খাতুন রভা: আ: ান্সকভ আকন্দ ভন্সযয়ভ জাান জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 594371

501660 উকম্ম আন্সতয়া রভা: আব্দুয যন্সদ হুনুপা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 473721

501661 রাইজু আক্তায মযত আরী গুকরছা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 473726

501662 াকফকুন্নাায াভছুর ক খান যান্সজয়া ফকগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 694559
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501663 ন্সফরন্সকছ আক্তায আইনুর ক রপরা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 694551

501664 াভীভা আক্তায সুইটি রভা: আব্দু ারাভ আছভা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 473717

501665 রভাছা: রন্সরনা আক্তায রভা: ররার উন্সদ্দন রভাছা: আকন্সরভা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 694532

501666 শ্যাভরী যানী দা াভারু যন্সফদা পৄরভন্সত যানী জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 654565

501667 ান্সনা আক্তায আব্দু াভাদ জান্সভযন রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 594379

501668 রুবা খাতুন রভা: রাযাফ আরী াকরা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 694550

501669 আন্সভনা খাতুন রভা: পজলুর ক ান্সরভা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 594362

501670 ন্সযা খাতুন াাজ উন্সদ্দন অ্জুপা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 694569

501671 ন্সভতু আক্তায আব্বা আরী আকন্সরভা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 694563

501672 রভাছা: আপন্সযনা আক্তায রভা: আযাদ আরী রভাছা: ানা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 694567

501673 নাজন্সনন নাায রাযাফ আরী রখাকদজা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 694568

501674 কাজরী াযবীন জান্সকউর ক ভামুদা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 694562

501675 ন্সনলুপা আক্তায রভা: রভাজাকম্মর ক শুবা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 473704

501676 রন্সরনা আক্তায রভা: ররাকভান রাাইন রভাছা: ভন্সজতনা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 473715

501677 যাকফয়া রপযকদৌী অ্ন্তযা রভা: আব্দুয যন্সভ মৃত: রভাছা: আকনায়াযা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 694545

501678 রভাছা: রজন্সভন খাতুন রভা: ইয়ান্সছন ভের রভাছা: যাকফয়া রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 594382
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501679 রভৌসুভী আক্তায আব্দুয যন্সদ পৄযা খাতুন জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 473727

501680 রভাোঃ আাদুজাভান আযজু রভাোঃ আব্দু াভাদ আয়া রফগভ রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 490

501681 ভারা ফন্সনক অ্ন্সশ্বনী ফন্সনক ফানা ফন্সনক রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 491

501682 মুন্সক্ত যানী ফাক কন্তাল চন্দ্র ফাক অ্ঞ্জরী ফাক রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 493

501683 রভাোঃ নূকয আরভ আব্দুর খাকরক ভীয  পন্সযদা আক্তায রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 488

501684 কাভরুন নাায রভাোঃ আব্দুর াই রভাছাোঃ ান্সরভা আক্তায রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 114640

501685 পাযজানা রফন্সফ ান্তা ন্সভজানুয যভান াীণ ানাজ াযবীন রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 283579

501686 যীভা আক্তায রভাোঃ ফাায উদ্দীন আকয়া আক্তায রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 114646

501687 রভাোঃ খায়রুর ইরাভ রভাোঃ রভাকরভ উন্সদ্দন রভাছাোঃ নুরুন্নাায রফগভ রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 898627

501688 ন্সভন্সন আক্তায রভাোঃ আকদ আরী ান্সনা খাতুন রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 372034

501689 তায়াভীভ সুরতানা  আবু ান্সনপ রুভী আক্তায রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 372032

501690 যান্সজয়া সুরতানা রভাোঃ আব্দুর ারাভ রন্সরনা রফগভ রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 372042

501691 রযৌনআযা রভাাম্মদ আব্দুর কদ্দুছ যন্সভা খাতুন রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 283584

501692 াানাজ াযবীন ন্সরয়াকত আরী আরী নুরুন্নাায রফগভ রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 283570

501693 তানন্সজনা যভান রভাোঃ মযত আরী আকনয়াযা রফগভ রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 977891

501694 যওনাযা খাতুন রভাোঃ আোঃ যন্সদ রভাছাোঃ আকভনা রফগভ রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 372022

Page 105



কাউন্সিলের অধীলন কন্সিলেন্সিভ রীক্ষায় অংশগ্রেলের জনয পলশন্ট পকয়ার পেকলনােন্সজ (নান্স স্ং) আলেদনকান্সরলদর দরখাস্ত োছাই েূসক ন্সনলনাক্ত প্রার্থীলদর প্রলেশত্র ই্যয 
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501695 তাজন্সভনা আক্তায ন্সরভা আবুর রাকন জাানাযা রফগভ রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 372045

501696 রুভা আক্তায আব্দুয যন্সদ খাঁন ন্সন্সযনা আক্তায রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 372041

501697 রভাোঃ আন্সরমূর যাজী রভাোঃ াজাান আরী খান আকনায়াযা রফগভ রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 898628

501698 রযাকানা ন্সনজাভ ন্সনজাভ উন্সদ্দন যান্সজয়া সুরতানা রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 114648

501699 রভাোঃ আাদুজ্জাভান নূয রভাোঃ ারুনয যন্সদ রভাছাোঃ ান্সপজা খাতুন রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 283582

501700 রাভা ফন্সনক অ্ধীয ফন্সনক ন্ধ্া ফন্সনক রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 798789

501701 রযানা াযবীন রভাোঃ ইব্রাীন আরী াকজযা রফগভ রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 898625

501702 ন্সযতা যানী দা মুকন্দ্র দা ফকুর যানী রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 114647

501703 মুন্স তদা খাতুন আব্দুর কন্সযভ তহুযা খাতুন রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 798785

501704 ভামুদুর াান আব্দুর ভান্নান পাকতভা খাতুন রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 798788

501705 ান্সফনা ইয়াছন্সভন আোঃ রন্সতপ যন্সভা খাতুন রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 372023

501706 রভাোঃ জান্সকয রাকন রভাোঃ আোঃ খাকরক রভাছাোঃ জকফদা রফগভ রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 977886

501707 রভাোঃ ভন্সনরুজ্জাভান রভাোঃ ায়দায আরী রভাস্তান্সযন রফগভ রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 977884

501708 জাানাযা আক্তায নুয ভামুদ ছাকযা রফগভ রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 977889

501709 ইয়াছন্সভন আক্তায রভাাম্মদ ফজলুয যন্সদ াকজযা আক্তায রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 977887

501710 াীন আক্তায হুভায়ুন কন্সফয রন্সরনা রফগভ রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 898623
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501711 ফযনারী াা যকফাধ াা ারুর াা রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 977894

501712 ন্সরজা আক্তায ন্সরয়াকত আরী ঢারী আন্সভযন রনছা রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 283569

501713 াীন সুরতানা ন্সফউটি আব্দুর খাকরক ভীয সুন্সপয়া রফগভ রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 283592

501714 রভাছাোঃ উম্মাানী কাভার রাকন রভাছাোঃ যান্সদা রফগভ রভযী রভন্সডককর ইনন্সিোঃ ভয়ভনন্সং 283576

501715 ানন্সজদা ইরাভ রভাোঃ আোঃ কাকদয রভাছাোঃ রজানা রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283435

501716 ন্সফন্সফ াওয়া রভা: সুরতান আরী ন্সন্সযনা খাতুন নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283426

501717 নুযাত জাান ভইয়া ন্সফন্দু এখরা উন্সদ্দন ভাইয়া াভীভা রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283444

501718 াথী খাতুন মৃত: আবু ফক্কয ন্সন্সদ্দক রভাছাোঃ আকন্সরভা রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283438

501719  জান্সদা খাতুন রভাোঃ াভত আরী ভকনায়াযা রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283443

501720 রভাোঃ রুকফর রাকন রভাোঃ নফাফ আরী সুন্সপয়া রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 283432

501721 ন্সতথী খাতুন ন্সভনাজ উন্সদ্দন াযবীনা রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473572

501722 রন্সরনা রভা; ভকবুর রাকন রভাছা: রখাকদজা রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594258

501723 সূফ তনা রফগভ রুহুর আন্সভন রযাকরনা রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473554

501724 রভাচাোঃ আন্সভরুন রনছা রভা: আন্সভয আরী রভাছাোঃ রজনা রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473579

501725 রভাছাোঃ রুনা আক্তায রভা; ভন্সপদুর ক রভাছাোঃ াযন্সবন আক্তায নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473569

501726 াকরা খাতুন রভা: আব্দুছ ছাভাদ পন্সযদা খাতুন নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473562
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501727 াভছুন্নাায াইদুয যভান নাজভা রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473577

501728 ভাপৄজা আক্তায ভন্সপজ উন্সদ্দন ভকনায়াযা রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473573

501729 আন্তযা আক্তায ফীন্সথ রভা: যান্সজউর াান ন্সফপ্লফ ানা রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473581

501730 ান্সভযা আক্তায রভাোঃ আোঃ আন্সজজ ভকনায়াযা রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473585

501731 খায়রুন্নাায রভাোঃ রভাখকরছুয যভান রভাছাোঃ ান্সপজ খাতুন নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473564

501732 রভাছাোঃ রযাকভছা আক্তায রভাোঃ ফন্সয উন্সদ্দন রভাছাোঃ রযখা রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694439

501733 ান্সকরা আক্তায রভা: ফাবুর রখ জুকরখা রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694456

501734 পাযজানা আক্তায ন্সরন্স আব্দুর ান্সকভ রযনু আযা নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594448

501735 রযাকানা আক্তায রভাোঃ ন্সপকুর ইরাভ াকজযা খাতুন নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594240

501736 যওন আযা আক্তায নুরুর ইরাভ াকযা রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694441

501737 আপানা আক্তায রভা: আন্সনসুয যভান খাকরদা আক্তায নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694422

501738 রযভা রফগভ জন্সরর ন্সভয়া নাায রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473583

501739 আন্সভনা রফগভ রভা: আ: আন্সজজ ভকনায়াযা রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473584

501740 পাযজানা ইরাভ ইভাইর রাকন যকায লুৎপৄন্নাায নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594253

501741 াভছুন্নাায নূয রভাাম্মদ রভাছাোঃ াছনা রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594254

501742 াফনুয চাঁদনী ভকবুর রাকন উকম্ম কুরসুভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594245
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501743 আন্সফদা সুরতানা আকনায়ায রাকন াানা রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 593128

501744 ন্সযক্তা আক্তায নান্সজভ উন্সদ্দন াকজদা খাতুন নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594255

501745 রন্সরনা আক্তায রভৌ রভাোঃ সুরুজ আরী মৃতোঃ রভাছাোঃ আকনায়াযা রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 473575

501746 রপযকদৌ আযা ন্সফউটি রভাোঃ আব্দুর ক রভাছাোঃ যন্সভা আক্তায নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594253

501747 রনা খাতুন দুদু ন্সভয়া যাকফয়া রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 694435

501748 রযাকানা আক্তায ন্সরছা আকফদ আরী ভভতাজ রফগভ নান্সযাফাদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 594269

501749 রযান্সজনা আক্তায রভা: আব্দুয যন্সদ সুন্সপয়া আক্তায
ইনন্সিটিউট অ্ফ এডুককন ন্সয তাচ এে ন্সউম্যান 

ন্সযক তা, রনত্রককানা।
371985

501750 রফকদনা আক্তায রভা: জাকদ আরী আন্সভনা আক্তায
ইনন্সিটিউট অ্ফ এডুককন ন্সয তাচ এে ন্সউম্যান 

ন্সযক তা, রনত্রককানা।
371979

501751 সুজরা আক্তায রভা: ফজলুয যভান ভাকজদা আক্তায
ইনন্সিটিউট অ্ফ এডুককন ন্সয তাচ এে ন্সউম্যান 

ন্সযক তা, রনত্রককানা।
371986

501752 ন্সযনা আক্তায রভা: আ: যাজ্জাক ভকনায়াযা আক্তায
ইনন্সিটিউট অ্ফ এডুককন ন্সয তাচ এে ন্সউম্যান 

ন্সযক তা, রনত্রককানা।
594139

501753 ঝুভা আক্তায মুতুতজ আরী আভা
ইনন্সিটিউট অ্ফ এডুককন ন্সয তাচ এে ন্সউম্যান 

ন্সযক তা, রনত্রককানা।
473402

501754 ান্সদা আক্তায আফদুয যভান আকন্দ লুৎপৄয নাায
ইনন্সিটিউট অ্ফ এডুককন ন্সয তাচ এে ন্সউম্যান 

ন্সযক তা, রনত্রককানা।
594140

501755 রযাভা আক্তায আব্দুয যান্সদ আন্সম্বয়া আক্তায
ইনন্সিটিউট অ্ফ এডুককন ন্সয তাচ এে ন্সউম্যান 

ন্সযক তা, রনত্রককানা।
594136

501756 মুক্তা আক্তায জুকফদ আরী সুরতানা আক্তায
ইনন্সিটিউট অ্ফ এডুককন ন্সয তাচ এে ন্সউম্যান 

ন্সযক তা, রনত্রককানা।
594142

501757 তাভান্না আক্তায জাপয আরী আঈুূঁয়া আক্তায
ইনন্সিটিউট অ্ফ এডুককন ন্সয তাচ এে ন্সউম্যান 

ন্সযক তা, রনত্রককানা।
594141

501758 রতাপাজ্জর রাকন রভাাম্মদ আরী কুসুভা আক্তায
ইনন্সিটিউট অ্ফ এডুককন ন্সয তাচ এে ন্সউম্যান 

ন্সযক তা, রনত্রককানা।
594145
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501759 ন্সন্সযন আক্তায (ন্সন্সয) রভা: ন্সজন্নাত আরী আকনায়ায আক্তায
ইনন্সিটিউট অ্ফ এডুককন ন্সয তাচ এে ন্সউম্যান 

ন্সযক তা, রনত্রককানা।
594144

501760 শুক্লা রদফনাথ সুন্সনর চন্দ্র রদফনাথ নক্ষী যানী রদফনাথ
ইনন্সিটিউট অ্ফ এডুককন ন্সয তাচ এে ন্সউম্যান 

ন্সযক তা, রনত্রককানা।
594134

501761 রভৌসুভী ভের যন্সফরা ভের কল্পনা ভের
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597269

501762 রভাা: তান্সযনা ইরাভ রভা: আন্সভরুর ইরাভ রভাা: খান্সদজা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
697246

501763 ানন্সজদা আক্তায রভা: দুরার াওরাদায াযবীন রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597313

501764 শুক্লা যানী প্পৄল্ল কুভায সফষ্ণফ আন্সনভা যানী
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597300

501765 সুভা রভা: রভাকরভ উন্সদ্দন আকনায়াযা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
376111

501766 ফনানী যানী জগদী াইক ন্সযনা যানী
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597319

501767 জান্নাতুর রপযদাউ রভা: আব্দুর জন্সরর রভাল্লা খান্সদজা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
376112

501768 নুপুয যানী মৃত: যতন কুভায াওরাদায ভাযানী
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
476989

501769 ন্সমুর আক্তায রভা: আরতাপ রাকন ন্সনলুপা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597322

501770 নুযাত জাান ন্সনা রভা: নুয উন্সদ্দন ন্সউন্সর রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477035

501771 তাভান্না আবু তাকয আরী রনগাফান ন্সযন্সজয়া
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
476991

501772 রাইজু আক্তায রভা: া আরভ গাজী রভাা: রাইন্সর রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
117158

501773 কুরসুভ রভা: ভাকজদ যদায নুযজাান
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
376089

501774 পূন্সণ তভা াওরাদায ধীকযন চন্দ্র াওরাদায ন্সভনতী যাণী াওরাদায
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
376085
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501775 মুন্নী আক্তায রভা: খন্সরলুয যভান ান্সছনা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597301

501776 রভৌসুভী আক্তায ন্সযাজুর ইরাভ াযভীন আক্তায
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
376090

501777 অ্ন্তযা আকতায সুখী রভা: াজাান াওরাদায াকযা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477040

501778 ন্সনা আক্তায আ: গন্সন ন্সকদায ভান্সদা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
697257

501779 তাছন্সরভা আক্তায আন্নী আ: খাকরদা াওরাদায ভকনায়াযা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477019

501780 আন্না ন্সভনন্সত ভান্সঝ উকভ ভান্সঝ রতকযজা ভান্সঝ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
376108

501781 বুলু যকায ন্সচত্ত যঞ্জন যকায আবা যকায
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
476993

501782 নুযাত জাান রকয়া রভা: রভাাযযপ রাকন রভাা: তান্সনয়া রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477036

501783 রভাা: সুভাইয়া আক্তায রভা: াইদুয যভান রভাা: াকরা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
697243

501784 আন্সয়া আক্তায রভা: জারার রজাভাদ্দায পান্সতভা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
697232

501785 কন্সনকা ভের জগদী ভের ন্সফত্র ভের
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597286

501786 ন্সনন্সতা রভা: ররার উন্সদ্দন ানাজ াযবীণ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
697256

501787 নুপুয ভন্সল্লক প্ভথ ভন্সল্লক দযনী ভন্সল্লক
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597288

501788 রভাা: যান্সভা রফগভ রভা: ভাাবুফ আরভ রভাা: রভাক তদা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477025

501789 ন্স আক্তায রভা: াকপজ াওরাদায রভাক তদা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477028

501790 তান্সনয়া আক্তায রভা: আব্দুর ওাফ যান্সজয়া সুরতানা
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477005
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501791 পাকতভা আক্তায নূরুর ইরাভ খন্সরপা দুলু রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
376096

501792 াযন্সভন আক্তায আরভগীয াওরাদায ন্সযনা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477007

501793 তান্সনয়া আক্তায রভা: ারুন যীদ াওরাদায নুরুন নাায রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477032

501794 ীভা আক্তায রভা: জাাঙ্গীয রফাযী রুীয়া রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
476995

501795 ইযাত জাান টুনু এ.এভ জন্সয রভাা: রাকনয়াযা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597315

501796 নাছন্সযন জাান রভা: রখাকন াওরাদায যী রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
476980

501797 ন্সর আক্তায রভা: সুরতান রফাযী ভভতাজ রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
117153

501798 রভাা: াথী আক্তায রভা: াজাান ঘযাভী রভাা: কন্সনুয রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
376075

501799 ভানসুযা আক্তায ন্স রভা: জারার পন্সকয রভাা: জান্সকয়া রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
376107

501800 রযখা ারদায সুকুভায ারদায গীতা ারদায
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597290

501801 রভাা: ান্সরভা ইযাত রভা: ারুন অ্য যন্সদ রভাা: তাছন্সরভা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597292

501802 কন্সনুয রভা: নুরুর ক খান্সদজা
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597291

501803 রী আক্তায ান্সফবুয যভান খান ান্সরভা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
286925

501804 ানন্সজদা আক্তায তনু রভা: ারুন রফাযী ছন্সফ রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
376113

501805 আপকযাজা আক্তায ইভাইর রাকন াানাজ রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597348

501806 নুযাত জাান ন্সর রভা: ন্সন্সদকুয যভান তালুকদায জাানাযা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477014
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501807 রাভা যানী ফারা শ্যাভর কুভায ফারা আযতী যানী ীর
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597305

501808 টুম্পা ন্সকদায যাখার চন্দ্র ন্সকদায ভঞ্জু যানী ন্সকদায
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597317

501809 ন্সজয়ানা াযবীন রভা: জাাঙ্গীয রাকন াযন্সভন জাান
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
117156

501810 মুক্তা জাান ডন্সর ভন্সউয যভানা ভন্টু ান্সছনা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
376083

501811 রভাা: ান্সফকুননাায রভা: খন্সরলুয যভান আরাভ যান্সদা আকতায
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
117154

501812 রভাা: ভয়না অ্ াক্তায রভা: রছন্টু ন্সভয়া রভাা: াযবীন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477026

501813 রভাা: মুক্তা রভা: রভাককরচ আকন রভাা: ন্সযনা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
376115

501814 তী যান্সন দা সুনীর চন্দ্র দা আকরা যান্সন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
697251

501815 রভাা: যান্সভা রফগভ রভা: রন্সরভ যদায রভাা: ইনাযা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597320

501816 আন্সযপৄয যভান আব্দুর ভাকরক তাছন্সরভা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
376073

501817 রভাা: রপযকদৌন্স আক্তায রান্সনয়া রভা: রভাতাকরফ াং আন্সছয়া রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
376084

501818 রভাা: রান্সনয়া আক্তায রভা: ফাককয ন্সকদায রভাা: তান্সরভা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
376092

501819 ন্সভতু যানী রগৌযঙ্গ ন্সকতুনীয়া ছন্সফ যানী
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
697236

501820 রাফনী রভা: জারার তালুকদায লুৎপা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477022

501821 ন্সযনা যকায ন্সফভতী যকায রযবা যকায
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477034

501822 রডারন চাা রভা: খন্সরলুয যভান রুভা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477008
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501823 পান্সতভা আক্তায পুষ্প আন্সযপৄর ইরাভ ফাবুর াভসুন নাায
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477002

501824 ভাকসুদা আক্তায ন্সযাজ ন্সভয়া অ্কজদা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
376079

501825 রান্সনয়া আক্তায আফদুয যফ ফয়াতী আকরয়া রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
476992

501826 সুইটি ারদায স্বন কুভায ারদায অ্রুনা াওরাদায
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477010

501827 কন্সফতা ারদায ন্সফভর ারদায সুধা ারদায
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597325

501828 ান্সভভা আক্তায আ: যফ ন্সকদায াভসুয নাায
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477006

501829 যন্সভা রুহুর আন্সভন যদায ান্সনা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597307

501830 রভাা: ভন্সনযা আক্তায রভা: ন্সন্সদ্দকুয যভান রভাা: ভান্সনুয রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
376093

501831 সুযভা আক্তায ন্সছন্সদ্দক রজাভাদ্দায ভাছুভা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
497318

501832 নাজনীন আক্তায রভা: এনাকয়ত রাকন রফাযী জাানাযা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
286935

501833 ান্তা ইরাভ রভা: আরভগীয ভীয ন্সযন্সভ রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
697241

501834 াথী যানী অ্মূল্য চন্দ্র ারদায াধনা যানী
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
697253

501835 ঝন তা আক্তায রভা: দুরার খান রজাৎস্না রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
697239

501836 জান্নাতুর রপযদাউ রভা: াভছূর আরভ খুবু রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
697247

501837 রভাা: ন্সযা রভা: জাাঙ্গীয ন্সভনাযা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597321

501838 আন্সযপা আকতায রভা: আনছায যদায আভা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
476987
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501839 রভাা: ঝুমুয রভা: াভসুর ক ন্সল্পী খানভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477017

501840 ন্সফানী ন্সফশ্বা অ্ভকয ন্সফশ্বা াথী যানী ভদ্দায
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477000

501841 যাভন্সন যানী দা সুনীর চন্দ্র দা আকরা যানী দা
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
697254

501842 যান্সফকা রফগভ আ: যন্সপক পন্সকয ভভতাজ রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
4769996

501843 আপকযাজা খানভ রভা: আদভ আরী রভাল্লা কন্সনুয রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477021

501844 ন্সউরী আভা রভা: রভাতাকরফ রাকন ানাজ াযবীন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477003

501845 নন্সভতা যায় কান্সততক যায় অ্রুনী যানী যায়
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
376091

501846 যাকফয়া ফাযী রভা: আব্দু াত্তায যন্সভা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
286931

501847 জান্নাতুর রপযকদৌন্স দুরার খান জান্সকয়া রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
697238

501848 মুন্সনয়া খানভ রভা: ভাাবুফ আরভ রভাা: যান্সদা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477009

501849 ান্সফনা আক্তায রভা: সয়দ আরী রপারী রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
376077

501850 আন্সরমুন জাান ন্সতনা ভাকসুদুয যভান রকয ান্সছনা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477038

501851 রভৌন্সভতা তান্সযন রভা: ফাদর াওরাদায ন্সয়াযা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
697242

501852 নাজমুন নাায রভা: যন্সপকুর ইরাভ ভান্সনুয রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
286926

501853 স্বন তা ারদায স্বগীয় ভাঘন রার ারদায অ্ঞ্জরী যানী ারদায
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477024

501854  পান্সভা আক্তায মৃত: ন্সজয়া উন্সদ্দন াওরাদায রফন্সফ রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477013
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501855 নুপুয ারদায অ্ভর ারদায ঊলা ারদায
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
497298

501856 নীন্সরভা ফাড়ৈ াধুচযন ফাড়ৈ প্সূন্সত ফাড়ৈ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477039

501857 ন্সযন্তা খানভ আ: ভন্সতন াওরাদায নান্সভা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597293

501858 অ্নান্সভকা সফযাগী অ্ভর কৃষ্ণ সফযাগী রযফা যানী সফযাগী
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
697233

501859 ান্সভয়া আক্তায রকয়া রভা: কাওায রাকন খাঁন নান্সযন সুরতানা
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477031

501860 রভাা: তাভান্না আক্তায রভা: আইউফ আরী রভাা: তাছন্সরভা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477037

501861 ফনানী ভজুভদায ৎকয ভজুভদায মৄথীকা ভজুভদায
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
597287

501862 াযন্সভন আক্তায রভা: া আরভ গাজী রভাা: রাইন্সর রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
117157

501863 লুনা আক্তায রভা: জন্সরর নান্সযন রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
117155

501864 তনুশ্রী ভের ন্সনমর ভের রজাৎস্ব ভের
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477018

501865 রভাা: ন্সফথী আক্তায রভা: আ: ভাকরক ন্সভয়া রভাা: কান্সনুয রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্প ররাথ এে রটককনারন্সজ, 

ফন্সযার
477033

501866 রভাাোঃ ন্সন্সযন সুরতানা রভাোঃ রককন্দায আরী রখ খান্সদজা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 282401

501867 ন্স আক্তায রভাোঃ ইরাভ রখ পন্সযদা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376928

501868 পাকতভা আখতায রভাোঃ ায়দায আরী নান্সছভা খানভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376927

501869 রুন্সফ যায় সুযঞ্জন যায় যনন্সঞ্জতা যায় ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376926

501870 াযবীন খাতুন রভাোঃ াভছুয যভান গাজী আকভনা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376925

501871 ন্সংন্সক যানী দা ন্সনতয রাান দা পূন্সণ তভা যানী দা ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 287689

501872 রভাছাোঃ ইবা রভাোঃ যন্সপকুর ইরাভ রভাছাোঃ তন্সভনা খাতুন ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 287686

501873 ন্সর ভের দযথ ভের ন্সফনতা ভের ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 287682
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501874 ান্সভভা রককন্দায পন্সযদা ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 287681

501875 রভাছাোঃ উকম্ম রুভানা খানভ অ্ন্সনভা রভাোঃ ইন্সি আরী রভাছাোঃ ন্সনলুপা ইয়ান্সভন ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 287676

501876 ইন্সতকা ারদায যনন্সজৎ ারদায ন্সযক্তা ারদায ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 287675

501877 তান্সভনা খাতুন রভাোঃ ইযাক রখ রুন্সভচা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 287671

501878 ন্সরভা যকায নূকয়র যকায বাযতী যকায ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 287669

501879 সুফন তা যায় দুরার যায় ন্সভনন্সত যায় ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 287668

501880 ন্সপ্য়ংকা ন্সভত্র তুলায ন্সভত্র ফীনা ন্সভত্র ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 287667

501881 বৃন্সি যানী দা যনন্সজৎ কুভায দা ন্ধ্যা যানী দা ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 287668

501882 ন্সপকযাজা খানভ রভাোঃ নুয ইরাভ রকয কুযন্সনা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 287663

501883 রভাছা: ান্সকরা আক্তায আব্দুর ান্সভদ সুন্সপয়া রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 287661

501884 যাকফয়া আক্তায রখ রৎপয যভান ভভতাজ রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 282400

501885 রযকফকা খাতুন রযফা দাদন কান্সজ ন্সয়াযী রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376923

501886 ন্সন্সল্প ন্সফশ্বা ারুন অ্য যন্সদ ান্সযচা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376922

501887 রাকনআযা রভাোঃ জুভযাতী রজাকফদা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376921

501888 জান্নাতুর রপযকদৌ রভাোঃ আব্দুর কুদ্দু রজন্সভন খাতুন ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376920

501889 রভাা: স্বন তারী আক্তায আকযামুর কন্সফয যানী রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376919

501890 রাকী খাতুন যন্সপকুর রভাল্যা ন্সরন্সরভা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376917

501891 ন্সফউটি যকায ন্সনযাঞ্জন যকায সুন্সচত্রা যকায ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376915

501892 আচ তনা ন্সফশ্বা রগান্সফন্দ ন্সফশ্বা ন্ধ্যা ন্সফশ্বা ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376914

501893 যীা যায় রচৌধুযী কন্তাল যায় রচৌধুযী বাযতী যায় রচৌধুযী ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376912

501894 যভা যায় রগৌযাঙ্গূঁ যায় কল্যানী যায় ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376906

501895 সুন্সভ খাতুন রভা: আযাপ রাকন রভাল্যা রন্সরনা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376904

501896 তুন্সরকা যকায সুনীর যকায পৄরভারা যকায ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376901

501897 প্ন্সতবা যকায সুনীর যকায পৄরভারা যকায ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376900

501898 নান্সগ ত নাায যদায পারুক আকভদ ভকনায়াযা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376899
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501899 াযন্সভন আক্তায তান্সনয়া আব্দু ারাভ রখ ভন্সনয়াযা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376895

501900 রভাাোঃ যন্সন আক্তায রভাোঃ আন্সভন উন্সদ্দন রভাাোঃ নুরুন নাায ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376894

501901 পাযজানা আক্তায রভাোঃ গপপায াওরাদায রনা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376892

501902 াথী ইরাভ রভাোঃ গপপায াওরাদায রনা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376891

501903 ভারুপা আক্তায রভাোঃ ন্সভজানুয যভান ান্সফনা ইয়ান্সভন ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 122551

501904 গায়ত্রী ীযা ন্সফশ্বনাথ ীযা গীতা ীযা ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 376889

501905 াযন্সভন আক্তায রভাোঃ আন্সছমুউন্সদ্দন রপান্সজয়া ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 477686

501906 ন্সরো যত্ন রজভস্ যত্ন ন্সউন্সর যত্ন ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 697923

501907 রভাছা: ররান্সভনা খাতুন রভাোঃ টিপু সুরতান রভাছাোঃ রন্সরনা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 697920

501908 খান্সদজা আক্তায ওভয আরী খাঁন পাকতভা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 697919

501909 যওনাযা ন্সযম্পা রভাোঃ রগারজায রাকন াযন্সভন আক্তায ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 697918

501910 রভাছাোঃ রুন্সফয়া খাতুন রভাোঃ ন্সভজানুয যভান খান রভাছাোঃ যাকফয়া রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 697917

501911 াযন্সভন ন্সন্সযন রভাোঃ নুকয আরভ ন্সভক রতাযা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 697913

501912 রাকী খাতুন রভা: রভাকরভ উন্সদ্দন রযনু রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 697912

501913 রভাাোঃ পাযজানা আক্তায ীযা রভাোঃ ান্সনপ াওরাদায রযানা আক্তায ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 697909

501914 পাযজানা আক্তায রভাোঃ কাভার উন্সদ্দন আনছাযী রজন্সভন আনছাযী ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 697906

501915 ভন্সনলা যানী ভজুভদায ন্সনকযাদ চন্দ্র ভজুভদায রনা যানী ভজুভদায ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 697903

501916 তৃষ্ঞা যকায সুবাল চন্দ্র যকায রযখা যানী যকায ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 697902

501917 সচন্সত ভন্সল্লক ফাবুর ভন্সল্লক ন্সফতা ভন্সল্লক ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 697896

501918 ঝুভা খাতুন াঈদ রখ নান্সভা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 697895

501919 রভাছাোঃ ন্সভন্সরনা খাতুন রভাোঃ ন্সরয়াকত আরী রভাছাোঃ মুন্সরভা খাতুন ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 697892

501920 ান্সয়া খাতুন রভাোঃ ভাাবুর যদায ভন্সনযা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 597927
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501921 পান্সতভা পাযানা মুক্তা এ এভ আন্সজজুর ক যদায নূয জাান রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 597926

501922 ীভা খাতুন আরতাপ াওরাদায ন্সয়াযা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 597924

501923 আপকযাজা খাতুন রভাোঃ আন্সজজুয যভান াানাজ রখ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 597919

501924 রতা খানভ ন্সভজানুয যভান ান্স রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 597915

501925 পাযজানা আপকযাজ আরতাপ রাকন গাজী রুন্সপজা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 597914

501926 মুন্সপকা খাতুন রভা: নান্সয উন্সদ্দন ন্সভনা াযবীন রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 597905

501927 যীভা আক্তায সকয়া জাাঙ্গীয রাকন ান্সদা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 477677

501928 তানন্সজরা সুরতানা আ. ভন্সজদ রখ ান্সরভা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 477703

501929 রভাছাোঃ ান্সরভা খাতুন রভাোঃ ভন্সবুর ইরাভ রভাাোঃ রফকদনা খাতুন ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 477700

501930 ভভতাজ খাতুন আোঃ যাজ্জাক রখ ারভা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 477698

501931 মুন্সনয়া আক্তায রভাোঃ ারাভ ান্সদা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 477690

501932 রভাছাোঃ তাভান্সনয়া তাযী রভাোঃ আন্সভরুর ইরাভ রভাছাোঃ াসুযা খাতুন ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 477687

501933 ন্সন্সল্প ফাড়ৈ অ্ন্সনর ফাড়ৈ রপারী ফাড়ৈ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 477683

501934 তান্সরভা খানভ রভাোঃ ফন্সয মুন্সি যাকফয়া রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 477680

501935 ন্সনা রভানান্সরা ফজলুয যভান রকরনা রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 477678

501936 ন্সযা আক্তায রভাোঃ করভান ন্সভনা ন্সভক. ান্সনুয রফগভ ন্সটি রভন্সডককর ইন্সনন্সিটিউট, খুরনা 477677

501937 নাছন্সযন খানভ ন্সন্সদ্দকুয যভান ভন্সজতনা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 697705

501938 রান্সনয়া আক্তায ন্সযভা আব্দুয যন্সভ রখ ভন্নুজান রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 697732

501939 রযভা খানভ খন্দকায আযাপাত আরী আভা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 597774

501940 াযন্সভন আক্তায রুভা রভা: রযজাউর াওরাদায আকন্সরভা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 597762

501941 চুভন্সক খাতুন রভা: ফাবুর রখ পাকতভা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 597768

501942 নান্সদযা খাতুন ান্সফবুয যভান খান জান্নাতুর রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 597781

501943 রুনা খাতুন রভা: মুন্সজফায যাভান ভাপৄজা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 697721
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501944 টুম্পা ারদায রগাার ারদায আকরাভন্সত ারদায ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 477545

501945 ম্পা ন্সফশ্বা যকভ ন্সফশ্বা মমুনা ন্সফশ্বা ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 697725

501946 পান্সভদা ইয়ান্সভন বৃন্সি রভা: জান্সকয রাকন াানাজ রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 477546

501947 ভান্সপ্ত ন্সফশ্বা তাযাদ ন্সফশ্বা ন্সধতা ন্সফশ্বা ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 477551

501948 স্বণ তরতা ফয যভা নন্দ ফয সুলভা ফয ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 597766

501949 তান্সনয়া খাতুন াভছুয যভান াকরা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 597760

501950 পাযানা আক্তায রভা: রকভত আরী রযখা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 477547

501951 সুরতানা খাতুন রভা: রুহুর রভাল্যা ন্সরনা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 597776

501952 খুন্স আক্তায ইউনুচ ভাতুব্বয ন্সয়াযা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 697722

501953 রভা: যন্সন ইরাভ রভা: রভানাকয়ভ ন্সভনা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 597761

501954 রাফনী খাতুন আফজার রখ ভারুপা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 597771

501955 পাকতভা আক্তায এ, রক নজরুর ইরাভ আকন্সরভা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 697718

501956 রযাককয়া খাতুন এফাত আরী রখ জাানাযা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 697715

501957 নওন্সযন রাকন জন্সর এ, এভ আবুর রাকন যান্সরা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 477543

501958 ন্সনরা খাতুন ন্সপকযাজ রখ নাজভা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 597775

501959 খান্সদজা আক্তায ইব্রান্সভ রখ পন্সজরা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 376713

501960 রুম্পা চক্রফতী অ্কাক চক্রফতী ল্লফী চক্রফতী ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 287504

501961 ন্সপ্য়াংকা রগারদায মুকুর রগারদায ন্সফত্রা রগারদায ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 376718

501962 ভন্সনযা খাতুন াকতভ ভন্সল্লক ান্সদা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 115966

501963 তান্সনয়া খাতুন রভা: নূয আরভ যীপ কন্সনকা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 376710

501964 ন্সভন্সভ আক্তায রভা: ান্সফবুয যভান যাকপজা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 376707

501965 ন্সরভা আক্তাযী রভা: আরী আকফায রখ তন্সভনা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 115973

501966 াযভীন আক্তায রভা: ফজলুয যভান খায়রুন নাায ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 115968

501967 উল্লাী ফাগচী যনন্সজত ফাগচী ন্সফনতা ফাগচী ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 376721

501968 গায়ত্রী যানী রবৌন্সভক ন্সনযঞ্জন কুভায রবৌন্সভক চন্দ্রফতী রবৌন্সভক ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 376724

501969 নাজন্সভন আযা আনছায রভাৈর াযবীন রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 115975

501970 উন্নন্সত ন্সফশ্বা যন্সফন্দ্র নাথ ন্সফশ্বা স্বন তযানী ন্সফশ্বা ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 287494
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501971 ন্সরজভা খানভ রভা: আব্বা মৃধা রভাা: ঝন তা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 115964

501972 সুরতানা রভা: পযাদ রখ তাছন্সরভা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 287492

501973 ন্সনা আক্তায সয়দ ন্সযাজ আকভদ যান্সদা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 287507

501974 ভন্সন ভারা ন্সফশ্বা কান্সরদ ন্সফশ্বা ভভতা ন্সফশ্বা ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 376716

501975 সুভা খাতুন রভা: খন্সফয াওরাদায ন্সযনা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 115969

501976 ন্সপ্া ভজুভদায রগারক ভজুভদায তৃষ্ঞা ভজুভদায ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 287497

501977 ন্সনন্সরভা রাদ্দায প্পৄল্য রাদ্দায ফান্সন্ত রাদ্দায ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 287501

501978 ানা রনা ন্সরজা আব্দুর কন্সযভ রভাৈর ছাইযা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 115971

501979 ন্সভতা াযবীন ন্সভজানুয রখ পন্সজরা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 376717

501980 খান্সদজা সুরতানা আজভ আরী রভাল্যা াকজদা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 376719

501981 ন্সউরী যায় বকফন্দ্র নাথ যায় নন্সভতা যায় ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 287502

501982 পাকতভা খাতুন আকফয ভন্সল্লক ান্সনা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 376712

501983 আকভনা খাতুন রভা: রুস্তভ আরী আভা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 376729

501984 রকরনা খাতুন মৃতোঃ রভা: সুযত আরী জাকভরা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং   ২৮৭৪৯৩

501985 আন্সযপা নাছন্সযন বৃন্সি রভা: আজাদ রখ যন্সদা রফগভ ন্সন্সযনা ান্সভদ ইনন্সিোঃ অ্ফ নান্স তং 115967

501986 বাযতী ভের অ্ম্বল্য ভের রতা ভের সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 477481

501987 রাফনী আক্তায রভা: ফাচ্চু আকন ছাকরা খাতুন সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 477464

501988 াযন্সভন রভাক্তায আরী াওরাদায ভভতাজ রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 697587

501989 মৃন্সত্তকা ভাদ্দায রুা রুকুভায ভাদ্দায সুনন্দা ভাদ্দায সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 697611

501990 ন্সফথী সুরতানা রভা: ান্সভমুর ক রাকনয়াযা রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 376633

501991 াথী খাতুন রভা: আভজাদ যদায রজানা খাতুন সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 376622

501992 ন্সভা আক্তায আরী আকফায রভাল্লা ান্সদা রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 287439

501993 পাযজানা খানভ রভা: ভন্সজবুয যভান চাকভরী রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 697621

501994 নাজভা খাতুন রগারাভ রাকন কুরসুভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 116838

501995 রভাছা: ান্সভভা খাতুন রভা: ারাভ আরী রভাছা: মুন্সক্ত খাতুন সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 376632

501996 রাানা খাতুন াভীভ রখ ারভা রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 697597

501997 ছায়যা খাতুন রভা: যন্সফউর যদায রভাছা: আন্সছয়া রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 697603
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501998 রভাছা: সুন্সভ খাতুন রভা: যন্সফউর ইরাভ রভাছা: লুৎপাতুন রনছা সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 376630

501999 রভাছা: ন্সযপা খাতুন রভা: ইয়ান্সন আরী রভাছা: সুন্সপয়া খাতুন সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 376631

502000 রভাছা: রানারী খাতুন রভা: আন্সভয রাকন রভাছা: ঝযনা রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 376624

502001 রুভানা ইয়ান্সভন মৃত: রভা: রাযাপ রাকন ান্সনা রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 697595

502002 ভামুদা খাতুন নকীফ আ: ক যান্সদা রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 287436

502003 আন্না খাতুন নজরুর ইরাভ ন্সযপা রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 477460

502004 রভাছা: রযাককয়া সুরতানা রভা: ভন্সনয উদ্দীন রভাছা: ান্সনা রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 477451

502005 ভন্সনযা খাতুন রখ রভা: আরী রনায রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 115251

502006 চন্দ্রা রন হৃদদ রন অ্ন্সনতা রন সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 597641

502007 রানারী যানী ভের ন্সফকা চন্দ্র ভের গীতা ভের সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 597653

502008 তান্সনয়া খাতুন খন্সফয রখ আকনায়াযা রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 477476

502009 ভন্সযয়ভ রভা: রুস্তভ আরী তভীরা সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 477479

502010 রুা চক্রফতী যকভন চক্রফতী অ্ তনা চক্রফতী সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 477455

502011 আপকযাজা আক্তায ফাবুর ন্সকদায ন্সপকযাজ রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 477477

502012 ইরা গাউছুর ক খান ান্সপয়া রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 795543

502013 ান্সপজা আক্তায রককন্দায রখ ঝতনা রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 597647

502014 চন্দ্রা সফযাগী ন্সযদা সফযাগী কন্সফতা সফযাগী সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 597579

502015 রজানা খাতুন রভা: আব্দুয যন্সভ যান্সদা রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 697583

502016 আয়া আক্তায রভা: ফাায রভাল্লা ভয়না রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 697609

502017 ান্সরভা আক্তায রভা: ান্সনপ রভাা: রাইরী রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 115250

502018 রভাছা: জান্সদা খাতুন রভা: জান্সরুর ইরাভ রভাছা: ন্সনলুপা ইয়াছন্সভন সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 376644

502019 তন্সনয়া খাতুন রভা: আবু াইদ ভন্সল্লক াযবীন রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 697576

502020 াথী ন্সফশ্বা সকরন ন্সফশ্বা াধনা ন্সফশ্বা সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 287440

502021 চন্সনয়া খাতুন এ.এভ. ন্সপকুর ইরাভ ভনন্সজরা খাতুন সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 287448
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502022 ভান্সযয়া ইয়ান্সভন বৃন্সি রভা: ইউছুপ আরী রখ ন্সউরী রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 697626

502023 যান্স খানভ জাাঙ্গীয ন্সকদায আকভনা রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 697523

502024 রুন্সভ খাতুন রভা: ান্সদুর গাজী রাকীভা রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 287446

502025 রযভা আক্তায ন্সরয়াকত পন্সকয রযকনা রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 287435

502026 পাযজানা আক্তায রুভা রভা: যন্সপকুর ইরাভ রতাযা রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 116836

502027 ন্সভ. ন্সল্পী আক্তায রভা: যন্সপকুর ইরাভ রতাযা রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 116794

502028 রভাা: তান্সনয়া আক্তায রভা: নুকয আরভ খান পাকতভা রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 597666

502029 াানা আক্তায ছাকনায়ায রখ ভকনায়াযা রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 116844

502030 আপানা ন্সভন্সন ন্সরন্স রভা: আব্দুর ফান্সযক ানা ান্সফনা রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 597590

502031 কুরসুভা খাতুন রভা: আরাত তযপদায নান্সগ রফগভ খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 376776

502032 সুভা ন্সফশ্বা জগৎ ন্সফশ্বা সুজতা ন্সফশ্বা খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 376765

502033 রভাছা: ভাছুযা খাতুন রভা: ান্সফবুয যভান রভাছা: জীফন রনছা খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 115328

502034 রভাছা: জুকরখা আপন্সযন রভা: আয়ুফ আরী রভাছা: খাইরুন রনছা খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 115331

502035 রভাছা: যান্সভা খাতুন রভা: যন্সফউর ইরাভ রভাছা: াকযজাান খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 287574

502036 নান্সভয়া আপযীন রভাোঃ আজগায আরী কন্সনুয খাতুন খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 116872

502037 ন্সভনন্সত ফারা ন্সফন্দাফন ারদায সুধা যানী খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 979234

502038 সুভা ভের কান্সততক ভের ইযাফতী ভের খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 979227

502039 রভাছাোঃ  ন্সযাজুভ মুন্সনযা রভাোঃ আযভান আন্সর রভাছাোঃ আশুযা রফগভ খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 979233

502040 ন্সভতা যায় ন্সফাদ যায় ফকুর যায় খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 979231

502041 আা খানভ রভাোঃ ন্সযন রভাল্লযা ান্সপজা খানভ খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 115332

502042 স্বরুা ফারা গাইন ন্সকযন চন্দ্র গাইন প্ন্সভরা যানী গাইন খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 3376775

502043 অ্ন তা যানী দা যনজীৎ কুভায দা ঝন তা যানী দা খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 376764

502044 ন্সন্সযনা আক্তায আবুর রাকন াকরা রফগভ খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 287561
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502045 াযন্সভন ন্সন্সযন কন্সর রভাোঃ আব্দু াভাদ রভাৈর রযাককয়া রফগভ খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 115301

502046 পূন্সনভা যকায ন্সনন্সখর যকায নন্সভতা যকায খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 697738

502047 অ্নন্যা যকায ইন্নানুকয়র যকায পুতুর যকায খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 597821

502048 বুন্সনয়া আক্তায ারুন অ্য যন্সদ ভভতাজ রফগভ খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 597800

502049 রযভা আক্তায রখ খন্সরলুয যভান নান্সছভা রফগভ খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 597796

502050 রভাছাোঃ নুয সুন্সপয়া রভাোঃ ওয়াকজদ আরী রভাছাোঃ আকভনা খাতুন খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 477562

502051 তাব্দী যদায কযান্সজত যদায ন্সরা যানী যদায খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 697778

502052 ীভা যকায ভীযন যকায প্বাতী যকায খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 697786

502053 রভাাোঃ তাযা খাতুন রভাোঃ মুজান্সদ রখ যওানাযা রফগভ খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 597816

502054 আন্সছয়া খাতুন ান্সভদ ভন্সল্লক ারুর রফগভ খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 597814

502055 াানা আক্তায রভাোঃ আফজার াওরাদায জান্সকয়া রফগভ খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 597819

502056 কন্সফতা খানভ রভাোঃ আইয়ুফ রাকন ান্সফনা ইয়ান্সভন খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 376761

502057 পাকতভা খাতুন রভা: আব্দুর ান্নান ভান্সনুয রফগভ

ন্সটি ইভন্সজং রভন্সডককর ইনন্সি:,খুরনা

376558

502058 ন্সযকু খাতুন আব্দুয যাজ্জাক ফাাদুয আকন্সরভা রফগভ

ন্সটি ইভন্সজং রভন্সডককর ইনন্সি:,খুরনা

287359

502059 যস্বতী ন্সফশ্বা ভকনায ন্সফশ্বা ছন্সফ ন্সফশ্বা

ন্সটি ইভন্সজং রভন্সডককর ইনন্সি:,খুরনা

287361

502060 আকন্সরভা খানভ আ: ভন্সজদ ভন্সল্লক ান্সদা খাতুন

ন্সটি ইভন্সজং রভন্সডককর ইনন্সি:,খুরনা

697561

502061 রভাা: ইভযান জাান ইবা মৃত রভা: আব্দুর আরী খান মৃত রভাা: পাকতভা রফগভ

ন্সটি ইভন্সজং রভন্সডককর ইনন্সি:,খুরনা

597612

502062 তান্সরভা খাতুন রভা: আব্দুর গন্সন রভাল্লা যওনাযা রফগভ রফগভ

ন্সটি ইভন্সজং রভন্সডককর ইনন্সি:,খুরনা

502063 আকাকা সুরতানা আকনায়ায াওরাদায াকরা রফগভ

ন্সটি ইভন্সজং রভন্সডককর ইনন্সি:,খুরনা

597608

502064 নাগী আক্তায রভা: নজরুর ইরাভ যদায ভন্সজতনা খানভ

ন্সটি ইভন্সজং রভন্সডককর ইনন্সি:,খুরনা

597619
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502065 পাকতভা খাতুন ন্সন্সযন রভা: রন্সরভ পযাজী ন্সযনা রফগভ

ন্সটি ইভন্সজং রভন্সডককর ইনন্সি:,খুরনা

697546

502066 কৃষ্ণা দা ফাদর দা ভন্সনকা দা

ন্সটি ইভন্সজং রভন্সডককর ইনন্সি:,খুরনা

697543

502067 সুভাইয়া সুরতানা ওকত রাকন াওরাদায ন্সযপা খাতুন

ন্সটি ইভন্সজং রভন্সডককর ইনন্সি:,খুরনা

697556

502068 ঝন তা কান্সরদ ভদ্দায ন্সপ্া যানী ভদ্দায আভদা ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, খুরনা 597594

502069 স্বপ্না ভজুভদায অ্কাক ভজুভদায তুরা ভজুভদায আভদা ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, খুরনা 287339

502070 রপারী আক্তায রভা: ান্সরভ ন্সভমা রভাা: ন্সউরী আকভদ ইনন্সি:অ্ফ ররথ রটককনারন্সজ, ব্রাক্ষনফাৈীয়া 4873074

502071 ভামুদা আক্তায আব্দুর ভান্নান কুন্সনুয রফগভ আকভদ ইনন্সি:অ্ফ ররথ রটককনারন্সজ, ব্রাক্ষনফাৈীয়া 371640

502072 পাযজানা ইয়াসপভন বভাোঃ পসযাজরু ইসরাভ পপযদা খাতুন এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 377119

502073 ভান ুপফশ্বাস অর্াক পফশ্বাস নীপরভা পফশ্বাস এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 287851

502074 স্মৃপত সযদায ভকযন্দ সযদায বদফী যানী সযকায এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 377109

502075 াপহনা খাতুন সাইপুর ইসরাভ পার্তভা বফগভ এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 598047

502076 ফন্দনা যানী ভধূসুদন সযদায জয়ন্তী যানী এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 698037

502077 বভাোঃ বভর্হদী হাসান বভাোঃ নজরুর ইসরাভ জাহানাযা বফগভ এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 698041

502078 ভাসকুযা খাতুন বভাোঃ হমযত আরী সানা ভাসুদা খাতুন এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 598039

502079 বভাছাোঃ বযভা খাতুন বভাোঃ ইভান আরী গাজী বভাছাোঃ ভর্নায়াযা বফগভ এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 598035

502080 আর্নায়াযা খাতুন বখ আনছায আরী আপফযন বনছা এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 598046

502081 নাজভুন্নাহায আব্দুর ভপজদ বযর্হনা বফগভ এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 598048
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502082 বভৌসুভী খাতুন আয়ুফ আরী ছারভা খাতুন এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 477852

502083 পযবা ফাছাড় পফপ্লফ ফাছাড় গীতা যানী ফাছাড় এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 598044

502084 রাফনী খাতুন ইসভাইর বহার্সন জাহানাযা বফগভ এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 598033

502085 কাভরুন্নাহায বভাোঃ আফুর কার্ভ জার্হদা এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 598041

502086 খাপদজা খাতুন বভাোঃ সাপিয বহার্সন বভাছাোঃ ভাহপুজা খাতুন এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 698036

502087 পযপা াম্মী বভাোঃ সপহদরু ইসরাভ আপভনা খাতুন এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 698042

502088 রুনা আক্তায বখ বভর্হয আরী হাপছনা খাতুন এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 598055

502089 রুভা আক্তায যপফউর ইসরাভ আর্ভনা বফগভ এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 477840

502090 নাজভুন নাহায বভাোঃ শুকুয আরী সযদায আর্নয়াযা বফগভ এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 477860

502091 সাপফহা আপপযন সসয়দ যপপকুর ইসরাভ রুনা রায়রা এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 698035

502092 াহানাযা খাতুন বভাোঃ আোঃ ফাযী পর্তভা খাতুন এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 598037

502093 বভাোঃ জাহাঙ্গীয বহার্সন আর্ছয আরী বভাছাোঃ ভয়না খাতুন এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 698024

502094 বভাসাোঃ াযভীন নাহায বভাোঃ নজরুর ইসরাভ হাপপজা খাতুন এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 477857

502095 বভাোঃ আর ভাভুন আোঃ যউপ সযদায বভাছাোঃ তহপভনা খাতুন এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 698029

502096 ভপন্দযা ভপিক হযপ্রসাদ ভপিক উেপভরা ভপিক এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 477843

502097 পিগ্ধা আপপযন বভাোঃ ইভান আরী বভাড়র ভুপেদা খাতুন এপবএএস বভপডর্কর সাইন্স ইনপিটিউট 698044
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502098 ন্সদন্সত যকায ংকয যকায যভা যকায
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
287934

502099 রযখা খাতুন আকখয আরী যান্সদা রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
287930

502100 রভাছা: যন্সভা খাতুন রভা: নুয ফক াকরা রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
287929

502101 ফন্সফতা রকয ভকনায রকয ন্সখা রকয
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
287927

502102 ন্সপকযাজা খাতুন ভাযাজ ভের সুন্সপয়া খাতুন
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
287923

502103 স্বপ্না যানী রগাস্বাভী ফরাই রগাস্বাভী কুন্সন্ত যানী রগাস্বাভী
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
287921

502104 উকম্ম ান্সফফা রভা: ান্সপজুয যভান রভাছা: রাকনয়াযা রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
287931

502105 নান্সদযা আক্তায রপারী রভা: নজরুর ইরাভ আয়া খাতুন
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
117452

502106 ন্সভািী অ্ন্সধকাযী ডা: ভধুসুদন অ্ন্সধকাযী সুন্সনতী অ্ন্সধকাযী
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
117453

502107 ঝযনা খাতুন রভা: জাভার উন্সদ্দন রখ আকনায়াযা রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
117450

502108 রভাছা: াযবীন খাতুন রভা: আন্সজফয যভান রভাছা: রজাযা রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
117446
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502109 রভাছা: াযন্সভন সুরতানা আবুর রাকন রভাছা: পান্সতভা খাতুন
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
377248

502110 ভয়না ন্সফশ্বা অ্জয় ন্সফশ্বা ন্সভযা ন্সফশ্বা
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
377256

502111 রপা আক্তায রভা: জাাঙ্গীয রাকন আন্সছয়া রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
377240

502112 যত্না ন্সফশ্বা ন্সনযাদ ন্সফশ্বা ভন্সনভারা ন্সফশ্বা
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
377250

502113 স্বান্সত যানী ভজুভদায সফদ্যানাথ ভজুভদায রৌযবী ভজুভদায
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
377239

502114 ভাকজদা খাতুন রভা: আব্দুর আন্সজজ খান জয়নাফ রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
377281

502115 ন্সভনন্সত ন্সফশ্বা গকন ন্সফশ্বা ন্সনভরা ন্সফশ্বা
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
377237

502116 সুপ্তা ন্সফশ্বা কান্সরদা ন্সফশ্বা ন্সনন্সরভা ন্সফশ্বা
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
287936

502117 রভাছা: নাজভা খাতুন রভা: আবু ফক্কয ন্সন্সদ্দক রভাছা: রগারাী রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
287935

502118 ান্সভভা আপকযাজ রভা: আব্দুর গপৄয াকরা রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
287928

502119 াধনা যানী রগাস্বাভী ন্সফনয় কুভায রগাস্বাভী ন্সকভর যানী রগাম্বাভী
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
287925
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502120 সুভা রফগভ রভা: া আরভ ন্সভয়া রভাা: জাানাযা রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
698122

502121 রভাছা: াইযা াযবীন রভা: আব্দুয যন্সদ রভাছা: ারভা রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
698116

502122 রভা: রযকজায়ান উল্লা রভা: রভাককছদ আরী রজাযা খাতুন
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
698094

502123 শ্রাফনী রভা: রভাাযযপ রাকন যান্সদা রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
698121

502124 পাকতভা খাতুন রভা: ন্সদুর গাজী ভারুপা খাতুন
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
698112

502125 াথী যানী কয মৃত ংকয কয ীরা যানী কয
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
598126

502126 রভাা: সুন্সভ খাতুন রভা: াজান আরী রভাছা: ঝযনা খাতুন
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
598134

502127 আভা খাতুন রভা: রকভত আরী রন্সরনা রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
598121

502128 ারা খাতুন রভা: আকয়ফ আরী সুন্সপয়া খাতুন
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
598118

502129 রভাছা: ররাা ফনভ রভা: অ্কদ আরী নুযজাান রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
598149

502130 াম্মী আক্তায রভা: আক্কা কন্সফয ন্সভক ান্সনা রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
477970

Page 129



কাউন্সিলের অধীলন কন্সিলেন্সিভ রীক্ষায় অংশগ্রেলের জনয পলশন্ট পকয়ার পেকলনােন্সজ (নান্স স্ং) আলেদনকান্সরলদর দরখাস্ত োছাই েূসক ন্সনলনাক্ত প্রার্থীলদর প্রলেশত্র ই্যয 
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502131 ন্সভযা খাতুন ন্সভাফ আরী ভনজুআযা খাতুন
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
477950

502132 আভা খাতুন রভা: ভন্সয়ায যভান যান্সদা রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
477961

502133 ফনশ্রী যকায চম্পক যকায আকরাভন্সত যকায
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
477964

502134 চন্দনা রাদ্দায আশুকতাল রাদ্দায ঊলা রাদ্দায
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
477969

502135 আনান্সভকা রগারদায ঞ্জয় রগারদায ন্সফরাভী রগারদায
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
477968

502136 ন্সযভা খাতুন রভা: ইব্রান্সভ রাকন ইয়ান্সভন খাতুন
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
477948

502137 রভাছা: যান্সজয়া সুরতানা রভা: ইউনুচ আরী রভাছা: ান্সরভা রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
477953

502138 ন্সপকযাজা খাতুন রকাভয উন্সদ্দন স্বপ্না রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
598147

502139  রভাছা: আপকযাজা আক্তায আন্সজজুর ক ভঞ্জুভা রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
598143

502140 ম্পা অ্ন্সধকাযী যাভ অ্ন্সধকাযী স্বযন্সত অ্ন্সধকাযী
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ,মকায
477952

502141 নান্সছভা খাতুন আক্কা আরী গাজী ভভতাজ রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ,মকায
477957
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502142 রভাছাোঃ রান্সনয়া খাতুন রভাস্তপা ভন্সল্লক ন্সযনা রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ,মকায
477959

502143 রভাছাোঃ ান্তনা খাতুন রভাোঃ আয়ুফ রাকন আকভনা রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ,মকায
477947

502144 পাকতভা খাতুন রভাোঃ আরী আযাপ যান্সদা রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ,মকায
477963

502145 রভাছাোঃ নান্সযন আক্তায রভাোঃ ান্নান রভাল্যা পাকতভা খাতুন
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ,মকায
477958

502146 ন্সর খাতুন ওকত আরী গাজী ভকনায়াযা রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ,মকায
598142

502147 সুভাইয়া খাতুন রভাকরভ যদায সুন্সপয়া রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ,মকায
598141

502148 নুযজাান আক্তায রভাোঃ নজরুর ইরাভ ান্না খাতুন
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ,মকায
598127

502149 পাকতভা াযবীন ইন্সত রভাককরচুয যভান জুরখা রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ,মকায
598133

502150 ন্সযপৄর ইরাভ আব্দুর খাকরক ন্সফশ্বা যন্সভা খাতুন
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
698099

502151 রভাছা: তাজন্সভযা আক্তায রভা: আান াফীফ রভাছা: ভভতাজ রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
698095

502152 তন্দ্রা কয সুন্সনর কয পূন্সনভা কয
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
598119
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502153 রভাছা: তান্সনয়া খাতুন রভা: সুরাইভান গাজী রভাছা: ান্সনা রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
698092

502154 ন্সফথী যানী ভের সুধান্য কুভায ভের তাী যানী ভের
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
698106

502155 রভাছা: ইন্সত খাতুন রভা: ইন্সি আরী রভাছা: াকজদা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 478320

502156 রভাছা: নাজমুন নাায রভা: ইউনুচ আরী রভাছা: আনজুযা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 288201

502157 নুযাত জাান ন্সখরাপত আরী আনন্সজযা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 478321

502158 ারভা খাতুন রভা: নুয ারাভ যদায পাকতভা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 119662

502159 রভা: আাদুর ইরাভ মুক্তায ভন্সল্লক জাানাযা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 1196

502160 রভা: আফাজুর ক রভা: ছভকছয আরী ভন্সজনা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 598437

502161 ভন্সযয়ভ খানভ এ এভ ইন্সি আরী াভসুন্নাায কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 377633

502162 রভাছা: ন্সমুরা খাতুন রভা: রককন্দায আরী রভাছা: ন্সন্সযনা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 478314

502163 রভাছা: জুকরখা খাতুন রভা: আন্সজজুর ক রভাছা: ছান্সরভা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 119659

502164 শ্রীভতী অ্ঞ্জরী ফারা ানন্সজত কভায ারদায সুন্সভত্রা ফারা কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 598430

502165 রভাছা: আভা খাতুন রভা: আব্দুয যাজ্জাক ন্সফশ্বা রভাছা: আকভনা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 598427

502166 রজানা খাতুন আরার উন্সদ্দন রযন্সজয়া রফগভ কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 598425

502167 াযন্সভন নাায ফকুর ভের আকন্সরভা কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 288169

502168 রভা: ভাপৄজুয যভান রভা: ভাজারুর ইরাভ কন্সনুয খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 119645

502169 পাকতভা খাতুন আ: যফ রভাছা: বৃন্সি রফগভ কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 119628

502170 এন্সরজাকফত ভের রপ্ভচাদ ভের সুকৃন্সত ভের কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 377632

502171 রভাছা: ন্সভতু খাতুন রভা: ন্সদুর ইরাভ রভাছা: রফদানা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 377650

502172 মুক্তা খাতুন াভসুর হুদা রফরী খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 478332
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502173 রভাছা: ারভা খাতুন রভা: আনারুর ইরাভ রভাছা: ান্সনা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 478327

502174 আন্সম্বয়া খাতুন রভাাম্মাদ আরী ান্সচনা রফগভ কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 119663

502175 রভাছা: ন্সযভা খাতুন রভা: ইন্সি আরী রভাছা: রপযকদৌী খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 288170

502176 রভাছা: চায়না খাতুন রভা: ইিী আরী রভাছা: পাকতভা তুজ জহুযা কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 288200

502177 রভাছা: রযাককয়া খাতুন ভীয রভাফাযক আরী রভাছা: কাজরী খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 478308

502178 াযন্সভন সুরতানা দুরার রখ রযকনা রফগভ কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 288206

502179 নুযাত জাান মৃত রগারাভ ছকযায়ায মৃত পখরুন রনছা কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 979475

502180 রভাছা: ারুর খাতুন রভা: আব্দুর গপৄয রভাছা: রুনা খাতুনয কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 119631

502181 রভা: াঈদ রাকন ওভান আাকম্মদ ান্সফয়া খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 119651

502182 রভাছা: রাফনী সুরতান রভা: রদকরায়ায রাকন রভাছা: াাযা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 288196

502183 রভাছা: মৄন্সথ আক্তায রভা: নকজয আরী রভাছা: পৄরজান রনছা কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 478301

502184 রভাছা: নাজভা আক্তায রভা: তন্সপর উন্সদ্দন প্া: রভাছা: সুন্সপয়া খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 119632

502185 রাফনী ন্সফশ্বা রগৌয চন্দ্র ন্সফশ্বা রক্ষী যানী ন্সফশ্বা কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 288199

502186 ভাপকযাজা খাতুন যকফদ আরী ছান্সফনা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 478322

502187 রভাছা: ন্সফউটি খাতুন রভা: দুরার রাকন ারুর খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 288180

502188 রভাছা: াথীফাায রভা: কাভরুজ্জাভান ফাায রভাছা: পন্সযদা ফাায কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 288183

502189 রভাছা: মুন্সক্ত খাতুন রভা: ন্সছন্সদ্দকুয যভান রভাছা: আকযজা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 377642

502190 রভাছা: রপারী খাতুন রভা: ন্সযাজুর ইরাভ রভাছা: াানা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 377654

502191 রভাছা: তন্সনভা খাতুন রভা: গাজী প্াভান্সনক রভাছা: আজভা রফগভ কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 598435

502192 ভাককরন্সরন যকফন ভের সুফনা ভের কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 119650
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502193 রভাছা: াভীভা আক্তায রভা: যভত উল্লা রভাছা: ছপৄযা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 288176

502194 রভাছা: আপানা আক্তায রভা: যভত উল্লা রভাছা: ছপৄযা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 288177

502195 সুযাইয়া আক্তায নান্সয উন্সদ্দন ন্সনরপা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 478331

502196 রভাছা: রফফী নাজনীন রভা: আ: যন্সদ রভাছা: জাকভরা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 598436

502197 রজন্সভন আযা জাভান উন্সদ্দন ন্সন্সযন আক্তায কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 119655

502198 রাইরী খাতুন রভাকরভ খান আকনায়াযা রফগভ কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 478302

502199 রভাছা: নাজন্সভন নাায রভা: আন্সন উন্সদ্দন রভাছা: নাজনা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 698463

502200 রভাছা: ভন্সনযা খাতুন রভা: ভকবুর প্া: রভাছা: ভকনায়াযা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 478318

502201 রভাছা: তান্সনয়া খাতুন রভা: আকফদ আরী রভাছা: রকান্সনুয রফগভ কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 598434

502202 রভাছা: জুন্সর খাতুন রভা: রজায়াদ আরী রভাছা: কুরছুভ খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 288168

502203 ন্সপকযাজা াযবীন রভা: যকব্বর ভের যান্সজয়া রফগভ কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 377645

502204 রভাছা: সুলভা খাতুন রভা: ন্সছন্সদ্দকুয যভান রভাছা: যাকফয়া খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 698454

502205 রভাছা: রফফী নাজনীন রভা: রভাস্তান্সপজুয যভান রভাছা: সুন্সপয়া রফগভ কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 478299

502206 াযকবজ আরী ইভাইর রাকন নান্সভা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 377617

502207 নাজমুন নাায ান্সপজুর যভান ভন্সযন রনছা কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 288175

502208 রভাছা: ানজীযা খাতুন রভা: শুকুয আরী রভাছা: গুরানাযা কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 478307

502209 পাকতভাতুজ জহুযা ন্সরয়াকত আরী খান সুন্সপয়া খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 698449

502210 রভাছা: সুন্সভ আক্তায রভা: রগারাভ রভাস্তপা রভাছা: তান্সরভা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 288182

502211 কাজরী খাতুন রভা: আবুর কাকভ ভাকরকা রফগভ কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 377618

502212 রভাছা: ন্সনাত তাফাসুভ রভা: খন্সরর প্াভান্সনক রভাছা: নাজভা কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 377631

502213 রভাছা: মৄন্সথ আক্তায রভা: ন্সদুর ইরাভ রভাছা: াযবীন খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 377636
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502214 রভাছা: রযভা াযবীন রভাা: াখাওয়াত রাকন রভাছা: জহুযা খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 119661

502215 রভাছা: ইন্সত খাতুন রভা: আকফয আরী রভাছা: আনাজান রফগভ
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
478115

502216 রযজবী আক্তায ন্সভতু রভা: আজায আরী আযাপন রনছা
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
598315

502217 রভাছা: যাকফয়া খাতুন রভা: রভকয আরী রভাছা: তহুরুন রনছা
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
598306

502218 রভাছা: আজন্সভযা খাতুন রভা: আওরাভ রাকন রভাছা: ন্স রফগভ
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
598310

502219 নান্সভা খাতুন নুহুনফী তন্সভনা খাতুন
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
698276

502220 রভাছা: রান্সনয়া খাতুন রভা: ন্সদুর ইরাভ রভাছা: আন্সরয়া খাতুন
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
478109

502221 রভাছা: জান্নাতুর আযা রভা: ফাবুর রখ রভাছা: পন্সযদা রফগভ
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
478121

502222 রভাছা: নাজভা খাতুন রভা: ন্সযাজুর ইরাভ রভাছা: ওকজরা খাতুন
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
698266

502223 পাযানা ইয়ান্সভন রভা: আ: যন্সদ ছারভা খাতুন
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
698274

502224 তান্সনয়া খাতুন আব্দুর ভান্নান তন্সভনা খাতুন
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
698277

502225 রভাছা: াানাজ াযন্সবন রভা: রগারা রখ রভাছা: কাইভন রনছা
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
698272

502226 উকম্ম কুরসুভ রভা: আবুর কারাভ আজাদ রভাছা: াানাজ রফগভ
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
478110

502227 াযন্সভন খাতুন রভা: রভাজাকম্মর ক রভাছা: াকজদা রফগভ
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
598307

502228 জান্সদা খানভ মৃত. াককন উন্সদ্দন রখ ভযন্সজনা রফগভ
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
478124

502229 রকভাছা: সুভনা খাতুন রভা: রভাাযযপ রাকন রভাছা: ন্সন্সযনা সুরতানা
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
598317
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502230 রভাছা:  ান্সরভা খাতুন রভা: াকভ আরী রভাছা: রযাকভনা রফগভ
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
478113

502231 ান্সরভা খাতুন রভা: ছন্সভয উন্সদ্দীন  রখ রভাছা: ভকনায়াযা রফগভ
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
478118

502232 যকনা খাতুন রভা: আাদুর ক রভাছা: ইরাচন রনছা
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
598302

502233 রভাছা: পাকতভা খাতুন রভা:  আরভ ভের রভাছা: আন্সরয়া রফগভ
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
5981298

502234 রভাছা: রযাককানা  খাতুন রভা: যন্সকবুয যভান রভাছা: ন্সযন্সজয়া খাতুন
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
598301

502235 রভাছা: আন্সম্বয়া খাতুন মৃত নান্সজভ উদ্দীন রভাছা: মুন্সরভা রফগভ
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
478108

502236 ান্সভভা খাতুন রভা: াাবুন্সদ্দন রভাছা: চাইনা রফগভ
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
598318

502237 অ্ন্সরনা খাতুন রভা: যাজা রাকন রযখা খাতুন
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সি: এে রটককনারজী, 

চুয়াডাঙ্গা
598314

502238 সাপদয়া আপযীন টুম্পা বভাোঃ আব্দুর ভার্রক পফরপকস বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 378329

502239 স্বপ্না খাতুন সুভন আরী আর্রয়া বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 118291

502240 বভাসাোঃ বফদানা খাতুন বভাোঃ চভৎকায আরী বভাসাোঃ ভর্নায়াযা বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 118294

502241 বভাছাোঃ পফরপকস খাতুন বভাোঃ পযয়াত খান বভাছাোঃ বযখা বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 288841

502242 বভাছাোঃ াহানাজ খাতুন বভাোঃ সাজাহান আরী বভাছাোঃ ভার্জদা বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 378330

502243 বভাসাোঃ পযভা আকতায বভাোঃ যপপকুর ইসরাভ বভাসাোঃ ারুর বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 378333
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502244 সাপফহা খাতুন বভাোঃ কুযফান আরী পভনা বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 378332

502245 পউরী খাতুন আপতায আরী খাপদজা যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 118295

502246 বভাোঃ আর্নায়ায বহার্সন বভাোঃ ভপহয উপেন বভাসাোঃ বসর্হযা পফপফ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 118302

502247 বভাছাোঃ চায়না খাতুন বভাোঃ আকযাভ আরী বভাছাোঃ বযার্কয়া বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 378348

502248 আপযপা সুরতানা বভাোঃ আব্দুর আপজজ পফনা াযবীন যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 378347

502249 বভাছাোঃ আসভা খাতুন বভাোঃ খপফয উপেন বভাছাোঃ বযনুকা বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 118292

502250 কুযপছ খাতুন তার্জয ভন্ডর াভসুন্নাহায যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 378327

502251 বভাসাোঃ নুযফান ুখাতুন নূয বভাহাম্মদ বভাসাোঃ পফরপকস বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 378345

502252 বভাছাোঃ বদারনা খাতুন বভাোঃ দরুার উপেন বভাছাোঃ যাপদা বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 118290

502253 বভাসাোঃ পযপা খাতুন বভাোঃ নুরুর আপভন বভাসাোঃ পার্তভা বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 118297

502254 বভাছাোঃ ভপনকা াযবীন ভৃতোঃ আোঃ গপুয খান বভাছাোঃ ভপযয়ভ খাতুন যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 118348
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কাউন্সিলের অধীলন কন্সিলেন্সিভ রীক্ষায় অংশগ্রেলের জনয পলশন্ট পকয়ার পেকলনােন্সজ (নান্স স্ং) আলেদনকান্সরলদর দরখাস্ত োছাই েূসক ন্সনলনাক্ত প্রার্থীলদর প্রলেশত্র ই্যয 
করা েলয়লছ। উক্ত প্রার্থীলদর রীক্ষা আগামী ০৪/০৯/২০২১ ন্সরিঃ অনযন্সিত েলে।

502255 পযনজ ুখাতুন বভাোঃ জয়নুর আর্ফদীন বভাছাোঃ জরু্রখা বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 378346

502256 বভাছাোঃ াপয়া খাতুন বভাোঃ আফুর বহার্সন বভাছাোঃ ফাপসরুন বনছা যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 118344

502257 পউরী খাতুন ওপর আহর্ভাদ জয়না বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 288835

502258 বভাছাোঃ সাপফকুন্নাহায বভাোঃ সার্দক আরী বভাছাোঃ পফরপকস ফানু যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 598874

502259 াযপভন খাতুন বভাোঃ তাহার্সন আরী পউরী খাতুন যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 478895

502260 বভাসাোঃ যপহভা খাতুন বভাোঃ আব্দুর ওদদু বভাসাোঃ ভভতাজ বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 478891

502261 বভাছাোঃ বভৌসুভী আক্তায বভাোঃ ইভাভ আরী বভাছাোঃ সপখনা খাতুন যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 478909

502262 পউরী খাতুন বভাোঃ এনাভুর হক ডাপরয়া বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 478890

502263 বভাসাোঃ গুরান আযা খাতুন বভাোঃ াপভউর ইসরাভ বভাছাোঃ কুরছুভ বনছা যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 478903

502264 নুসযাত জাহান পইভুেীন জহুযা বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 698927

502265 বভাসাোঃ াহানাজ আক্তায বভাোঃ পসপেক আরী বভাসাোঃ নূয বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 698906
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কাউন্সিলের অধীলন কন্সিলেন্সিভ রীক্ষায় অংশগ্রেলের জনয পলশন্ট পকয়ার পেকলনােন্সজ (নান্স স্ং) আলেদনকান্সরলদর দরখাস্ত োছাই েূসক ন্সনলনাক্ত প্রার্থীলদর প্রলেশত্র ই্যয 
করা েলয়লছ। উক্ত প্রার্থীলদর রীক্ষা আগামী ০৪/০৯/২০২১ ন্সরিঃ অনযন্সিত েলে।

502266 বভর্হদী হাসান খাইরুর ইসরাভ পউরী খাতুন যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 698928

502267 বভাছাোঃ বসানারী খাতুন বভাোঃ পযপুর ইসরাভ বভাছাোঃ রুভা বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 598893

502268 বভাোঃ সফুজ বহার্সন ভৃতোঃ ওভয আরী বভাছাোঃ বকার্ভরা খাতুন যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 598894

502269 বভাসাোঃ নাসযীন খাতুন বভাোঃ জারার উেীন বভাসাোঃ যপহভা বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 693123

502270 বভাসাোঃ কাভরুননাহায খাতুন বভাোঃ আফুর কারাভ বভাছাোঃ নাপছভা বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 698921

502271 জান্নাতুন টিয়ারভ হক আযপজনা বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 698923

502272 বভাসাোঃ পরভা খাতুন বভাোঃ সাপদকুর ইসরাভ বভাসাোঃ রাইরী বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 478904

502273 বভাসাোঃ বযর্হনা খাতুন বভাোঃ সাজ্জাদ আরী বভাসাোঃ সুপপয়া বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 478900

502274 পযভা াযপভন বভাোঃ দরুুর বহাদা রুৎপন বনসা যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 478898

502275 বভাছাোঃ পযনা খাতুন বভাোঃ বভসাসর্রভ উপেন বভাছাোঃ জাহানাযা খাতুন যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 598877

502276 বভাছাোঃ বভপয খাতুন বভাোঃ সাজদায আরী বভাছাোঃ আর্ভনা বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 472325
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করা েলয়লছ। উক্ত প্রার্থীলদর রীক্ষা আগামী ০৪/০৯/২০২১ ন্সরিঃ অনযন্সিত েলে।

502277 বভাছাোঃ াযপভন আক্তায বভাোঃ বতাপাজ্জর বহার্সন বভাছাোঃ বখার্তজা যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 698922

502278 বভাছাোঃ আপর্যাজা খাতুন আব্দুস সাত্তায বভাছাোঃ আর্ভনা বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 698920

502279 বভাছাোঃ তাজনুয নাহায বভাোঃ বযজাউর কপযভ বভাছাোঃ আপপয়া বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 698915

502280 সীভা খাতুন সান ুভহরদায ভন্জযুা বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 698933

502281 বভাসাোঃ হাজযা খাতুন বভাোঃ বগারাভ সাকরাইন বভাসাোঃ ভাকসুদা বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 598897

502282 বভাসাোঃ বভাস্তাযা খাতুন বভাোঃ ভাইনুর ইসরাভ আর্য়া বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 598890

502283 এস এভ ভপহউপেন বভাোঃ কাওসায আরী বভাসাোঃ আপয়া বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 698925

502284 নাপহদা আখতায বভাোঃ আব্দুর কার্দয খার্রদা বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 698929

502285 বভাসাোঃ সাপকরা জান্নাত বভাোঃ হাপপজযু যহভান বভাছাোঃ ভাহপুজা বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 478892

502286 রাপফফা খাতুন পরয়াকত আরী এস এভ পফচরপকস ফানু যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 478906

502287 পযপাত আযা খাতুন আব্দুর হান্নান সার্জদা বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 698924
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502288 বভাছাোঃ পভতু খাতুন বভাোঃ এনাভুর হক বভাছাোঃ বপারী বফগভ যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 698934

502289 বভাছাোঃ পউরী খাতুন ভৃত এহা হক বভাহাোঃ আকপরভা বফওয়া যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 598882

502290 জইু যহভান ভৃত: পজিুয যহভান আঞ্জভুান আযা যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 478905

502291 খাপদজাতুর বকাফযা আব্দুর খার্রক ভন্ডর বভাসাোঃ নাপসভা যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 598885

502292 বভাস্তপা কাভার বজর্কয আরী ভাপনক জান যর্য়র বভপডর্কর বটকর্নারজী ইনপিোঃ 
যাজাহী 698931

502293 রভাা: রুন্সফনা খাতুন রভা: ন্সরু রখ রভাা: নয়ন তাঁযা ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 288696

502294 যন্সভা খাতুন আব্দুর কাইয়ুভ রযন্সফনা রফগভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 378175

502295 াযন্সজনা আক্তায রভা: রভায়াকজ্জভ রাকন রভাছা: রজাৎনা রফগভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 378178

502296 যওন আযা রভা: আবু ফাক্কায ন্সদ্দীক ভন্সনযা রফগভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 288692

502297 সুভাইয়া খাতুন রভা: আব্দু াত্তায ভন্সজতনা রফগভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 378179

502298  রভাছা: ান্সয়া সুরতানা রভা: ভককযছুয যভান রভাছা: আকয়া আক্তায ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 378180

502299 রভাা: রাইরী খাতুন রভা: রকাযফান আরী রভাা: ারুর রফগভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 288694

502300 এযাকঞ্জরা ন্সকস্কু অ্নন্ত ন্সকস্কু রপারী ন্সকস্কু ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 698791

502301 রভা: আরাভ খান রভা: আজাায আরী খান রভাা: াকজগ রফগভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 472287
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502302 রজায়াইন্সযয়া ইয়ান্সভন রভা: ওয়ান্সদ মুযাদ নাজভা রফগভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 698809

502303 ন্সযপৄর ইরাভ রভা: নূয ইরাভ ান্সফয়া রফগভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 472289

502304 াানাযা খাতুন রভাা: আব্দু ারাভ ান্সরভা রফগভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 698804

502305 রভাা: উকম্ম াফন্সযন ন্সপা যন্সপকুর ইরাভ ফকুর রভাা: উকম্ম কুরসুভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 698810

502306 ন্সংকী যানী যকায ন্সন্টু কুভায শুকাযী যানী ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 698807

502307 মুাম্মদ  যফীউর ইরাভ মুাম্মদ নূরুর ইরাভ রভাা: ান্সফয়া রফগভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 472288

502308 সুভনা াজনীন রভা: ারুওয়ারুর ইরাভ রভাছা: নান্সনা ইরাভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 698805

502309 রযাককয়া খাতুন জাপয আরী আকনায়াযা রফগভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 478722

502310 রভৌসুভী খাতুন রভাাম্মদ আরী পাইভা রফগভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 698803

502311 রভাা: ন্সভতারী খাতুন রভা: নান্সজভ উন্সদ্দন রভাছা: চাাভন রফগভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 598761

502312 রভাছা: জান্নাতুর রপযকদৌ রভা: আকয আরী রভাছা: ন্সযা আরভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 698815

502313 রভাা: আন্সজমুন রনা রভা: আব্দুর আন্সজজ রভাা: রতান্সকয়া রফগভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 692944

502314 রভা: াজ্জাদ আরী রভা: আইয়ুফ আরী রভাা: আঙ্গুযা রফগভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 478724

502315 নাজনীন নাায আযাপৄর আরভ যওন আযা ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 598774

502316 রভাা: জয়নফ খাতুন মৃত ইয়ান্সন আরী রভাা: রযন্সদা রফগভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 598765

502317 ন্সযভা খাতুন ন্সভন্টু আরী ান্সরভা রফগভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 598760
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502318 রাইরী খাতুন রভা: জাপয আরী পাকতভা রফগভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 597022

502319 রভাা: ারুরা খাতুন রভা: মুনসুয আরী রভাা: ভকনায়ায রফগভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 698811

502320 রকভাযকদা খাতুন জন্সভয উন্সদ্দন কন্সপজান ন্সফন্সফ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 598770

502321 ভন্সযয়ভ খাতুন ভকবুর রাকন ান্সরভা খাতুন ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 598775

502322 রপযকদৌী খাতুন ন্সরটন চায়না খাতুন ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 698794

502323 রভাছা: ভয়না খাতুন রভা: আবুর রাকন রভাল্লা রভাছা: গকরনুয রফগভ ফকযন্দ্র ইনন্সি: অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ,যাজাী 698789

502324 রভাা: ভাবুফা পাযানা নাজনীন রভা: ভাইনুর ক রভাা: আঞ্জুভান আযা রফগভ
আইন্সডয়ার ইন: অ্ফ প্যাযাকভন্সডককর রটককনারজী, 

যাজাী।
288782

502325 ন্সরন্সরপা আকয়া আপজার রাকন রভাা: ভকনায়াযা রফগভ
আইন্সডয়ার ইন: অ্ফ প্যাযাকভন্সডককর রটককনারজী, 

যাজাী।
288783

502326 রভাা: কান্সযনা খাতুন রভা: আব্দুর কুদ্দু রভাা: উকম্ম াকরভা
আইন্সডয়ার ইন: অ্ফ প্যাযাকভন্সডককর রটককনারজী, 

যাজাী।
288780

502327 রভাা: াানা আপকযাজা রভা: আরাউন্সদ্দন রখ ভকনায়াযা
আইন্সডয়ার ইন: অ্ফ প্যাযাকভন্সডককর রটককনারজী, 

যাজাী।
378288

502328 রভাছা: ন্সযমু আক্তায রভা: ন্সযয়াছত আরী রভাছা: ভভতাজ রফগভ
আইন্সডয়ার ইন: অ্ফ প্যাযাকভন্সডককর রটককনারজী, 

যাজাী।
598836

502329 াফানা খাতুন াইপৄর ইরাভ ভকনায়াযা খাতুন
আইন্সডয়ার ইন: অ্ফ প্যাযাকভন্সডককর রটককনারজী, 

যাজাী।
598850

502330 পৄরভন্সন রম্ব্রভ রকযি রম্ব্রভ ক্লাযা াঁদা
আইন্সডয়ার ইন: অ্ফ প্যাযাকভন্সডককর রটককনারজী, 

যাজাী।
598839
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502331 াভসুন নাায রভা: রযজাউর কন্সযভ রভাা: ন্সয়াযা রফগভ
আইন্সডয়ার ইন: অ্ফ প্যাযাকভন্সডককর রটককনারজী, 

যাজাী।
478844

502332 রভাা: নাজন্সভন নাায রভা: নান্সজমুন্সদ্দন রভাা: পন্সযদা রফগভ
আইন্সডয়ার ইন: অ্ফ প্যাযাকভন্সডককর রটককনারজী, 

যাজাী।
693022

502333 ন্সভরন টুডু আন্সন্দ্রয়া টুডু ফান্তী ভাযান্সন্ত
আইন্সডয়ার ইন: অ্ফ প্যাযাকভন্সডককর রটককনারজী, 

যাজাী।
598838

502334 রভাছা: রপারী খাতুন রভা: ভান্নান আরী রভাছা: আকজদা রফগভ
আইন্সডয়ার ইন: অ্ফ প্যাযাকভন্সডককর রটককনারজী, 

যাজাী।
478835

502335 রভাা: নয়নতাযা রভা: এককন্দায আরী রভাা: যন্সদা রফগভ
আইন্সডয়ার ইন: অ্ফ প্যাযাকভন্সডককর রটককনারজী, 

যাজাী।
598855

502336 অ্ন্সনতা াঁদা আরফাট াঁদা ফান তাকডট াঁদা
আইন্সডয়ার ইন: অ্ফ প্যাযাকভন্সডককর রটককনারজী, 

যাজাী।
598843

502337 প্দী মুযমু রিপান মুযমু ভাওন্সযনা টুডু
আইন্সডয়ার ইন: অ্ফ প্যাযাকভন্সডককর রটককনারজী, 

যাজাী।
598848

502338 রভাা: রজাফাইদা খাতুন ওকয়কজদ আরী রভাা: রযনুকা রফওয়া
আইন্সডয়ার ইন: অ্ফ প্যাযাকভন্সডককর রটককনারজী, 

যাজাী।
288784

502339 রভাা: আন্সম্বয়া খাতুন রভা: আপতাফ উন্সদ্দন রভাা: আকফদা রফগভ
আইন্সডয়ার ইন: অ্ফ প্যাযাকভন্সডককর রটককনারজী, 

যাজাী।
282255

502340 জান্নাতুর রপযকদৌ জাভার উন্সদ্দন ন্সভরনা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
599143

502341 পাযজানা আকতায লুৎপয যভান ন্সউরী খাতুন
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
479165

502342 রভাছা: ন্সভন্সথরা আক্তায রভা: মুনছুয আরী রভাছা: যন্সভা ন্সফন্সফ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
599384
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502343 ীভা আক্তায আবুর ফাায আন্জুভান আযা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
699379

502344 রভাছা: ারা খাতুন রভা: রভাজাকম্মর ক রভাছা: ন্সফউটি রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
599380

502345 রভাছা: ীযা আক্তায রভা: আব্দুর ান্নান রভাছা: কন্সনুয রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
599375

502346 তান্সনয়া খাতুন রভা: নফীয আরী ভযন্সজনা খাতুন
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
699388

502347 রভাছা: জান্নাতুন রপযকদৌী রভা: ন্সজন্না ন্সভয়া রভাছা: ন্সফউটি রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
699396

502348 রভাছা: ারা খাতুন রভা: মুন্সনয উদ্দীন রভাছা: ককভরা ন্সফন্সফ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
699380

502349 রভাছা: ন্সযা আক্তায রভা: আব্দুর আন্সজজ ভের রভাছা: আন্সভতন রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
479375

502350 রভাছা: আকয়া খাতুন রভা: ভওরা ফক্স খান রভাছা: চায়না রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
599370

502351 আন্সখ আক্তায রভা: আপায আরী রুন্সজনা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
699399

502352 তাী যাকফয়া রভা: আব্দুর ভন্সতন াকরা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
699381

502353 ন্সরন্স খাতুন ন্সরটন ন্সভয়া ফন্সফতা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
599383

502354 তান্সরভা খাতুন রভা: আব্দু ারাভ জুকরখা খাতুন
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
479374

502355 রভাছা: নুরুন নাায রভা: নুরুর ইরাভ রভাছা: যাকভদা ন্সফন্সফ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
479376

502356 রভাছা: ভানছুযা আক্তায রভা: ফজলুয যভান রভাছা: ভাকজদা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
699401

502357 রভাছা: ারা খাতুন রভা: মুক্তায রাকন রভাছা: আভা খাতুন
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
699391

502358 রভাছা: রভাক তদা খাতুন রভা: আ: যন্সদ প্াং রভাছা: ভন্সজতনা খাতুন
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
699387
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502359 রভাছা: ন্সযভা খাতুন মৃত াতজ্জআভান রখ রভাছা: ন্সভনা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
699377

502360 রভাছা:  ান্সরভা আক্তায রভা: াযফয আরী রভাছা: আকনায়ায রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
699395

502361 পান্সভা রপযকদৌী রভা: আব্দুর ান্সকভ নান্সছভা আকতায
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
699392

502362 রভাছা: আপকযাজা আখতায মৃত রভা: আপতাফ উদ্দীন রভাছা: রপারী রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
699367

502363 রভাছা:  াফনাজ ইরাভ রভা: আব্দুয যাজ্জাক রভাছা: ভয়নাভন্সত রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
699386

502364 রভাছা: ভভতা আক্তায রভা: ভভতাজ আরী রভাছা: নান্সছভা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
699397

502365 রভাা: আপকযাজা খাতুন রভা: আকভজ উন্সদ্দন রভাছা: যাকরা ন্সফন্সফ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
699402

502366 রভাা: রুখানা খাতুন আবু ইউসুপ আরী রভাছা: আন্সছয়া খাতুন
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
699384

502367 রভাছা: ান্সফফা আক্তায ান্সফর রাাইন নান্সছভা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
3799099

502368 রভা: নওকপর আরী রভা: নূয ইরাভ রভাছা: নান্সগ রফগুভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289293

502369 রভাছা: ান্সছনা খাতুন রভা: াভছুর রাদা রভাছা: ন্সযন্সজয়া রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289259

502370 আা খাতুন রভা: আকরভান যকায ভন্সজনা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379114

502371 রভাছা: ভন্সযয়ভ আকতায রভা: রযজাউর ইরাভ রভাছা: রন্সরনা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379109

502372 ারা খাতুন া আরভ ভাকজদা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289288

502373 রভাছা: মুক্তা খাতুন রভা: মুন্নু ন্সভয়া রভাছা: াকনা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379113

502374 রভাছা: রতা খাতুন রভা: া আরভ রভাছা: কল্পনা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379120
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502375 রভাছা: সুন্সপ্য়া খাতুন সুন্সভ রভা: আব্দু াভাদ রভাছা: ভন্সযয়ভ রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289274

502376 রভাছা: ন্সফরন্সকছ আকতায রভা: আন্সনছুয যভান রভাছা: আছভা ন্সফন্সফ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379126

502377 জান্নান্সত আক্তায াকযজ আরী যন্সভা খাতুন
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379102

502378 রভাছা: সুভনা আক্তায রভা: রগারাভ ভস্তপা ান্সভভা ন্সফন্সফ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289262

502379 রভাছা: ান্সফনা আকতায রভা: আব্দুয যউপ রভাছা: ন্সরন্স রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289272

502380 রভাছা: রজানা াযবীন আন্সখ রভা: আবুভা রভাছা: ান্সদা খাতুন
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379125

502381 ান্সফনা খাতুন রভা: চুন্নু ন্সভয়া রভাছা: খাকরদা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379097

502382 রভাছা: রুারী খাতুন রভা: যন্সপকুর ইরাভ রভাছা: তাকযা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289284

502383 রভা: ন্সভজানুয যভান রভা: খাইরুর ইরাভ রভাছা: ভন্সজনা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379112

502384 রভাছা: উকম্ম ানী রভা: াকতভ আরী রভাছা: তন্সভনা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379117

502385 রভাছা: ানন্সজরা যকায রভা: আবুর রাকন যকায রভাছা: রভাকভনা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379108

502386 রাকর যানা আ: কুদ্দু ন্সউরী রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289283

502387 জান্নাতুর রপযকদৌ রভা: পৄরন্সভয়া রভাছা: ভাকজদা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289287

502388 রভাছা: ন্সযতা ফানু রভা: আফদুয যন্সভ রভাছা: ভাপৄজা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379110

502389 রকভা: আন্সভনুর ইরাভ রভা: রগারজায যভান রভাছা: একভরা খাতুন
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289285

502390 রভাছা: যাকদা খাতুন রভা: যভতুল্লযা যকায রভাছা: আঞ্জুয়াযা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289258
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502391 রভাছা: ন্সদররুফা আকতায রভা: রদকরায়ায রাকন রভাছা: রযকনা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379105

502392 রভাছা: নাজভা খাতুন রভা: আন্সজজুর ক রভাছা: বুরবুন্সর
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289290

502393 রভাছা: ভন্সযয়ভ আক্তায রভা: ভাাবুবুয যভান রভাছা: ারুর রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289273

502394 রভাছা: রুম্পা খাতুন রভা: কালু ন্সভয়া রভাছা: ান্সয়া রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289281

502395 রভা: ন্সযন ইরাভ রভা: ান্সরভ প্ং রভাছা: সূম ত ন্সফন্সফ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289268

502396 রভাছা: সুযভা আকতায রভা: আব্দুয যন্সদ ভের রভাছা: রাবরী  রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379103

502397 রভাছা: পাকতভা খাতুন রভা: আব্দুর রন্সতপ ভের রভাছা: ারভা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289279

502398 যান্সজয়া খাতুন রখ রভা: াভছুর ক ভভতা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379098

502399 স্মৃন্সত খারককা কালু খারককা ন্সফদভনী ন্সতগ্যা
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379122

502400 নাজভা আব্দুর জন্সরর আন্সভনা
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289292

502401 রভাছা: ারা আকতায মৃত ফাচ্চুন্সভয়া রভাছা: ধরী রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379106

502402 রভাছা: যান্সকফা খাতুন রভা: যন্সপকুর ইরাভ রভাছা: ভামুদা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289291

502403 রপযকদৌ আকতায পজলুয যভান ঝযনা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289286

502404 রভাছা: জুথী আকতায রভা: জান্সদুর ইরাভ রভাছা: াযবীন রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379118

502405 রভাছা: ইযাত জাান রভা: একযামুর রভাছা: সুযতানা যান্সজয়া
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379160

502406 রভাছা: রভা খাতুন রভা: আব্দুর রভাত্তাকরফ ভাকজদা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289275
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502407 ইযাত জাান ফন্সদউজ্জাভান রযাককয়া রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379124

502408 নাজভা ফানু আবুর কাা্রাভ আজাদ রযখা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289276

502409 রভকরুন আকতায রভা: রভান্নাপ প্ধান ভন্সজতনা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289282

502410 ন্সখা খাতুন রভা: াজু ন্সভয়া রভাছা: ভন্সভনা রফগভ
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
379104

502411 রযাকাইয়া ন্সদ্দীকা জয়নার আকফদীন জহুযা
টিএভএএ রভন্সডককর ইনন্সি: অ্ফ ন্সযাচ ত এে 

রটককনারজী
289265

502412 রফফী নাজ নীন রভা: আব্দুর ান্সরভ াানাজ াযবীন ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 479331

502413 রফরী যানী যাজকুভায ফভ তন ন্সদারী যানী ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 599323

502414 ন্সযভা ফানু রভা: রফরার রাকন ভকনায়াযা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 599321

502415 রভাছা: যত্না খাতুন রভা: াকছন আরী রভাছা: ডন্সর খাতুন ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 566320

502416 রভাছা: যত্না খাতুন রভা: ন্সফফয প্াং রভাছা: ান্সভদা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 599317

502417 রভাছা: ন্সল্পী খাতুন রভা: আব্দুর ওাফ রভাছা: নুযনাায ন্সযন্সফ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 599316

502418 যাকফয়া খাতুন রভা: যন্সফউর ইরাভ রন্সরনা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 699335

502419 রভাছা: ভন্সনকা আকতায রভা: ভান্সনক ন্সভয়া রভাছা: ন্সভন্সি রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 699332

502420 যন্সদা খাতুন যন্সপকুর ইরাভ রুন্সর রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 699327

502421 ান্সপয়া আপন্সযন আকতায়ায রাকন রযন্সজনা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 693035

502422 রভাছা: রদাকরনা খাতুন রভা: নুরুর ইরাভ রভাছা: আংগুযী রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 699328
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502423 নাজভা আক্তায রভা: ান্সফবুয যভান আভা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 699334

502424 ারা আক্তায আব্দুর রন্সতপ আঞ্জুয়াযা ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 699331

502425 রভাছা: রকরনা াযবীন রভা: আফজার রাকন রভাছা: াকযা খাতুন ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 566325

502426 তান্সরভা খাতুন ফাবুর রাকন সুপৄযা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 599324

502427 আইন্সযন ছায়যা রভা: আবুর রাকন রযাককয়া খাতুন ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 740678

502428 রভাছা: াযন্সভন সুরতানা রভা: আবু তাকরফ রভাছা: ান্সরভা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 599315

502429 রভাছা: নাছন্সযন আকতায রভা: এনামুর ক রভাছা: পন্সজরা খাতুন ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 599314

502430 রভাছা: ারা খাতুন রভা: ন্সদুর ইরাভ কন্সনুয রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 599311

502431 রভাছা: তাকযা খাতুন রভা: ন্সভন্টু ন্সভয়া রভাছা: তন্সভনা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 599310

502432 রভাছা: ভন্সঞ্জরা আক্তায রভা: আব্দুর ভন্সতন প্ধান রভাছা: ফকুর খাতুন ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 566306

502433 রভাছা: স্বপ্না আক্তায রভা: চাঁন ন্সভয়া রভাছা: ফান্সছযন রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 599308

502434 রভাছা: রভৌসুভী আকতায রভা: জাভার উন্সদ্দন রভাছা: খাকরদা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 599307

502435 স্বপ্না খাতুন নুরুর ইরাভ ককভরা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 479336

502436 ন্সযভা খাতুন যভজান আরী রজানা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 479338

502437 ঋতু ন তা আন্সযপ প্াভন্সনক ভন্সযওভ খাতুন ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 479335

502438 রভাছা: পান্সভা খাতুন রভা: পযাদ আরী রভাছা: আকরয়া রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 479334
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502439 রযন্সভ আক্তায যায়ান রখ নাজভা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 476329

502440 রভাছা: রাকী খাতুন রভা: নান্নু ন্সভয়া রভাছা: রফগভ খাতুন ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 378948

502441 রভাছা: রানারী আক্তায রভা: আজাদ রাকন রভাছা: দুন্সর আক্তায ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 378946

502442 নুরুন্নাায াকদক আরী কভরা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 378944

502443 রভাছা: যাকফয়া আক্তায রভা: আইয়ুফ আরী নুয নাায রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 378942

502444 রভাছা: ীভা খাতুন রভা: ভন্সতউয যভান রভাছা: আকভনা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 378940

502445 রভাছা: রান্সনয়া খাতুন রভা: আব্দুয যাজ্জাক রভাছা: যান্সরা খাতুন ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 378939

502446 রভাছা: রভপতাহুন রজনান রভা: নুরুজ্জাভান রভাছা: রযন্সজনা ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 378938

502447 ান্সনুয আক্তায রভা: রভাককরছায যভান রযাককয়া রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 378937

502448 রভাছা: রযভা খাতুন রভা: রভাককরছুয যভান রভাছা: আরতাপৄন রনছা ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 378936

502449 রভাছা:  রুন্সভ খাতুন রভা: যন্সপজউদ্দীন রভাছা: রযকফজা খাতুন ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 378932

502450 রভাছা: ন্সফথী খাতুন আম্মাদ রাকন রভাছা: আন্সম্বয়া রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 378927

502451 রভাছা: রজন্সভন আক্তায রভা: রভাজাকম্মর ক রভাছা: রভাযকদা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 289197

502452 নাছন্সযন খাতুন রভা: ইযকান আরী রগাকরজা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 289196

502453 তভান্সরকা রখ রভা: আব্দুর জন্সরর রখ রপারী রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 289193

502454 ভামুদা ইয়ান্সভন আব্দুর ভান্নান াকরা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 289192
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502455 ন্সন্সযনা খাতুন যন্সফউর ইরাভ রন্সরনা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 286161

502456 আকরয়া ফানু আব্দু ছাত্তায রাইরী ন্সফন্সফ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 289187

502457 রভাছা: ন্সরজা আক্তায রভা: আন্সভনুয ইরাভ রভাছা: রায়রা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 289188

502458 ন্সমু াযবীন রভা: ইভান আরী প্াভান্সনক যান্সজয়া রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 289186

502459 রযান্সজনা খাতুন রভা: আব্দুয যন্সদ রপারী রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 118399

502460 রভাছা: খান্সদজা খাতুন রভা: আব্দুর ান্সভদ রখ রভাছা: পৄয়াযা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 118400

502461 রভাছা: ারা খাতুন রভা: আযাপ আরী রভাছা: জাানাযা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 118401

502462 রভাছা: ভইপৄর খাতুন রভা: আব্দুর খাকরক ছন্সকনা খাতুন ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 118402

502463 রভা: সুজা ন্সভয়া রভা: রন্সরভ ন্সভয়া াানা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 118403

502464 রভাছা: কাজরী রফগভ রভা: আব্দুর জন্সরর রভাছা: যন্সদা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 118404

502465 রভা: জাাঙ্গীয আরভ তন্সছয উদ্দীন জাকদা ন্সফন্সফ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 118405

502466 রভাছা: নাজভা খাতুন রভা: নজরুর ইরাভ রভাছা: মুঞ্জুআযা রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 289190

502467 বভাছা: সুপভ আক্তায বভা: জহুরুর ইসরাভ আছভা বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 699230

502468 বভাছা: বভার্েদ খাতুন বভা: ওসভান আরী বভাছা: ভর্নায়াযা বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 699247

502469 আপিয়া খাতুন বভা: আয়নুর হক চায়না খাতুন ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 693209
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করা েলয়লছ। উক্ত প্রার্থীলদর রীক্ষা আগামী ০৪/০৯/২০২১ ন্সরিঃ অনযন্সিত েলে।

502470 ভুক্তা খাতুন বভা: ইউনুস আরী আপভনা খাতুন ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 479226

502471 পফউটি খাতুন বভা: আফুর কারাভ আজাদ বভাছা: সার্জদা খাতুন ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 599195

502472 াযভীন আক্তার্ বভা: ছাইদরু ইসরাভ বজসপভন আক্তায ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 599201

502473 বভাছা: জান্নাতুর নাইভ বভা: আব্দুর হাপভদ বভাছা: আছভা খাতুন ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 6992332

502474 বভাছা: রুা আক্তায বভা: শুকুয ভাহভুদ বভাছা: সফুযা বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 699243

502475 বভাছা: ভুপক্ত আক্তায বভা: বভাতযাজ প্রাং বভাছা: বফরুনী বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 699248

502476 বভাছা: সীভা খাতুন বভা: ফাফর ুখান বভাছা: আর্নায়াযা বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 479229

502477 বভাছা: রুপভ খাতুন বভা: যপকুর ইসরাভ বভাছা: আপিয়া বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 479227

502478 ঝযনা বভা: আিাস আরী সাভছুন নাহায ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 692923

502479 বভাছা: ভীভা আক্তায বভা: টুন ুসযকায বফদনা বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 699238

502480 পযক্তা খাতুন বভা: নুয ইসরাভ টুরু বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 699233
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502481 বভাছা: ারা খাতুন বভা: আব্দুস সাভাদ আকন্দ সার্জদা ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 699235

502482 বভাছা: উর্ম্ম  নাঈভ বভা: বরাকভান আরী বভাছা: আর্নায়াযা বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 699235

502483 বভাছা: রুভা খাতুন বভা: জহুরুর ইসরাভ যপহভা খাতুন ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 693211

502484 বভাছা: আযজনুা খাতুন বভা: আজগড় আরী বভাছা: কপহনুয বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 699240

502485 বভাছা: আপপযন আক্তায বভা: আপতাপ বহার্সন বভাযর্দা বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 699249

502486 রুহানী খাতুন বভা: যায়হান রুপফয়া খাতুন ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 479222

502487 বভছা: পযভা খাতুন বভা: ফাফর ুখান বভাছা: আর্নায়ায বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া ৪
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502492 বভাছা: পযকছনা খাতুন বভা: যইচ উেীন বর্ভাছা: কুযসুভ বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 378775

502493 বভাছা: ারা আক্তায বভা: বতাজাম্মর হক বভাছা: পউরী বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 289064

502494 পযপা খাতুন আপতয়ায যহভান তহপভনা খাতুন ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 378780

502495 যাপজয়া সুরতানা ফাফর ুবভািা হাপরভা বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 1152219

502496 বভাছা: আজপভন নাহায সুপভ বভা: আকফয আরী আপভনা বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 378771

502497 বভাছা: জান্নাতী খাতুন বভা: পজন্নাত আরী বভাছা: বগাযানাযা বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 378776

502498 বভাছা: বযাকসানা আকতায বভা: আব্দুর ফাযী বজায়াোয বভাছা: বদর্রায়াযা বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 378777

502499 বভাছা: উরপাত জাহান বভা: ইউনুছ আরী বভাছা: ছারভা বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 289062

502500 বভাছা: বসপরনা আকতায বভা: আরতাফ বহার্সন বভাছা: পউরী বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 289060

502501 বভাছা; পল্পী খাতুন বভা: আব্দুর রপতপ বখ বভাসা: হাপরভা বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 378768

502502 তাসপরভা খাতুন বভা: পভনু্ট বভাছা; সাফানা বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 289068
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502503 বভাছা: ইপত বফগভ বভা: ইসভাইর বহার্সন বভাছা: সূমে বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 378772

502504 বভাছা: রুভা আক্তায বভা: আব্দুয যপদ বভাছা: বজার্ফদা বফগভ ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 378774

502505 বভাছা: বহাসর্নয়াযা আকতায হুভামুন কপফয বভাছা: ভপজে না ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 289059

502506 বভাছা: ভনপজরা আকতায বভা: ভপতয়ায যহভান বভাছা: ভার্জদা যহভান ইনপিটিউট অফ ইনপযর্ভন বভপডর্কর 
বটকর্নারপজ, ফগুড়া 115214

502507 রভাছা: াানাজ াযবীন রভা: জাকদুর ইরাভ রভাছা: পন্সযদা ফানু ইনন্সিটিউট অ্ফ ররথ রটককনারজী 378648

502508 রভাছা: পাকতভা খাতুন রভা: রভাতাায রাকন ন্সপকযাজা খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

াফনা।
288354

502509 রভাছা: আপকযাজা াযবীন ভীয আক্তায রাকন রভাছা: রনা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

াফনা।
119060

502510 রভা:াভন্সভ আক্তায রভা: আক্তায রাকন রভাছা: রযকফকা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

াফনা।
119058

502511 রভাছা: নফীনা খাতুন রভা: নজরুর ইরাভ রভাছা: ভভতাজ রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

াফনা।
288353

502512 রভা: রাানুয যভান মৃত: আব্দুর জব্বায রভাছা: রন্সরনা রফওয়া
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

াফনা।
377864

502513 রভাছা: আরপা খাতুন রভা: নজরুর ইরাভ রভাছা: আকজযা খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

াফনা।
288355

502514 রভাছা: ন্সমুরী খাতুন রভা: গকয আরী প্াং রভাছা: জাকনাযা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

াফনা।
119065

502515 রভাছা: ভাামুদুন্নাায রভা: আপতাফ রাকন রভাছা: আকন্সরভা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

াফনা।
119041

502516 রভাছা: চাকভরী খাতুন রভা: আপাজ উন্সদ্দন রভাছা: যাকফয়া খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

াফনা।
288351
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502517 রভাছা: ন্সনা আক্তায রভা: নাজমুর আভান রভাছা: যাকফয়া রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

াফনা।
377863

502518 রভাছা: রুভী আক্তায রভা: আব্দুর রন্সতপ রভাছা: ান্সদা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

াফনা।
119064

502519 খাকরদা খাতুন মৃত:  ইন্সি আরী রফরী খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

াফনা।
377865

502520 রাকনয়াযা রভা: আর ভামুদ যান্সজয়া খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

াফনা।
119059

502521 ান্সদয়া সুরতানা রভা: ন্সদুর ইরাভ রজাকফদা খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

াফনা।
288352

502522 অ্ঞ্জনা খাতুন রভা: আভজাদ রাকন আকরয়া খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

াফনা।
698561

502523 আকরয়া খাতুন রভা: আরাজ রভাল্লা ান্সভদা খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

াফনা।
478490

502524 মুন্সরভা খাতুন রভা: রভাস্তপা কাভার আকনায়াযা খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

াফনা।
698555

502525 রভাছা: রুনা খাতুন খন্সরলুয যভান ভামুদা খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

াফনা।
598576

502526 তাভান্না খাতুন রতায়াজ উন্সদ্দন ভের ন্সনরা খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

াফনা।
478488

502527 ভান্সজয়া রাকন রভা: ভান্সনক রাকন ভয়না খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

াফনা।
698563

502528 রভাাোঃ তান্সনয়া আক্তায রভাোঃ আন্সভনুর ইরাভ ন্সযনা রফগভ াফনা রভন্সডককর রটককনারন্সজ 598566

502529 রাছাোঃ ান্সফকুন নাায রভাোঃ াইপৄর খাতুন রভাছাোঃ াকরা খাতুন াফনা রভন্সডককর রটককনারন্সজ 593171

502530 রগারাী খাতুন রগারজায রাকন রপারী খাতুন াফনা রভন্সডককর রটককনারন্সজ 598549

502531 রযান্সজনা খাতুন আব্দুর ওয়াকদ যকায বুযা খাতুন াফনা রভন্সডককর রটককনারন্সজ 288290

502532 শ্রীভন্সত ম্পা যায় শ্রী সুধীয যায় শ্রীভন্সত সুযন্সফন্সন যায়
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
117598
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502533 রভা: ভন্সউয যভান মৃত আবু ফক্কয ন্সন্সদ্দক রভাছা: ভন্সযয়ভ রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
899904

502534 রভাছা: অ্ন্সযচা রফগভ রভা: রনছায উন্সদ্দন রভাছা: আকফদা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
979687

502535 এ এভ খাকদমুর এখরা রভা: আ: আন্সজজ রখাকতজা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
799914

502536 রভাছা: াযন্সভন আক্তায রভা: আব্দুর জব্বায রভাছা: ান্সনা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
379406

502537 রভা: রপযকদৌ আরী রভা: জাকফদ আরী ছাকভনা খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
799921

502538 আছভা খাতুন রভা: আব্দুয যাজ্জাক ভন্সযয়ভ রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
899913

502539 রাবলু ন্সভয়া রভা: াইদুয যভান রভাছা: ফন্সজযন রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
979682

502540 রভাছা: নান্সয়ান আক্তায রভা: আব্দুর ফাকী রভাছা: রাকনয়াযা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
289476

502541 মুক্তা াযবীন ন্সভজানুয যভান রগাকরছা খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
289471

502542 রভাছা: রয়াযী আক্তায আ: গপৄয ন্সভয়া রভাছা: রাকী রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
379407

502543 রভাছা: মুা্ন্সন্নয়াযা রফগভ রভা: ভন্সয উন্সদ্দন রভাছা: জয়নফ রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
979697
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502544 রভাছা: ভন্সজনা খাতুন রভা: কন্সফয রাকন রচৌধুযী জাকযা ন্সফন্সফ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
979695

502545 রভা: ছাকনায়ায রাকন মৃত আব্দুয যন্সভ আকভজন রফওয়অ্
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
979693

502546 ন্সনলুপা খাতুন ন্সভয উন্সদ্দন ভন্সজনা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
379379

502547 ারা াযবীন রভা: লুৎপয যভান আনজু আযা
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
289461

502548  রভা: নাছন্সযন রফগভ রভা: নুয রাকন রভাছা: কন্সযভা খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
289456

502549 াফানা ফানু নূরুর ইরাভ রফরী খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
289491

502550 রভাছা: যান্সপয়াহ্ যন্সপক তান্সযকা রভা: যন্সপকুর আরভ রভাছা: ভাকরকা আরভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
379393

502551 রপযকদৌী খাতুন আব্দুর জন্সরর আন্সম্বয়া রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
289473

502552 ন্সল্পী খাতুন মৃত আব্দুর জন্সরর রভাছা: আজুফা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
379397

502553 রভা: ন্সভটন ন্সভয়া রভা: আন্সজজায যভান রভাছা: ন্সভন্সন রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
379377

502554 আন্সতকুয যভান রভায়াকজ্জভ রাকন যন্সভা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
289478
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502555 রভাছা: কন্সনকা আক্তায রভা: কন্সপর উন্সদ্দন রভাছা: কভরা খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
379378

502556 রভাছা: জুনুফা জান্নাত াথী রভা: নুরুর ইরাভ মুত াভসুন্নাায রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
117605

502557 চাকভরী খাতুন রভা: ইব্রাীভ ন্সভয়া রভাছা: রাইরী
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
289467

502558 রভাছা: নাজন্সভন নাায রভা: আব্দুয যভান রভাছা: যন্সভা খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
289459

502559 ভন্সনযা খাতুন রভাককরছায যভান জাকদা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
117581

502560 ারুর যান্সন যায় দয়াযাভ যায় ন্সনকযা ফারা
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
289460

502561 রভাছা: রভাযকদা রফগভ রভা: রভাাযপ রাকন রভাছা: আয়া ন্সন্সদ্দকা
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
289458

502562 রভাছা: আইন্সযন আক্তায রভা: আরাউন্সদ্দন রভাছা: নুয জাান রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
289477

502563 রকভা: ভাসুদ যানা রভা: সুরতান আরী রভাছা: মুক্তা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
289496

502564 রভা: ন্সযপৄর ইরাভ রভা: রভাযকদুর আরভ রভাছা: ন্সযপা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
979686

502565 পয়ার আরভ ায়দায আরী পাকতভা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
289479
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502566 রভা: ন্সপউর ইরাভ রভা: ান্সনুয ইরাভ রভাছা: রযকনা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
117603

502567 াযন্সভন আযা ম্পা এ এভ কযায়ায আরভ াীনা আক্তায
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
117601

502568 রানাভন্সন যায় ভাধফ চন্দ্র যায় ন্সভযা যানী যায়
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
979671

502569 সুন্সদ অ্ন্সধকাযী স্বন অ্ধীকাযী নন্সভতা অ্ন্সধকাযী
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
899896

502570 নাজন্সভন আক্তায রভা: আবুর কারাভ আজাদ রভাছা: রভাকভনা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
899911

502571 কান্তা রফা দীক রফা ঊলা রফা
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
289468

502572 স্বকদ চন্দ্র রভান্ত পুন্সরন চন্দ্র রভান্ত নন্সন ফারা রভান্ত
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
899912

502573 আকখরুন নাায রভা: আন্সভনুর ইরাভ যওন আযা
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
979691

502574 বৃন্দাফন চন্দ্র রভান্ত ন্সদকন চন্দ্র ভন্ত ভায়া যানী যায়
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
799915

502575 রভাছা: ন্সযপাত জাান রভা: আকফদ আরী রভাছা: আকনায়াযা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
117588

502576 রভা: যন্সফউর ইরাভ রভা: আন্সতয়ায যভান রভাছা: নুযফানু রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
979678
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502577 যতন ন্সচত্তযঞ্জন যায় ন্সন্ধু যানী যায়
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
979690

502578 রভাছা: ইয়াছন্সভন আযা রভা: আব্দুয যউপ ন্সকক রভাছা: জাানাযা খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
979676

502579 তাযা যানী যায় কতযন ফভ তন ভন্সত ফারা
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
379400

502580 খাকরদা খাতুন রভা: খাকদমুর ইরাভ দুরারী রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
117599

502581 শ্রী খ্ঝন্সিক যকায দীন্সর চন্দ্র যকায রফরী যানী
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
899897

502582 ন্সভরন কুভায যায় জগদী চন্দ্র যায় রজাস্না যানী যায়
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
117613

502583 আন্সযপা জাান আন্সজজুর ইরাভ ারুর রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
117589

502584 রভা: আজাদ আরী রভা: ভন্সয উন্সদ্দন রভাছা: আয়া খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
979699

502585 রভা: কাারুর জাভার রভা: কন্সফয রাকন রচৌধুযী রভাছা: জাকযা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
979696

502586 ভতুতজা রফগভ রভা: ভন্সপজায যভান সুন্সপয়া রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
289493

502587 রভাছা: আন্সখনুয যভান আব্দুর জন্সরর রভাছা: আকভনা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
117625

Page 162



কাউন্সিলের অধীলন কন্সিলেন্সিভ রীক্ষায় অংশগ্রেলের জনয পলশন্ট পকয়ার পেকলনােন্সজ (নান্স স্ং) আলেদনকান্সরলদর দরখাস্ত োছাই েূসক ন্সনলনাক্ত প্রার্থীলদর প্রলেশত্র ই্যয 
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502588 ন্সফথী যকায রভা: রফরার যকায ন্সভনাযা যকায
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
379401

502589 রভাছা: রভৌসুভী আক্তায রভা: ভকবুর রাকন রভাছা: আকনায়াযা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
117617

502590 ন্সফথী রাকৈা উইন্সরয়াভ রাকৈা স্মৃন্সত ন্সফশ্বা
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
379390

502591 াানা খাতুন রভা: আব্দয যভান ন্সভঞা যীপা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
117621

502592 রভাছা: রযান্সজনা খাতুন রভা: আব্দুর আন্সজজ রভাছা: রখাকদজা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
117682

502593 তান্সকন খাতুন ানারুর ইরাভ ন্সল্পী আক্তায
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
117624

502594 মুক্তা আক্তায রভা: আব্দুর ভন্সতন রাইরী রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
379391

502595 তান্সরভা খাতুন ান্সভদ আরী ছাকরা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
379389

502596 রভাছা: রককা রফগভ রভা: রভাখকরছুয যভান রভাছা: ান্সরভা খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
899905

502597 রুফা আক্তায আবু তাকয কন্সনুয
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
117619

502598 কুভাযী নীন্সরভা যানী বকফ চন্দ্র ফভন যত্না যানী
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
799916
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502599 রভাছা: রজন্সভ আক্তায আা রভা: আবু জাপয রভাছা: রুন্সফয়া রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
289466

502600 রভাছা: রুন্সভ রফগভ রভা: আব্দুয যন্সদ রভাছা: আকরয়া রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
699652

502601 রভাছা: রযাকানা ন্সভন্সভ রভা: যন্সফউর ইরাভ রভাছা: যওনাযা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
693009

502602 রাকন আযা ান্সনপ রাকন যাকদা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
699631

502603 স্বপ্না যানী সুফর চন্দ্র যায় ভকনালা যানী
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
699633

502604 রভাছা: রযন্সজনা আখতায মৃত যইচ উন্সদ্দন রভাছা: আকভনা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
479572

502605  ান্সফনা াযবীন আবুর ান্সভ রযাককয়া খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
479577

502606 ন্সজন্নাত আযা রভাস্তান্সপ রভা: রভাজাফ্পয রাকন ান্সদয়া রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
599596

502607 ভকনায়াযা আক্তায আব্দু ছাত্তায াকযা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
479570

502608  রভাছা: রজন্সভন আক্তায রভা: যায়ান আরী রভাছা: ান্সদা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
699643

502609 দযদী ন্সফশ্বা ন্সভ: রমাকপ ন্সফশ্বা রযান্সজনা ন্সফশ্বা
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
479581
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502610 রভাছা: নুকয জান্নান্সত খাতুন রভা: াইপৄর ইরাভ রভাছা: যান্সরা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
479582

502611 ান্সফনা ইয়ান্সভন নুযনফী ন্সভয়া আছভা উর রানা
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
599585

502612 ভাপৄজা জাান রভা: ভন্সজফয যভান ন্সরন্সর াযবীন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
599597

502613 ভায়া খাতুন ন্সরয়াকত আরী রুারী রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
599583

502614 রভাছা: ভন্সযয়ভ রফগভ মৃত ভন্সতয়ায যভান রভাছা: আন্সজজা ফানু
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
599590

502615 রভাছা: জান্সদা খাতুন (রুম্পা) রভা: জাাঙ্গীয আরভ রভাছা: আকনায়াযা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
599592

502616 নান্সদা নাছন্সযন আা খন্দকায ন্সনজাভ উন্সদ্দন  নান্টু রভাছা: ভন্সদনা খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
699648

502617 রভাছা: নান্সযন আক্তায রভা: নূয ইরাভ রভাছা: ন্সপকযাজা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
479578

502618 রভাছা: জান্নাতুর রপযকদৌ রভা: আব্দুল্লা রভাছা: জন্সযনা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
699642

502619 াানাজ খাতুন রভা: জরায যভান রভানায়াযা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
599594

502620 রভাছা: কল্পনা খাতুন রভা: আরতাপ রাকন রভাছা: ভভতা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
479565
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502621 রভাছা: ভাধফী রতা রভা: ওয়াজ উন্সদ্দন রভাছা: রুবান রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
680409

502622 যাজন চক্রফতী মৃত যাখার চক্রফত্তী রজাৎস্না চক্রফত্তী
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
479590

502623 সুষ্কয চন্দ্র ফভ তন সুধীয চন্দ্র ফভ তন চম্পা যানী
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
379386

502624 রভাছা: নান্সছভা খাতুন রভা: একযামূর ক রভাছা: ঝযনা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
699636

502625 রভা: াাদৎ রাকন রভা: জভাজ্জর রাকন রভাছা: রতাযা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
479585

502626 রভা: মুকুর ন্সভয়া রভা: মযত আরী রভাছা: ভঞ্জু রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
699654

502627 সুযঞ্জন যায় ন্সযন্সক্ষত চন্দ্র ফম্মন রযখা যায় রচৌধুযী
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
479573

502628 রভাছা: রাবরী আক্তায রভা: আভজাদ রাকন রভাছা: জুকরখা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
599589

502629 রভা: ইভাইর রাকন রভা: এনামুর ক রভাছা: ভকভনা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
479583

502630 রভাছা: ন্সনলুপা ইয়ান্সভন মৃত ররবু ন্সভয়া রভাছা: ভয়না রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
699655

502631 রভাছা: স্বপ্না খাতুন রভা: রভাস্তপা কাভার রযন্সজয়া খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

এে আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
479587
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502632 রভাছা: ান্সরভা খাতুন রভা: ভাাবুফ রাকন ভের রভাছা: জীফন রনছা রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 693108

502633 ফন্সন ত যানী রদ ফাদর চন্দ্র রদ ন্সযতা রদ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 599869

502634 রভাছা: নুযজাান খাতুন রভা: নুয আরভ রভাছা: রান্সক রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 479834

502635 রজন্সযন আক্তায জারার উদ্দীন ভন্সজতনা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 479833

502636 রভাছা: রভৌসুভী আক্তায রভা: কন্সযমুর ইরাভ রকভাছা: আকযপা খাতুন রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 699890

502637 রজবু আক্তায রভা: জাকফদ আরী ন্সযনা আক্তায রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 599875

502638 রভাছা: জান্সকয়া আক্তায রভা: বুলু ন্সভয়া রভাছা: মুঞ্জুয়াযা রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 479823

502639 রভাছা: ানন্সযজ ইরাভ সুভা রভা: রভাজাায আরী রকভাছা: জুকরখা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 699894

502640 পাযজানা আক্তায রভা: পজরায যভান রযখা রফনু রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 778750

502641 মুন্সদা রফগভ রভা: রভাস্তপা কাভার াকদা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 479829

502642 রভাছা: আয়া ন্সন্সদ্দকা রভা: ইউনু আরী রভাছা: ারুর রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 479830

502643 নান্সযন ক পূযফী রভা: এনামুর ক খাকরদা ক রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 593226

502644 রভাছা: রুন্সজনা খাতুন এন্তাজ আরী রভকন্নাযা রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 599863

502645 রজন্সভন আযা জন্সয উন্সদ্দন যন্সদা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 479818

502646 রভাছা: আপন্সযন নাায রভা: আজায আরী রভাছা: রনায আরী রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 599864

502647 রভাছা: অ্যন্সপন আযা আকতায আরী রভাছা: ভন্সল্লকা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 479819

502648 ভভতা যায় প্পৄল্ল চন্দ্র যায় অ্ঞ্জনা যানী যায় রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 479814

502649 রপৌন্সজয়া তাভান্না মৃত পায়জুর ইরাভ ভাপৄজা ইরাভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 479813

502650 কান্সনজ  আখতায রুকু রভা: আবুর কারাভ রভাছা: যন্সদা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 479825

502651 রভাছা: ারুর আক্তায সুভী রভা: ন্সয উদ্দীন রভাছা: যন্সভা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 699891

502652 ান্সনা ফানু াান আরী আযজু আযা রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 599877
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502653 রভাছা: রাবরী আক্তায রভা: জন্সয উদ্দীন রভাছা: াভসুন নাায রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 599870

502654 রভাছা: ন্সরভা রভা: মুনছুয আরভ রভাছা: আকরয়া রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 599871

502655 খন্দকায পাযানা আক্তায (আা) খন্দকায আন্সভরুর ক পারুক খন্দকায নুযাী আক্তায রতা রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 599861

502656 রভাছা: স্বপ্না াযবীন রভা: ছাকরফ উদ্দীন রভাছা: ন্সফরন্সক ফানু রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 479824

502657 অ্ন্সনতা যানী যৎ যায় ন্সফতা যায় রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 479820

502658 কন্সনকা যায় ভকনাযঞ্জন যায় পরপৄন্সর যানী রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 699896

502659 ন্সরংকন ভাডী ন্সরা ভাডী াযা অ্ন্সধকাযী রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 479835

502660 আন্সন্নভন্সন রভা: আন্সভনুর ইরাভ ারভা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 479826

502661 রজন্সভন আক্তায রভা: জভকদ আরী রযকদনা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119975

502662 যাজুবুর ইরাভ আন্সভনুর ইরাভ রজাস্না রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979770

502663 রভা: পন্সযদুর ইরাভ রভা: আরাউন্সদ্দন আকভনা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979784

502664 ন্সফষ্ণুদ যায় নন্দ কুভায যায় আন্সভনা যানী যায় রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979777

502665 রভাছা; জাানাযা খাতুন রভা: ভকয আরী রভাছা: সুরতানা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119981

502666 রভা: ভন্সউদ্দীন রভা: ন্সদুর যভান জান্সকয়া সুরতানা রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979781

502667 কৃষ্ণ চন্দ্র যায় নকয চন্দ্র যায় ছন্সয যানী রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119877

502668 রাফনী খাতুন ান্সপজুর ইরাভ সুযাইয়া রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 114556

502669 রভাছা:  সুযবী আক্তায রভা: গন্সয উদ্দীন রভাছা: কুরসুভ রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 379729

502670 গাউন্সছয়া আক্তায আব্দুর গন্সন ন্সভয়া আপকযাজা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119969

502671 রভাছা: ভান্সনা খাতুন রভা: আ: ান্সকভ রভাছা: রপার ন্স কফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 379697

502672 নাজমুন্নাায রভা: ভনছুয আরী রকভাছা: ভাকজদা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119972

502673 রভা: রভাস্তাইনুয যভান মৃত রভাজাকম্মর ক রকভাছা: ভককযভা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289722

502674 রভাছা: রুনা রায়রা রভা: রদকরায়ায রাকন রভাছা: ভকনায়াযা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 379742
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502675 রভাছা: াযবীন আকতায রভা: তন্সযকুর ইরাভ রভাছা: আঞ্জু ভানাযা রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 379721

502676 সুভাইয়া তাফাসুভ রভা: আকফয আরী ানাজ রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289708

502677 রুনা আক্তায রভা: ইউসুফ আরী আকরপা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 379726

502678 রভাছা: ভনন্সজরা াযবীন রভা: ভন্সতবুর রাকন রকভাছা: রপযকদৌন্সছ ন্সফন্সফ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119950

502679 রভাছা: রুারী রফগভ রভা: আবুর কাকভ রভাল্লযা রভাছা:  ন্সপকযাজা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 379695

502680 রভা: আব্দুল্লা রভা: আব্দুর ভাকরক রভাছা: আযন্সজনা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979783

502681 রভাছা: রভৌসুভী আক্তায রভা: াইদুর ক রকভাছা: সুন্সপয়া রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119953

502682 ান্সফনা ইয়ান্সভন রভা: াজ্জাদ আরী রভাছা: ভকপজা খাতুন রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119752

502683 লুফনা ইয়াছন্সভন রভা: আকফদ আরী নুযজাান রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289751

502684 রভাছা: পাযন্সজনা আক্তায রভা: পয়জুর ইরাভ রভাছা: ভামুদা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289709

502685 যাকফয়া খাতুন রভা: আবুর পজর জাানাযা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979790

502686 ন্সযজওয়ানা আকতায রুন্সভ যন্সভ উদ্দীন রন্সরনা আকতায রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979779

502687 রভা: আব্দুয যন্সভ রভা: রতাপাজ্জর রাকন রকভাছা: তহুযা খাতুন রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979794

502688 রভাকপকা আক্তায রভা: ভন্সভনুর ক রভাছা: ভকভনা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979791

502689 আযন্সজনা আকতায আব্দুয যাজ্জাক ভন্সজদা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289732

502690 রভাছা: রুন্সফনা াযবীন রভা: ওয়াকজদ আরী ভাসুদা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979788

502691 এযাদ আরী মৃত. আব্দু শুকুয রভাছা: াভসুন নাায রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979758

502692 রভা: যান্সজউর ইরাভ রভা: াভত আরী রভাছা: যন্সজনা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119956

502693 াযন্সভন রভা: আব্দুর গপৄয রখাকদজা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289738

502694 ফন্সনতা যানী যায় সুকযন্দ্র নাথ যায় খুকী ফারা যায় রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979793

502695 রভাছা: নাছন্সযন আক্তায রভা: রভাজাকম্মর ক রভাছা: ন্সযনা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979759
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502696 রভাছা: রৌযবী আকতায রভা: আব্দুয ীদ রভাছা: কুরসুভ রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 379730

502697 নান্সযন আক্তায রভা: আব্দু রাফান রভাছা: রযানা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979780

502698 রভাছা: রজন্সভন আযা রভা: জন্সভর উদ্দীন রভাছা: আকনায়াযা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289728

502699 রভাছা: ন্সযনা সুরতানা রভা: রভাজাকম্মর ক রকভাছা: যান্সজয়া রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119957

502700 রভা: আজাারুর ইরাভ রভা: আযাপ আরী পন্সজরা রফগভ

রনাফর রভন্সডককর ইনন্সিটিউট

119974

502701 নন্সভতা যায় শ্রী ন্সয চন্দ্র যায় শ্রী অ্ন্সভতা যায় রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 379712

502702 রভাছা: ঝৈনা আক্তায মৃত:ভন্সতয়ায যভান রভাছা: খাকরদা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289716

502703 নাছযীন আকতায রভা: ফন্সদউর আরভ রজযৎনা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119911

502704 রভা: যন্সপকুর ইরাভ রভা: সুজা ন্সভয়া যন্সভা খাতুন রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289712

502705 আয়া ন্সন্সদ্দকা রভা: আন্সনছ উদ্দীন যাকনা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289746

502706 ম্পা যানী যায় যকফন চন্দ্র যায় রফনু যানী যায় রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289725

502707 জান্নাতুর রপযকদৌ মুততজা আরী ারভা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289723

502708 ন্স যায় রজযান্সতল চন্দ্র যায় ছন্সফ যাণী রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119963

502709 রভাছা: কাভরুন্নাায ান্সছনা রফগভ রভা: জাাঙ্গীয আরভ ভের রভাছা: আকতায ফানু রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979765

502710 লুন্স আকতায নজরুর ইরাভ রভান্সরভা খাতুন রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 114554

502711 উকম্ম কুরসুভ রভা: আন্সভনুর ইরাভ যাকফয়া খাতুন রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119970

502712 নূয এ নাজনীন আা রভা: আকনায়ায রাকন রভাছাোঃ াভীভ  আযা রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 379720

502713 রভাছা: উকম্ম ান্সফফা রভা: নুয ইরাভ রভাছা: ভন্সজতনা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119955

502714 রভাছা: াথী আকতায রভা: মুন্সরভ উন্সদ্দন রভাছা: ন্সপকযাজা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119763

502715 রভাছা: ন্সযা আক্তায রভা: ান্সপজুর ইরাভ রভাছা: ন্সযপা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119961
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502716 রভাছা: পন্সযদা রফগভ রভা: নুয ইরাভ ভাকজদা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979773

502717 রভাছা: াযন্সভন আক্তায রভা: সুরতান আরী রভাছা: াকদা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289733

502718 রভাছা: আভা খাতুন রভা: আন্সভনুর ইরাভ রভাছা: ান্সরভা খাতুন রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289742

502719 রভা: জান্সরুর ইরাভ রভা: জন্সভদ্দীন রভাছা: জন্সভরা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119962

502720 রভাা: রকান্সনুয আক্তায রভা: রকযাভত আরী রভাছা: ন্সভনাযা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 379734

502721 যাকদা াযবীন রভা: আন্সজজায যভান পন্সযদা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 379249

502722 রভাছা: রভকবুফা খাতুন রভা: আব্দুর ান্সকভ রভাছা: ান্সভ আযা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289750

502723 ইকভাতাযা রভা: ইউনু আরী রভাছা: জান্নাতুর রপযকদৌ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 379719

502724 রভাা: ন্সন্সযন আকতায রভা: ওকত আরী রভাচা: পান্সজরা খাতুন রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289711

502725 নাছন্সযন আক্তায রভা: নুয আরী ইভত আযা রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289743

502726 আপকযাজা ফন্সফ রখ ন্সযপ উদ্দীন আকম্মদ আন্সযভা রফগভ মুক্তা রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979769

502727 পন্সযদা ইয়ান্সভন রভা: পযাকয়দ রাকন রভাছা: ানুপা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979756

502728 রভাছা: মুন্সন্ন আক্তায রভা: করভান আরী রভাছা: রায়রাতুন নাায রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119994

502729 ান্সরভা রফগভ রভা: পয়জুর কন্সযভ রভাছা: ভন্সজতনা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289736

502730 রভাছা: ম্পা আকতায রভা: যন্সপকুর ইরাভ রভাছা: ফাায রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 379718

502731 রদৌরতুন রনায দন্সফরুয ইরাভ নাজভা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979766

502732 কন্সনকা যানী ন্সদকন চন্দ চম্পা যানী রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 379702

502733 ভন্সন যায় ন্সযা রার যায় ফায়তারা যায় রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979760

502734 অ্ তনা যায় কভকর চন্দ্র যায় অ্ভরা যাণী যায় রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119987

502735 ন্সযতা আক্তায রভা: যভজান আরী রভাছা: আনজু আযা রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119990
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502736 রভাছা: াযন্সভন আক্তায রকয়া রভা: আভানুল্লা ইরাভ রভাছা: ন্সভা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289747

502737 রভাছা: যান্সজয়া সুরতানা রভা: আন্সজর ভের রভাছা: আনজুয়াযা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289720

502738 রভা: রভকদী াছান রভা: আকযাভ রাকন রভাছা: আঞ্জুয়াযা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289719

502739 রজন্সফন আক্তায রভা: জন্সফয যভান যন্সফনা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 219965

502740 পাযজানা ন্স রভা: পজলুয যভান রভাছা: াানা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119989

502741 রভা: ভাকসুদা আকতায রভা: ভাকজদুয যভান রভাছা: নুযফানু রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979785

502742 রভা: ন্সযপৄর ইরাভ রভা: আকয়জ উন্সদ্দন ান্সপয়ানা রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119992

502743 রভা: াইপৄর ইরাভ রভা: আকয় উদ্দীন ান্সপয়ানা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979796

502744 রপযকদৌ জাান রভা: আকয়জ উন্সদ্দন ান্সপয়ানা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979762

502745 রভা: যাজু ন্সভয়া াভছুর আরভ াকভনা খাতুন রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 979767

502746 রভাছা: পন্সযদা খাতুন রভা: পজলুর ন্সভয়া রভাছা: আকভনা খাতুন রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 379696

502747 রভাছা: রন্সরনা াইপৄন্সদ্দন ভাতুয়াযা রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289729

502748 অ্নান্সভকা যায় বকফ যায় সুন্সভরা যায় রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 977589

502749 রান্সভয়া আক্তায আ: রন্সতপ া রযানা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119988

502750 রভাছা: ন্সভনা আক্তায রভা: ভবুর ক রভাছা: আকভনা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289734

502751 রভাছা: আয়া ন্সন্সদ্দকা া রভা: রুহুর আন্সভন রকভাছা: আঞ্জুয়াযা রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 289749

502752 রানারী যায় ভদন রভান যায় বাযতী যানী যায় রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119954

502753 রভাছা: আয়া ন্সদ্দীকা রভা: নুয ইরাভ রকভাছা: ান্সফয়া রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 119966

502754 রভাছা: আয়া ন্সদ্দীকা রভা: আবু ান্সনপ রভাছা: ান্সদা রফগভ রনাফর রভন্সডককর ইনন্সি: 379740

502755 তাাযীভ নুকয রপাত আবু ফক্কয ন্সন্সদ্দক পন্সযদা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
379895
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502756 ান্সফফা ইয়াভীন রভা: ান্সপজ উন্সদ্দন রাকনআযা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282278

502757 ন্সভোঃ রুনারায়রা রভা: আব্দুর ান্সকভ ভের মৃত: রন্সতপৄন রনছা
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
979964

502758 রভাছা: রভাকরভা আকতায রভভী মৃত: রভাজাকম্মর ক রভাছা: পন্সযদা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282283

502759 াম্মী আক্তায রভাছোঃ ান্সদুর ইরাভ ভাবুফা াযন্সবন
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282297

502760 জীফন নাায রভাছোঃ ন্সজন্নাত রাকন ভামুদা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282302

502761 রযনুজা খাতুন রভা:ইন্সি আরী (মৃত) ভকনায়াযা খাতুন
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
117678

502762 রভাছা: ভয়না খাতুন রভা: আব্দুর কুদ্দু রভাছা: জুকরখা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282306

502763 রভাছা: পান্সভদা আকতায মৃত: পযভান আরী রভাছা: ভন্সযয়ভ রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
379925

502764 নাছন্সযন আক্তায ন্সভযাজ উন্সদ্দন ভাছুভা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282295

502765 াযবীন আকতায রভা: রভাাযপ ছাকনায়াযা
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
117672

502766 রভাছা: নাজমুন নাায রভা: রগারজায যভান রভাছা: রযকনা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
379929

502767 রভাছা: ান্তনা আকতায রভা: নুরুর ইরাভ রভাছা: ান্সভদা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
117701

502768 সুযাইয়া াযবীন রভা: ছাকফদ আরী রভাছা: ন্সয়াযা খাতুন
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
117681

502769 রভাছা: ইছকভাতাযা রভা: ইউনুছ আরী রভাছা: খান্সদজা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282270

502770 রভাছা: রভৌসুভী আক্তায রভৌ রভা: ভয়নুর ইরাভ রভাছা: ইকভাতাযা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282274

502771 মুক্তা ফানু রভা: আব্দুর ভন্সতন রুন্সজনা খাতুন
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282280
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করা েলয়লছ। উক্ত প্রার্থীলদর রীক্ষা আগামী ০৪/০৯/২০২১ ন্সরিঃ অনযন্সিত েলে।

502772 রভাছা: ভাসুদ যানা রভা: তাইজুর ইরাভ রভাছা: জাানাযা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282265

502773 রভাছা: মুন্সন্ন আযা রভা: রভায়াকজ্জভ রাকন রভাছা: সুযতন রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
379919

502774 রভা: ইভাইর রাকন রভা: আব্দুর আন্সজজ রভাছা: ইকভাতাযা
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282264

502775 রভাছা: মুকছুদা রফগভ রভা: রগারাভ রভাস্তপা রভাছা: াছদা ফানু
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
379898

502776 রভাছা: াভছুন্নাায ন্সখা রভা: আব্দুর রন্সতপ রভাছা: ভন্সযয়ভ রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
117696

502777 আভাউর রানা রভা: আজভার রাাইন আন্সম্বয়া খাতুন
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
979950

502778 রভাছা: ভন্সজতনা রফগভ রভা: রভাজাকম্মর ক ন্সফশ্বা রভাছা: নুযজাান রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
979958

502779 রভাছা: আইন্সব আক্তায রভা: রভাফাযক রাকন রভাছা: আপরুজা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
117690

502780 রভাছা: রুভা খাতুন রভা: জয়নার আকফদীন রভাছা: আকভনা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
379908

502781 ভধু ভারা শ্রী ন্সফধুয চন্দ্র শ্রী সুকদফী ফারা
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282266

502782 রভাছা: পাযজানা ফানু রভা: আপজার রাকন রভাছা: নাজভা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282293

502783 রকয়া আকতায রভা: আব্দুয যভান আকনায়াযা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
379912

502784 রভাছা: তাী যাকফয়া রভা: আবু তাকয রভাছা: ন্সভনাযা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282303

502785 রভাছা: তান্সভনা খাতুন রভা: আবু তাকয রভাছা: রভাকছনা খাতুন
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282282

502786 রভাছা: ন্সদররুফা খানভ রভা: আব্দুর রন্সতপ রভাছা: ন্সরন্সরপা ইয়ান্সভন
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
379920

502787 রভাছা: নাছন্সযন খাতুন রভা: ফকুর ভের রভাছা: চায়না রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282277
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502788 রভাছা: পাকতভা খাতুন রভা: কন্সপর উদ্দীন রভাছা: আকফদা ন্সফন্সফ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
117683

502789 রভাছা: রভৌসুভী আক্তায রভা: ভন্সতন তালুকদায রভাছা: ভভতা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
117684

502790 রভাছা: ভন্সযয়ভ খাতুন রভা: ভন্সভনুয ইরাভ রভাছা: যন্সভা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282267

502791 রযাককয়া াযবীন রভা: ওয়ান্সকর উন্সদ্দন ভের রপিীআযা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282300

502792 ইযাত জাান (ভীভ) ভাাবুফ যভান ইভত আযা
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
379930

502793 াকজযা খাতুন আব্দুল্লা-রর-ফাকী ভাকরকা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
979965

502794 আান াফীফ ন্সদুর ইরাভ নাযন্সগছ ন্সফন্সফ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
379906

502795 রভাছা: তানন্সজনা খাতুন রভা: তাইজ উন্সদ্দন রভাছা: আরতা ফানু
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
379910

502796 রভাছা: সুফন তা সুন্সভ রভা: রভাস্তপা কাভার রভাছা: রন্সরনা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282262

502797 রভাছা: পন্সযদা ইয়ান্সভন রভা: আন্সতয়ায যভান রভাছা: ন্সয়াযা খাতুন
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282272

502798 সুইটি খাতুন আযাপৄর ইরাভ আকভনা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282269

502799 াযন্সভন আক্তায ীভা ন্সভন্টু ভামুদ রভাছা: ানাজ রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
979944

502800 ছান্সফা আপন্সযন রভা: আক্তারুজ্জাভান রুন্সফনা আক্তায
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
117674

502801 রভাছা: স্বপ্না রফগভ রভা: আব্দুর আন্সজজ রভাছা: ান্সপয়া ন্সফন্সফ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
117695

502802 রভাছা: ভা াযবীন নুয রভাাম্মদ রভাছা: জাানাযা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
379918

502803 রভাছা: অ্নুা রফগভ রভা: আন্সজয উন্সদ্দন  রভাছা: নান্সদযা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282281
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502804 রভাছা: ান্সয়া খাতুন রভা: আকয়জ উন্সদ্দন রভাছা: ান্সফা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282305

502805 রভাছা: রভজবুন আযা রভা: নজমুর ন্সভয়া রভাছা: ভাকজদা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282304

502806 নাজভা াযবীন রপযকদৌ রাকন আনজুয়াযা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
117679

502807 াানাযা আকতায রভা: আপায আরী জাানাযা ন্সফন্সফ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
117698

502808 রভাছা: সুরতানা যান্সজয়া রভা: আজাায আরী রভাছা: াকরা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
979951

502809 রভাছা: সুভনা খাতুন রভাছা: আ: জব্বায মৃত: সুন্সপয়া রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282298

502810 রভাছা: সুযাইয়া াযবীন রভা: এনামুর ক রভাছা: আন্সছয়া খাতুন
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282285

502811 রভাছা: আকনায়াযা খাতুন মৃতোঃ তন্সভজ উন্সদ্দন রভাছা: যওনাযা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
282273

502812 াযন্সভন আক্তায ন্সদন্তী ভন্সভনুয খন্দকায রভাছা: আকতাযা বানু
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
599930

502813 রভাছা: রযকনা রফগভ রভা: আ: যন্সদ রভাছা: তন্সভনা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
479927

502814 রভাছা: জহুযা খাতুন রভা: জাকয উন্সদ্দন ভের রভাছা: আন্সজতনা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
479928

502815 রভাছা: সুন্সভ আকতায রভা: ন্সফফয যভান রভাছা: রদকরায়াযা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
479920

502816 রভাছা: ভাছুযা খাতুন রভা: ন্সপউয আরভ রভাছা: আযন্সজনা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
599942

502817 রভাছা: ন্সয়ান্স অ্ াক্তায (রান্সনয়া) আন্সযপৄর ইরাভ রভাছা: ন্সন্সল্প রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
479914

502818 রভাছা: আকয়া ন্সন্সদ্দকা রভা: রুহুর আন্সভন রভাছা: ান্সফফা সুরতানা
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
699956

502819 রভাছা: ারা খাতুন রভা: ছাকদকুর ইরাভ রভাছা: ন্সপকযাজা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
699941
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502820 কাজরী এক্কা নন্দ এক্কা সুন্দ্রী এক্কা
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
479934

502821 রভাছা: যাওপৄন জান্নাত রভা: যন্সপকুর ইরাভ রভাছা: ভাকছুদা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
479906

502822 রভাছা: ন্সভতু আকতায রভা: ভভতাজ আরী রভাছা: নুযজাান রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
699952

502823 খান্সদজা খাতুন আবু কাওায আকতাযা খাতুন
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
479917

502824 রভাছা: তান্সনন আকতায রভা: যন্সপকুর ইরাভ রভাছা: জান্সকয়া রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
479910

502825 রভাছা: নাছন্সযন নাায রভা: নজভার রাকন রপযকদৌী রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
479912

502826 আনজুভান আযা রভা: আযাপ আরী বুরন ন্সফন্সফ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
699948

502827 রভাছা: রযকনা খাতুন রভা: আব্দুয যাজ্জাক রভাছা: আকন্সরভা ন্সফন্সফ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
599945

502828 রভাছা: নাছন্সযন নাায রভা: ভজলুয যভান নুরুন্নাায
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
599943

502829 সুরতানা খাতুন রভা: আবু তাকয ইন্সদভন ন্সফন্সফ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
599946

502830 নুরুন্নাায রভা: নুরুজ্জাভান রভাছা: াকরা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
699939

502831 রভাছা: ভাকছুদা খাতুন রভা: রভাজাকম্মর ক রভাছা: রছাকফদা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
479923

502832 ন্সনলুপা খাতুন রভা: ইাভাইর রাকন রভাছা: ান্সদা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
479913

502833 ভন্সনযা আক্তায ভাহ্ ন্সপজুয যভান আপকযাজা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
599938

502834 রভাছা: ান্সয়া আক্তায রভা: এভদাদুর ক রভাছা: রযকনা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
599937

502835 াযভন্সন খাতুন মৃতোঃ যন্সফউর ইরাভ রভাছা: ভাছুভা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
699964
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502836 রভাছা: ন্সতা ভন্সন ারুর রভা: পারুক রাকন ভের রভাছা: সুরতানা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
479924

502837 রভাছা: াম্মী আকতায উকম্ম ানী রভা: রভাপাজ্জর রাকন যকায রভাছা: রভানন্সচয়াযা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
699943

502838 রভাছা: আপরুজা খাতুন রভা: আব্বাছ আরী রভাছা: ান্সদা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
479929

502839 ন্সযাতুন ভন্সনযা রভা: ভনছুয আরী আঞ্জুয়াযা
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
599939

502840 রুন্সভ আকতায ওয়াকজদ রাকন রপারী রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
599927

502841 কুভাযী ন্সফতা যানী ধনঞ্জয় ফভ তন শ্রীভন্সত জয়ন্তী যানী
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
479908

502842 রভাছা: ভারুপা রফগভ রভা: রভাককরছায যভান রভাছা: ভঞ্জুয়াযা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
699953

502843 রভাছা: নাছন্সযন নাায াযন্সবন রভা: রানাউল্লা যকায রভাছা: রফকদনা রফগভ
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
479915

502844 রভাছা: নাজন্সভন আক্তায রভা: নান্সজফয যভান রভাছা: যাকনা খাতুন
রক. এইচ. রভকভান্সযয়ার রল্ থ রটককনারন্সজ 

ইনন্সিটিউট
479921

502845 রভাছাোঃ আন্সভনা ইয়ান্সভন রভাোঃ আরভগীয রাকন রভাছাোঃ রকাযায়া রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
289588

502846 ন্সউন্সর যানী যায় যন্সফযাভ যায় গীতা যায়
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
289589

502847 রভাছাোঃ রুভা আক্তায রভাোঃ আব্দুয যভান মৃতোঃ জাানাযা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
289593

502848 আযাপাত রপযকদৌ তান্সছয উন্সদ্দন ন্সফরন্সকছ ফানু
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
379531

502849 নন্সন্দনী রগৌযাঙ্গ সুন্দয যায় রূফারা যায়
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
379530

502850 আভাউর রানা রভাোঃ আন্সভয উন্সদ্দন াককযা
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
379542

502851 তান্সরভা আকতায রভাতাায আরী ন্সযনা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
379544
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502852 রভাছাোঃ রভান্সরভা আকতায রভাোঃ রভাতাায আরী রভাছাোঃ ন্সযনা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
379543

502853 ান্সফনা ইয়ান্সভন রভাোঃ ান্সফফ ন্সভয়া রভাছাোঃ রজানা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
379536

502854 উকম্ম খান্সদজা রভাোঃ রককন্দায আরী জাকভনা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
289592

502855 ন্সপ্য়া আক্তায রভাোঃ রভাাযপ রাকন রভাছাোঃ যন্সভা খাতুন
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
379541

502856 ান্সভভা ইয়ান্সভন রভাোঃ নূয ইরাভ খুযন্সদা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
289585

502857 রভাছাোঃ ন্সভা আক্তায রভাোঃ আবুর রাকন রভাছাোঃ ন্সয়াযা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
289590

502858 চারু যানী যায় অ্ন্সনর চন্দ্র যায় করুনা যানী যায়
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
379532

502859 রভাছাোঃ রকান্সনুয রফগভ মৃতোঃ ইরাভ  উন্সদ্দন রভাছাোঃ াকযা খাতুন
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
379547

502860 রভাছাোঃ লুনা আক্তায রভাোঃ ন্সদুর ইরাভ রভাছাোঃ রন্সরনা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
379539

502861 তাজন্সভন আক্তায ন্সতথী রভাোঃ রতাপাজ্জর রাকন রভাছাোঃ ভন্জুয়াযা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
289591

502862 রভাছাোঃ ইয়ান্সভন আক্তায রভাোঃ ইরাভ উন্সদ্দন রভাছাোঃ ান্সয়দা খাতুন
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
289594

502863 রভাছাোঃ রপৌন্সজয়া খানভ রভাোঃ পজলুর ক রভাছাোঃ তন্সভনা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
699773

502864 ারভা ইয়ান্সভন রভাোঃ ফাায আরী ছাকরা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
699788

502865 ন্সমু রভাোঃ ররার আনজুয়াযা
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
699787

502866 কাভরুননাায কাভরুজজাভান রন্সরনা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
699813

502867 রভাছাোঃ আপকযাজ আক্তায রভাোঃ আরভ যব্বানী রভাছাোঃ ারভা াযবীন
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
699771
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502868 ন্সভ াযন্সভন আক্তায রভাোঃ আইয়ুফ আরী ন্সভ নুযফানু রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599794

502869 আভাউর হুনা রভাোঃ আন্সভনুর ইরাভ রভাাোঃ াকজদা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
699791

502870 রক্ষী কযন মৃতোঃ অ্ন্সধয কযন মৃতোঃ ভারন্সত মুযমু
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
699811

502871 ন্সফন্সচত্রা যায় খককন্দ্র নাথ যায় যফারা যায়
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599804

502872 ন্সতথী কযন ইন্সরয়া কযন ককনান্সিকা টুডু
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
699783

502873 রভাছাোঃ ন্সযক্তা আক্তায রভাোঃ আব্দুর কাকদয রভাছাোঃ জান্সনুয রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
699830

502874 পন্সযদা খাতুন পন্সযদুর ইরাভ াকয়ভা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
699815

502875 রভাছাোঃ ারা আক্তায রভাোঃ াভছুর আরভ রভাছাোঃ যওন আযা
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
699794

502876  আরপনুয জান্নাত রভাোঃ তভন্সজদুর আরভ াাজাদা যকায
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
379548

502877 ইয়াছন্সভন এনামুর ক আনজু আযা
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
479748

502878 রভৌসুভী আক্তায ভভতাজ আরী রজানা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
479720

502879 রভঘরা আক্তায রভাোঃ নূয রাকন জয়গুন ন্সনায
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
479740

502880 রভাছাোঃ রুভা আকতায রভাোঃ ইয়াযউন্সদ্দন রভাছাোঃ আকতায ফানু
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
479745

502881 ান্সফনা ইয়ান্সভন ভাাবুয যভান নফকরনুয যভান
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
479746

502882 যন্সন ফানু জন্সপয উন্সদ্দন ভাছুদা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
479744

502883 রভাছাোঃ ভনসুযা খাতুন রভাোঃ ভনজুয আরভ রভাছাোঃ ভাামুদা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
479734
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502884 রভাছাোঃ ন্সফজরী খাতুন ইভন্সতয়াজ আরী মুনছুযা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
479733

502885 জান্সকয়া সুরতানা আব্দুর জব্বায নূয ফানু
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
479737

502886 নাজমুন নাায রভাোঃ নান্সজমুর ইরাভ এন্সভন্সর রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
699808

502887 প্ন্সভরা ন্সতযকী ন্সফভর ন্সতযকী ভারন্সত ন্সতগ্যা
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
699779

502888 সুন্সভ আক্তায রভাোঃ ফাবুর ন্সভয়া রভাছাোঃ রগাকরয়াযা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599786

502889 সুযন্সভ আক্তায রভাোঃ ভন্সতবুয যভান ভাপরুজা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
699785

502890 রভাছাোঃ ভনন্সজরা আক্তায রভাোঃ ভন্সজফয যভান রভাছাোঃ রভকয রগায
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599799

502891 াযবীন আক্তায দুরার আরী াকজদা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
699807

502892 ভন্সল্লকা আক্তায রভাোঃ রভাাযযপ আরী ভনসুযা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599783

502893 রভাছাোঃ আন্সযপা আক্তায ন্সরজা রভাোঃ আবুর কাভার আজাদ রভাছাোঃ আকনায়াযা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
699798

502894 রভাছাোঃ জাানুয আক্তায ভীয জাাংগীয পন্সযদা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599780

502895 রক্ষী যানী যায় অ্ন্সনর চন্দ্র যায় জয়ন্তী যানী যায়
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599790

502896 রভাছাোঃ ানন্সজদা সুরতানা রভাোঃ ইাাক আরী রভাছাোঃ পন্সযদা ইয়ান্সভন
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
596012

502897 আকে টুডু জন্সতন টুডু ককভরা মুযমু
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599805

502898 টুম্পা অ্নীর চন্দ্র যায় ফান্তী যানী যায়
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599292

502899 মকাদা যায় প্কা চন্দ্র অ্ন্সনরা যায়
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599771
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502900 ন্সচন্সচন্সরয়া মুযমু ফানাযড মুযমু আকে াদা
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599803

502901 ান্সনুয খাতুন রভাোঃ ররার উন্সদ্দন ভাকজদা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599782

502902 তাযন্সভনা খাতুন আবু তাকয ন্সপকযাজা খাতুন
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599775

502903 ীভা যায় যনন্সজৎ যায় সুন্সচত্রা যানী
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599293

502904 রভাছাোঃ ইয়াছন্সভন আক্তায রভাোঃ বুধু রভাাম্মদ রভাছাৎ রযাককয়া রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599798

502905 ন্সফা যানী নকন চন্দ্র যকায ন্সনযদা যানী
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599788

502906 গকযটি ন্সকস্কু ন্সভকাকয়র ন্সকস্কু ভন্সনকা মুযমু
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599802

502907 স্বযস্বন্সত যানী যায় অ্ন্সনর চন্দ্র যায় জয়ন্তী যানী যায়
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599791

502908 রভাছাোঃ াানাজ াযবীন রভাোঃ াকফ আরী রভাছাোঃ ভন্সযয়ভ রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599767

502909 ভন্সল্লকা দা ভাযটিন দা সুন্সভতা দা
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599290

502910 রভাছাোঃ আপকযাজা াযবীন রভাোঃ আন্সপরুর রাকন রভাছাোঃ রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599800

502911 ভাসুভা আক্তায জারার উন্সদ্দন পাকতভা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599779

502912 রভাছাোঃ সুযাইয়া জাান রভাোঃ আপজার রাকন রভাোঃ আকনায়াযা রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
479735

502913 ান্সভযা খাতুন রভাোঃ এনামুর ক জন্সভযন রনছা
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
599772

502914 ান্সনা আক্তায রাকরভান আরী গুর রনায রফগভ
আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

ন্সদনাজপুয
479731

502915 রাফনী আক্তায রভা: াজু জাানাযা রফগভ ন্সদনাজপুয রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 289654

502916 রুারী খাতুন রভা: ফন্সয উদ্দীন াকযা খাতুন ন্সদনাজপুয রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 117042
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502917 ন্সল্পী যানী ভকনাযঞ্জন ফভ তন পরপন্সর যানী ন্সদনাজপুয রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 379643

502918 নাজন্সভন আক্তায রভা: াচান আরী নুয রনায ন্সদনাজপুয রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 289669

502919 রভাছা: ান্সফনা  ইয়ান্সভন রভা: এভদাদুর ক রভাছা: নান্সজভা রফগভ ন্সদনাজপুয রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 289666

502920 নান্সভা খাতুন মৃত ভাাতাফ উন্সদ্দন আকনায়ায রফগভ ন্সদনাজপুয রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 289660

502921 ন্সউরী খাতুন আব্দুর গপৄয যাকফয়া রফগভ ন্সদনাজপুয রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 379656

502922 রভাছা: রান্সনয়া আকতায রভা: করভান আরী রভাছা: পন্সযদা রফগভ ন্সদনাজপুয রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 289668

502923 পাযানা খাতুন রভা: আব্দু াত্তায ভামুদা খাতুন ন্সদনাজপুয রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 289640

502924 চন্দন কুভায যায় সুকয চন্দ্র যায় সুধা যানী যায় ন্সদনাজপুয রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 289657

502925 ভাসুভা আক্তায আবু ফক্কয ন্সছন্সদ্দক রভাছা: খায়রুর রনছা ন্সদনাজপুয রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 289659

502926 রভাছা: আযন্সজনা আক্তায রভা: আপায আরী নান্সভা খাতুন ন্সদনাজপুয রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 289641

502927 আন্সরা যানী রদফী ভকতন চন্দ্র রভফ পৄরপৄন্সর রদফী ন্সদনাজপুয রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 699853

502928 রভাছা: রজন্সভন আকতায রভা: ন্সদুর ইরাভ রভাছা: কুরসুভ রফগভ ন্সদনাজপুয রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 479785

502929 রভাছা: ান্সকরা আক্তায রভাা: যীপৄর ইরাভ রভাছা: ান্সপজা রফগভ ন্সদনাজপুয রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 479790

502930 তান্সভনা খাতুন রভা: ান্সনপা রভাছা: রকরনা রফগভ ন্সদনাজপুয রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 479793

502931 ভাকছুযা খাতুন রভা: রভাককরছুয যভান রপযকদৌী রফগভ ন্সদনাজপুয রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 699858

502932 বাগ্যশ্রী যায় সৃন্সি উত্তভ কুভায যায় বাযতী যানী যায় ন্সদনাজপুয রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 699862

502933 রভাছা: নান্সদা াযবীন রভা: আব্দুর ভান্নান রভাছা: ান্সফনা রফগভ ন্সদনাজপুয রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 699869

502934 অ্নুযাধা যাণী রগান্সফন্দ চন্দ্র ন্সরন্স যানী আকনায়াযা রভন্সডককর ইনন্সি: ঠাকুযগাও 699792

502935 রভঘরা যায় অ্শ্বীন্সন কুভায যায় রকভা যানী যায় আকনায়াযা রভন্সডককর ইনন্সি: ঠাকুযগাও 699810

502936 তাকজর তুন্সর রভা: আবুর কাকভ ভন্সযয়ভ রফগভ আকনায়াযা রভন্সডককর ইনন্সি: ঠাকুযগাও 699784

502937 রযনু আক্তায রভা: খান্সজজুর ক আনসুযা রফগভ আকনায়াযা রভন্সডককর ইনন্সি: ঠাকুযগাও 699804
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502938 রুারী রভা: নান্সয উন্সদ্দন রযাকনা খাতুন আকনায়াযা রভন্সডককর ইনন্সি: ঠাকুযগাও 699806

502939 রভাকরভা খাতুন রভাাম্মদ আরী ভাকরকা রফগভ আকনায়াযা রভন্সডককর ইনন্সি: ঠাকুযগাও 699796

502940 যত্না যানী নাকগন্দ্রা নাথ ফভ তন ারু ফারা আকনায়াযা রভন্সডককর ইনন্সি: ঠাকুযগাও 699814

502941 পূন্সনভা যানী তীল চন্দ্র ফভ তন প্ন্সভরা যানী আকনায়াযা রভন্সডককর ইনন্সি: ঠাকুযগাও 699767

502942 রভাা: রযনু আক্তায রভা: আন্সভনুর ইরাভ রভা: যাকফয়া খাতুন আকনায়াযা রভন্সডককর ইনন্সি: ঠাকুযগাও 699800

502943 রভাা: ন্সফরন্সক ফানু রভাাম্ম্দ আরী রভাা: ন্সনায আকনায়াযা রভন্সডককর ইনন্সি: ঠাকুযগাও 699793

502944 রভাা: ন্সভনা আক্তায রভা: আবুর কাকভ রভাা: ভাকরকা আকনায়াযা রভন্সডককর ইনন্সি: ঠাকুযগাও 699765

502945 ন্সনলুপা আক্তায রভা: আব্দুর ভন্সজদ রভা: অ্ন্সভছা রফগভ
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
479659

502946 কৃষ্ণা অ্ন্সধকাযী শ্রী নাযায়ন অ্ন্সধকাযী ন্সফকনান্সদনী অ্ন্সধকাযী
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
599693

502947 রভাছা: নান্সছভা আক্তায রভা: ভকান্সন আরী রভাছা: রগাকরনুয রফগভ
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
599677

502948 আন্সিঁ ভন্সন আব্দুয যন্সদ রাইরী রফগভ
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
479656

502949 নুযানী আক্তায ন্সনন্স পজলুয যভান াভসুন্নাায
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
599688

502950 কাভরুন্নাায আব্দুর ভান্নান রভাছা: ভন্সভনা রফগভ
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
4772331

502951 পাকতভা আক্তায রভা: রভাজাফ্পয আরী আকভনা খাতুন
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
479655

502952 রভাছা: সুভাইয়া আক্তায রভা: রভাস্তান্সপজায খাকরদা রফগভ
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
599684

502953 রভাছা: রাবরী আক্তায রভা: আজাদুর ইরাভ রভাছা: রদরজান রফগভ
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
599671
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করা েলয়লছ। উক্ত প্রার্থীলদর রীক্ষা আগামী ০৪/০৯/২০২১ ন্সরিঃ অনযন্সিত েলে।

502954 কুরছুভ আক্তায রভা: রকতাফ উন্সদ্দন রভাছা: ছায়যা রফগভ
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
599708

502955 সুন্সভ আক্তায রাভা রভা: আব্দুর ান্সভদ রভাছা: ন্সজন্নাতুন রনছা
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
699723

502956 কন্সনকা আক্তায রভা: আবুর কাকভ নুযফানু  রফগভ
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
599689

502957 আক্তাযা আব্দুর ভন্সজদ যাকরা
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
599707

502958 রভাক তদা আক্তায রভাাম্মদ আরী রানাফান
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
599681

502959 রভাছা: ইন্সত আক্তায রভা: পজলুর ক রভাছা: যন্সভা রফগভ
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
479649

502960 ন্সযক্তা আক্তায রভাক্তায আরী ভায়া রফগভ
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
699720

502961 রভাছা: রভৌসুভী আক্তায রভা: আনছায আরী রভাছা: আযন্সজনা রফগভ
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
699715

502962 রফফী আক্তায আন্সজজুর ইরাভ জাানাযা রফগভ
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
699718

502963 রভাছা: যান্সজয়া সুরতানা রভা: সুযত আরী রভাছা: ভন্সজতনা রফগভ
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
699725

502964 রভাছা: ভামুন্সন আক্তায রভা: রভাজাারুর ইরাভ রভাছা: রয়াযী রফগভ
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
599703

502965 রভাছা: ন্সমু আক্তায রভা: আবুর কারাভ রভাছা: ন্সফন্সফ রফগভ
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
599701

502966 রভাছা: ন্সরন্সছ আক্তায আন্সভনুয যভান নুযজাান রফগভ
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
699709

502967 রুারী আক্তায খন্সরলুয যভান রজরাতুন রনছা
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
699731

502968 রফফী রফগভ রভা: ান্সকভত আরী রভাছা: জান্সররা রফগভ
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
479647

502969 াযন্সভন আক্তায ান্সন আরভ তান্সভন রফগভ
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
479666
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502970 রান্সনয়া খাতুন রভা: আব্দুয যাজ্জাক ইকভাতাযা
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
699712

502971 তান্সনয়া আক্তায রভা: ভন্সজফয যভান ভাামুদা রফগভ
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
479658

502972 আয়া আক্তায ন্সছন্সদ্দক আরী বুরবুন্সর রফগভ
ন্সক্রকয়টিব ইনন্সি:অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, 

নীরপাভাযী
599679

502973 তান্সরভা আক্তায রভা: ান্সনপ উন্সদ্দন াছনা রনা
ভকনায়াযা রভন্সডককর রটককনারজী ককরজ এে 

াাতার, টাংগাইর
284482

502974 কনা াযবীন রভা: ীদুর ইরাভ ন্সফউটি রফগভ
ভকনায়াযা রভন্সডককর রটককনারজী ককরজ এে 

াাতার, টাংগাইর
284481

502975 াানাজ খাতুন রভা: ভছন্সরভ উদ্দীন জন্সভরা রফগভ
ভকনায়াযা রভন্সডককর রটককনারজী ককরজ এে 

াাতার, টাংগাইর
284490

502976 াভসুন নাায রভা: াযান আরী ন্সপকযাজা রফগভ
ভকনায়াযা রভন্সডককর রটককনারজী ককরজ এে 

াাতার, টাংগাইর
284505

502977 সুরতানা াযবীন রভা: আবু তাকরফ পাকতভা রফগভ
ভকনায়াযা রভন্সডককর রটককনারজী ককরজ এে 

াাতার, টাংগাইর
114716

502978 ন্সজবুন্নাায ারা রভা: ররার ভের ছারভা রফগভ
ভকনায়াযা রভন্সডককর রটককনারজী ককরজ এে 

াাতার, টাংগাইর
114723

502979 নন্সভতা যানী দা কৃষ্ণ কুভায দা রযা যানী দা
রক্ষীপুয আইন্সডয়ার ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 

রটককনারন্সজ
472553

502980 রান্সনয়া আক্তায আরী আকফয রভাফাকশ্বযা রফগভ
রক্ষীপুয আইন্সডয়ার ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 

রটককনারন্সজ
472555

502981 জন্সযপা খাতুন রভা: যন্সপক নুযজাান রফগভ রক্ষীপুয আইন্সডয়ার ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 

রটককনারন্সজ

472557

502982 নুরুন্নাায মৃত আফদুর ভন্সতন যাকনা রফগভ
রক্ষীপুয আইন্সডয়ার ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 

রটককনারন্সজ
472559

502983 পাকতভা আক্তায রভা: কালু ন্সভয়া ারুর রফগভ রক্ষীপুয আইন্সডয়ার ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 

রটককনারন্সজ

693427

502984 ইয়াছন্সভন আক্তায পজলুর কন্সযভ খুযন্সদা রফগভ রক্ষীপুয আইন্সডয়ার ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 

রটককনারন্সজ

472567

502985 ভভতাজ খাতুন আব্দুর আন্সজজ ভের যান্সদা রফগভ
এ ন্সব এ এ রভন্সডককর াকয়ি ইনন্সিটিউট, কাটিয়া, 

াতক্ষীযা
698031
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502986 রভাা: তাজককযা খাতুন রভাা: ফাকয় উন্সদ্দন রভাা: আকভনা রফগভ যকয়র রভন্সডককর রটককনারজী ইনন্সিোঃ যাজাী 478894

502987 যান্সভভা জান্নাত রভা: জাভকদ আরভ রযৌনাযা রফগভ রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইনন্সিটিউট 371469

502988 ানাজ আক্তায রভাোঃ রভাফাযক রাকন রভাাোঃ ারুর রফগভ রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 693632

502989 রভাছা: খান্সদজা খাতুন রভা: পকয আরী রভাছা: যাকফয়া রফগভ
ডাোঃ রভফা-উয যভান রভন্সডককর রটককনারন্সজ 

ককরজ, মকায
598146

502990 ন্সল্পী ন্সফশ্বা সুদ তন ন্সফশ্বা ন্সপ্য়ংক্ষী ন্সফশ্বা ফাংরাকদ ন্সযাচ ইনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড রভন্সডন্সন 375675

502991 হুভায়ন কন্সফয কভয আরী যান্সজয়া খাতুন ফাংরাকদ ন্সযাচ ইনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড রভন্সডন্সন 696947

502992 যান্সফয়া খাতুন এফাদুর ক আন্সরভা রফগভ ফাংরাকদ ন্সযাচ ইনন্সিটিউট পয ইনটিকেকটড রভন্সডন্সন 476661

502993 রভাছাোঃ যওান আক্তায মৃতোঃ ন্সরয়াকত আরী রভাছাোঃ ভন্সঞ্জরা খাতুন ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ ঢাকা 138

502994 পাকতভাতুজ্জহুযা জাাঙ্গীয আরভ পাযজানা
ঢাকা ইন্টাযন্যানার ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ককরজ, মাত্রাফান্সৈ, 

ঢাকা
595563

502995 আয়া আক্তায রভাোঃ াান রভাল্লা রযাককয়া আক্তায ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী 696378

502996 ররাা সূত্রধয রগাার সূত্রধয চন্দনা সূত্রধয টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 695025

502997 রাফনী খাতুন রভাোঃ নজরুর ইরাভ রাকনয়াযা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর. 284421

502998 ন্সভনা আক্তায ন্সযা রভাফাযক আরী নুযজাান রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী টাংগাইর 474419

502999 ভাপৄজা আক্তায রভাাম্মদ আরী ান্সদা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 695011

503000 খান্সদজা আক্তায রভাোঃ আবুর কারাভ রযকনা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 474396

503001 াথী আক্তায রভাোঃ আব্দুর ান্সভদ ছাকযা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 117069
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503002 ইভতাযা নুরুর ইরাভ জয়পৄর টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী 372975

503003 ান্সপজা খানভ আ: ছাত্তায খান াছনা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 372885

503004 ান্সদয়া জান্নাত রভা: কান্সজভ উন্সদ্দন ান্সদা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 284425

503005 নাযন্সগ আক্তায রভা: আকফয আরী রজানা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 594912

503006 রযান্সজনা ওয়াকজদ আরী কল্পনা টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 977915

503007 মুন্সন্ন আক্তায রকভা: মুকুর ন্সভয়া রভাছা: যত্না রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 594935

503008 ানাজ রকভা: াজাান ভন্সজতনা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 474408

503009 তান্সভনা ন্সভজতা জয়নার আকফদীন যান্সদা টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 72

503010 রভাছা: জাানাযা খাতুন রকভা: জাকান্সযয়া রাকন রভাছা: ভকনায়াযা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 373012

503011 নুরুন্নাায সুইটি াভসুর ক খান্সদজা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 373009

503012 রভাাম্মদ আছাদুল্লা রভাাম্মদ আব্দুর ভান্নান ন্সভয়া রভাছা: আকনায়াযা টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 284433

503013 আকরয়া আক্তায রভা: কান্সজভ উন্সদ্দন রযাককয়া রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 284417
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503014 রন্সরনা খাতুন রভা: আয়নার ক সুন্সপয়া রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 798799

503015 তনভয় খান আব্দুর আন্সজজ খান ারুর রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 372977

503016 ন্সরা আক্তায নূরুর ইরাভ ান্সপজা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 474401

503017 আপকযাজা আক্তায রভা: আন্সদর খান আভা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 594926

503018 জাানাযা ন্সভযজান আরী ান্সভদা টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 0

503019 ন্সফরী খাতুন রভা: আব্দু রছাফান যন্সভছা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 117065

503020 সুফণ তা খাতুন পজলুর ক ন্সন্সযনা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 474407

503021 রভাছা: ারা খাতুন রভা: ফাবুর ন্সভয়া রভাছা: কল্পনা রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 474402

503022 ানাজ াযবীন ররার উন্সদ্দন যাকফয়া রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, টাংগাইর 474422

503023 ন্সফথী আক্তায রভা: জুযান আরী রভাছা: ন্সফউটি রফগভ টাংগাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককয রটককনারজী 372993

503024 তান্সরভা আক্তায রভাোঃ রতাতা ন্সভয়া াকজদা রফগভ টাঙ্গাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী, 373003

503025 প্ীন্সত আকনায়ায রাকন আকনায়াযা টাঙ্গাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী 798802

503026 শ্রাফন্তী আক্তায রভাোঃ জয়নার আকফদীন রযাককয়া রফগভ টাঙ্গাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী. , 694996
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503027 রভাোঃ পয়ার আকভদ রফরাকয়ত রাকন রপারী রফগভ টাঙ্গাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী   . 977929

503028 আর আন্সভন ন্সভয়া য আরী জকফদা রফগভ টাঙ্গাইর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী 798796

503029 ারভা আক্তায রভাোঃ আফচ্দদুর াই জুকরখা রফগভ
ফাংরাকদ একান্সকয়ন পয  ন্সদ এজড এে  ইনন্সিটিউট, 

অ্ফ রজন্সযয়ান্সিক রভন্সডন্সন, ঢাকা
595625

503030 রান্সনয়া আক্তায রভা: আবুর কারাভ যান্সজয়া রফগভ
ফাংরাকদ একান্সকয়ন পয  ন্সদ এজড এে  ইনন্সিটিউট, 

অ্ফ রজন্সযয়ান্সিক রভন্সডন্সন
475128

503031 নাজমুন নাায রাকী আব্দুর রন্সতপ ন্সভয়া রভাক তদা রফগভ
ফাংরাকদ একান্সকয়ন পয  ন্সদ এজড এে  ইনন্সিটিউট, 

অ্ফ রজন্সযয়ান্সিক রভন্সডন্সন
284877

503032 তানন্সজয়া সুরতানা রভাযন্সদ উন্সদ্দন রযাককয়া খাতুন
ফাংরাকদ একান্সকয়ন পয  ন্সদ এজড এে  ইনন্সিটিউট, 

অ্ফ রজন্সযয়ান্সিক রভন্সডন্সন
373823

503033 জাানাযা খাতুন আব্দুয গপৄয রখ রাকনআযা আক্তায
ফাংরাকদ একান্সকয়ন পয  ন্সদ এজড এে  ইনন্সিটিউট, 

অ্ফ রজন্সযয়ান্সিক রভন্সডন্সন
373819

503034 সুন্সভ আক্তায রাযাফ উন্সদ্দন রযাককয়া খাতুন
ফাংরাকদ একান্সকয়ন পয  ন্সদ এজড এে  ইনন্সিটিউট, 

অ্ফ রজন্সযয়ান্সিক রভন্সডন্সন
373826

503035 জাানাযা খাতুন রাকন রখ ররুনা রফগভ
ফাংরাকদ একান্সকয়ন পয  ন্সদ এজড এে  ইনন্সিটিউট, 

অ্ফ রজন্সযয়ান্সিক রভন্সডন্সন
373824

503036 রভাোঃ আর আন্সভন রভাোঃ কাঞ্চন আরী াং ফকুর রফগভ ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 285755

503037 রূারী আক্তায ন্সনজাভ উন্সদ্দন ভের ন্সপকযাজা রফগভ ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট - 596359

503038 খ্যাই াং ব্রু ভাভ তা চ: সউ ভাভ তা ভাথুই ভাভ তা ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট= 374864

503039 ারা ফারা ন্সনব তাা ফারা স্মৃন্সত ফারা ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট' 374842

503040 সুজন ভের ভাইককর ভের ন্সভনু ভের ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট. 285776

503041 স্বপ্না দা মুন্সক্তদ দা ারুর দা ঢাকা ন্সডকপ্লাভা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, 285756

503042 সুধা যাণী সুধীয যঞ্জন ভারদায যঞ্জু যানী াবায রভন্সডককর রটককনারন্সজ 475249
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503043 রভাাোঃ াযন্সভন আক্তায রভাোঃ রচযাগ আরী ওরাদায রভাাোঃ নুযজাান রফগভ াবায রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ঢাকা 373892

503044 রভাছাোঃ তান্সনয়া  সুরতানা রভাোঃ ভন্সতউয যভান রভাছাোঃ তন্সভনা খাতুন াবায রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ঢাকা 475250

503045 তান্সনয়া তাফাচ্ছুভ রভাোঃ ইভান আরী পাকতভা াবায রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ঢাকা. 475248

503046 াযন্সভন আক্তায রভাোঃ ান্সফর উন্সদ্দন রাকনয়াযা রফগভ াবায রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ঢাকা 475255

503047 রভা: নজরুর ইরাভ রভা: আন্সভনুয ইরাভ রন্সরনা রফগভ অ্ক্ া্যকপাড ত ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারন্সজ 694846

503048 ন্সন্সযন আক্তায রভা: াজাান ভাপৄজা অ্ক্ া্যকপাড ত ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারন্সজ 283984

503049 ন্সমু আব্দু ছাত্তায রযকনা রফগভ অ্ক্ া্যকপাড ত ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারন্সজ 283982

503050 ভভতাজ আক্তায রভা: াকফর ন্সভয়া ানাজ রফগভ অ্ক্মকপাড ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারন্সজ, টাংগাইর 694844

503051 তান্সভনা খান রভাোঃ ান্সভদুয যভান খান রজাকফদা খানভ অ্ক্সকপাড ত ককরজ অ্ফ াকয়ি এে রটককনারজী 594701

503052 বৃন্সি আক্তায আব্দুর ওাফ খান সুরতানা ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াইি. 597011

503053 নূপুয যান্সন যৎ চন্দ্র যান্সন ফারা ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াকয়ি 115833

503054 রাকনয়াযা রভাোঃ আবুর ফাকছদ জয়নফ রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াইি 979042

503055 স্বণ তারী আকতায রভাোঃ ন্সন্সকভারী রখ আকফদা রফগভ ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর াইি 476678

503056 পয়ার আাকম্মদ রভাোঃ রাকন রখ যান্সদা রফগভ এন্সককএ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ঢাকা 65818

503057 আযতী যায় রবারা নাথ যায় ফানা যায় এন্সককএ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 696117

503058 াথী খাতুন রভাোঃ আকফয আরী ন্সফরন্সকছ রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সি:, টাঙ্গাইর 372338

503059 তুরী আক্তায রভাোঃআব্দুর ান্সরভ জাানাযা রফগভ অ্যন্সফট রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, টাঙ্গাইর 473884

503060 রভাোঃ কাভরুজ্জাভান রভাোঃ রুহুর আভীন কাভরুন্নাায ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারজী , 115605

503061 াারুন রনছা আন্সভন ন্সভয়া পান্সজরা খাতুন ন্সককাযগঞ্জ াকয়ি এে রভন্সডককর রটককনারজী 473301

503062 রভাোঃ নুরুর খাকরক রভাোঃ আব্দুর ক ন্সভক আকতায ফানু ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 476459

503063 রজন্সভন আক্তায রভা: াজাান কাজর রফগভ ঢাকা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 375486

Page 191



কাউন্সিলের অধীলন কন্সিলেন্সিভ রীক্ষায় অংশগ্রেলের জনয পলশন্ট পকয়ার পেকলনােন্সজ (নান্স স্ং) আলেদনকান্সরলদর দরখাস্ত োছাই েূসক ন্সনলনাক্ত প্রার্থীলদর প্রলেশত্র ই্যয 
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503064 রভাছাোঃ নান্সযন নাায রভাোঃ ইা্ন্সরয়া আরী রভাছাোঃ নাজভা রফগভ ঢাকা ককরজ অ্ফ .রভন্সডককর রটককনারজী, 365024

503065 রভাছাোঃ রাইজু আযা রফগভ রভাোঃ জয়নার আকফদীন রভাছাোঃ রভাকভনা রফগভ ঢাকা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 696360

503066 আন্সখ আক্তায রনাভান পারুক কাভরুন নাায রডল্টা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ, কুন্সভল্লা 693632

503067 রভাাম্মৎ আন্সপদা সয়দ এান রন্সরনা রফগভ ঢাকা ইন্টাযন্যানার ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ 899404

503068 াীনুয আক্তায রভা: াজাান যান্সদা রফগভ ন্সভযপুয ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 695550

503069 ন্সরা আক্তায ন্সভরা আবু ফক্কয ন্সন্সদ্দক রপান্সর রফগভ রদ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 595780

503070 রভাছাোঃ যাকফয়া খাতুন রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক ান্সনা খাতুন ফাংরাকদ প্ফীন ন্সকতালী ংঘ ও জযা ন্সফজান প্ন্সতষ্ঠান 595622

503071 আকন্সরভা আক্তায সনইভন্সদ্দন ন্সভয়া ন্সযমুন রফা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট অ্প রটককনারন্সজ 474949

503072 রভাছা: াযন্সভন সুরতানা রভা: াজাান আরী রুন্সফয়া খানভ রনাফর  ইনন্সিটিউট রভন্সডককর রটককনারজী, ফগুৈা 378697

503073 রভাছা: ারন্সপনা আক্তায রভা: আব্দু ছাকরক প্াং রভাছা: যাকফয়া খাতুন রনাফর  ইনন্সিটিউট রভন্সডককর রটককনারজী 378695

503074 রভাছা: রভাকরভা খাতুন রভা: ন্সভনায রাকন রভাছা: রযকনা রফগভ রনাফর  ইনন্সিটিউট রভন্সডককর রটককনারজী 289007

503075 রভাছা: জান্নাতুর রপযকদৌ রভৌ রভা: নান্নু ন্সভয়া রভাছা: ন্সযন্সন রফগভ রনাফর  ইনন্সিটিউট রভন্সডককর রটককনারজী 599157

503076 ভান্জুয়াযা খাতুন রভাাম্মদ আরী ান্সনা রফগভ রনাফর  ইনন্সিটিউট রভন্সডককর রটককনারজী 289006

503077 রভাছা: আন্জুয়াযা খাতুন রভা: ছাকয়দজাভান রভাছা: আপকযাজা রফগভ রনাফর  ইনন্সিটিউট রভন্সডককর রটককনারজী 479177

503078 রভাছা: ান্সকরা খাতুন রভা: াইপৄর ইরাভ রভাছা: াকজযা রফগভ রনাফর  ইনন্সিটিউট রভন্সডককর রটককনারজী 599155

503079 রভাছা: ন্সজন্সজনা খাতুন রভা: আবুর কাকভ প্াং রভাছা: ন্সপকযাজা ন্সফন্সফ রনাফর  ইনন্সিটিউট রভন্সডককর রটককনারজী 479185

503080 রভাছা: ান্সফফা খাতুন রভা: আব্দুর ান্সকভ রভাছা: ান্তনা রফগভ রনাফর  ইনন্সিটিউট রভন্সডককর রটককনারজী 289008

503081 যত্না খাতুন দন্সরলুয যভান বুরবুন্সর খাতুন রনাফর  ইনন্সিটিউট রভন্সডককর রটককনারজী 378692
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503082 রভাছা: াফরী খাতুন রভা: ডাফলু ন্সভয়া রভাছা: আকরছা রফগভ রনাফর  ইনন্সিটিউট রভন্সডককর রটককনারজী 378698

503083 রভাছা: রযকফকা সুরতানা রভা: নফীয উন্সদ্দন রভাছা: যাকফয়া রনাফর  ইনন্সিটিউট রভন্সডককর রটককনারজী 479183

503084 রভাছা: তানন্সজনা আকতায রভা: আব্দুর গপৄয রভাছা: রযাককয়া রফগভ রনাফর  ইনন্সিটিউট রভন্সডককর রটককনারজী 378691

503085 আপরুজা খাতুন রভা: আন্সভরুর ইরাভ রকরনা রফগভ রনাফর  ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী 599160

503086 রভাছা: রন্সরনা আকতায রভা: ন্সদুর ইরাভ রভাছা: ফান্সন রফগভ রনাফর  ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী 599159

503087 রভাছা: কাঞ্চন খাতুন রভা: ন্সভনায  রাকন রভাছা: ভাকজদা রফগভ রনাফর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী 599156

503088 নুরুন্নাায রভা: নুয রাকন রজন্সভন আক্তায রনাফর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী 289004

503089 রভাছা: ন্সযপা খাতুন রভা: আব্দুয যন্সভ রভাছা: রযকনা খাতুন রনাফর ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী 289005

503090 ন্সতন্সথ রবৌন্সভক রগৌয চন্দ্র রবৌন্সভক ান্স রবৌন্সভক রক্ষীপুয আইন্সডয়ার ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 693424

503091 পাকতভা রফগভ ওন্সজ উল্যা ভভতাজ রফগভ রক্ষীপুয আইন্সডয়ার ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 693425

503092 আকন্সরভা আক্তায আরাউন্সদ্দন ভন্সযয়ভ রফগভ রক্ষীপুয আইন্সডয়ার ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 472568

503093 আভা আক্তায রভাোঃ নুরুর আন্সভন আকভনা রফগভ রক্ষীপুয আইন্সডয়ার ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 472561

503094 উকম্ম রযাভান আবুর কাকভ আকভনা রফগভ রক্ষীপুয আইন্সডয়ার ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 693430

503095 ান্সদয়া আক্তায আবুর কাকভ আন্সভন জান রক্ষীপুয আইন্সডয়ার ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 593431
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503096 রভা: আবুর রাকন রভা: আবুর খাকয়য াীন আক্তায রক্ষীপুয আইন্সডয়ার ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 693428

503097 নাযন্সগছ আক্তায রভা: দুরার পন্সযদা আক্তায রক্ষীপুয আইন্সডয়ার ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 472560

503098 যাী আক্তায রভাোঃ রভাখকরছুয যভান াযবীন রফগভ রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইন্সনন্সিা্টিউট 472957

503099 ান্সরভা আক্তায আবুর ন্সভয়া রকরনা রফগভ রকাটফাৈী ীদ স্মৃন্সত প্যাযাকভন্সডককর ইন্সনন্সিা্টিউট 593758

503100 রভাছা: ারভা আক্তায রভা: আব্দু ছারাভ রভাছা: রপযকদৌী রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ  এে 

আরিাকনাোপী, যংপুয
289495

503101 রভৌসুভী রফগভ ভাাপৄজুয যভান রপারী রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ  এে 

আরিাকনাোপী, যংপুয
479586

503102 রভাছা: আন্সভনা আক্তায মৃত ায়াত আরী রভাল্লা রভাছা: াভথ ফানু
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ এে 

আরিাকনাোপী, যংপুয
479568

503103 রুভানা আক্তায রভা: যন্সপকুর ইরাভ রভাছা: রযকনা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ এে 

আরিাকনাোপী, যংপুয
379380

503104 রভাছা: রভৌসুন্সভ আক্তায রযফা রভা: আব্দুর ান্সভদ রভাছা: নুযনাায রফগভ ন্সদী
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ এে 

আরিাকনাোপী, যংপুয
599593

503105 রভাছা: ান্সফনা ইয়ান্সভন রভা: ছাফলু রাকন ভাকরকা খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ এে 

আরিাকনাোপী, যংপুয
599584

503106 সুভনা যায় সুন্সনর যায় ন্সভনু যায়
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ এে 

আরিাকনাোপী যংপুয
379387

503107 আইন্সযন আক্তায রভাোঃ আব্দুর আউয়ার রভাছাোঃ আকনায়াযা রফগভ
ফাংরাকদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ এে 

আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
699653

503108 রকাযযাতুর আঈন রভাোঃ আরাউন্সদ্দন ভন্সজতনা রফগভ
ফাংরাকদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ এে 

আল্ট্রাকনাোপী যংপুয
379403
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503109 রভাছাোঃ উকম্ম ান্সফফা খাতুন রভা: ান্সফফয যভান রভাছা: াাজাদী রফগভ
ফাংরাকদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ এে 

আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
692998

503110 কাভরুন নাায রভাোঃ নরুর ক আকরয়া রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী এে 

আল্ট্রাকনাোন্সপ
289482

503111 ইভযান কন্সফয আবুর কারাভ আজাদ জাানাযা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী এে 

আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
379409

503112 সুভী আক্তায রভা: জন্সয উন্সদ্দন নান্সছভা খাতুন
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর এে আরিাকনাোপী, 

যংপুয
799924

503113 তৃন্সপ্ত রফগভ রভা: রতৌন্সদুর ইরাভ নান্সগ ত রফগভ
ফাংরাকদ ইিটিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ এে 

আল্ট্রাকনাোপী, যংপুয
379405

503114 রভা: ভাাবুফ রাকন রভা: াভছুর ক রভাছা: ভয়না রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর এে আরিাকনাোপী, 

যংপুয
799911

503115  রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক রভাোঃ াইদুয যভান রভাছাোঃ আকন্সরভা রফগভ
ফাংরাকদ ইনন্সিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী এে 

আরিাকনাোপী, যংপুয
799912

503116 রভাছাোঃ াযন্সভন খাতুন রভাোঃ াাদাৎ রাকন রচৌধুযী রভাছাোঃ ারুর রফগভ রক. এইচ রভকভান্সযয়ার রল্থ রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 979959

503117 রভাছাোঃ রুনা রায়রা রভাোঃ আব্দুর আন্সজজ রদকরায়াযা রফগভ রক. এইচ রভকভান্সযয়ার রল্থ রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 979948

503118 রভাছাোঃ রাাগী াযবীন রভাোঃভনজুয আরী রভাছাোঃ াভছুন্নাায রক. এইচ রভকভান্সযয়ার রল্থ রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 282290

503119 ভাহুযাতুর জান্নাত রভাোঃ রভাতাকরফ রাকন রভাছাোঃ যন্সভা রফগভ রক. এইচ রভকভান্সযয়ার রল্থ রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 479925

503120 রভাছাোঃ াানাজ আক্তায রভাোঃ রভাজাকম্মর ক রভাছাোঃ রছাকফদা রফগভ রক. এইচ রভকভান্সযয়ার রল্থ রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 599931
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503121 রভাছা: নান্সযন সুরতানা রভা: রফরার রাকন রভাছা: রযান্সজ রফগভ
রক এইচ রভকভান্সযয়ার ররথ রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট, 

ন্সদনাজপুয
979960

503122 রযকজায়ানা াযবীন রভা: আব্দুর পাত্তা ভের রভাছা: রপযকদৌন্স রফগভ রক. এইচ রভকভান্সযয়ার রল্থ রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 979962

503123 বুরবুন্সর কভ তকায আব্দু ছাত্তায কল্পনা যানী কভ তকায ন্সক্রকয়টিব ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ ,নীরপাভাযী 599676

503124 ন্সভভ রচৌধুযী অ্জুতন কুভায কভ তকায রপিী রচৌধুযী ন্সক্রকয়টিব ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ ,নীরপাভাযী 699724

503125 ান্তনা যায় রভা: ন্সভজানুয যভান দুরাই ফারা ন্সক্রকয়টিব ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ, নীরপাভাযী 699723

503126 যতনা যায় ভারু যায় পৄরভন্সত যানী ন্সক্রকয়টিব ইনন্সিটিউট অ্ফ রটককনারন্সজ, নীরপাভাযী 699717

503127 ভন্সর রফগভ ইককন্দায ন্সভজতা ভন্সজতনা রফগভ ন্সদনাজপুয রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 117136

503128 রভাছাোঃ ন্সযনা আকতায আব্দুর ওয়াকদ রভাছাোঃ ভনজুআযা রফগভ আকনায়াযা ককরজ অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী 479732

503129 রভাোঃ পযাদ ন্সফশ্বা রভাোঃ খাইরুর ইরাভ রভাছাোঃ পকজযা খাতুন যকয়র রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট,, যাজাী 288837

503130 রভাছাোঃ যত্না খাতুন রভাোঃ বুয প্ান্সভান্সণক রভাছাোঃ ান্সদা খাতুন যকয়র রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট যাজাী 698909

503131 রভাছাোঃ রাবরী খাতুন রভাোঃ আনছায আরী রভাছাোঃ পৄযা রফগভ যকয়র রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট যাজাী, 118296

503132 রভাছাোঃ াীদা খাতুন রভাোঃ রভাজাপপয রাকন রভাছাোঃ ভন্সতয়া রফগভ যকয়র রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট, যাজাী,, 282440

503133 রভাোঃ আন্সতক পয়ার রভাোঃ আকফয রাকন রভাছাোঃ রযকফকা সুরতানা যকয়র রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট, যাজাী 118287

503134 রভাাোঃ যান্সপয়া সুরতানা মৃত: যভজান আরী রভাাোঃ াানাযা রফগভ যকয়র রভন্সডককর রটককনারজী এে ইনন্সিটিউট 118293

503135 আন্সযপা ান্সভদ রভাোঃ আইয়ুফ আরী নান্সছভা খাতুন যকয়র রভন্সডককর রটককনারজী এে ইনন্সিটিউট 598880

503136 রভাোঃ রা যকায রভাোঃ জাাঙ্গীয যকায রভাছাোঃ আপকযাজা খাতুন যকয়র রভন্সডককর রটককনারন্সজ এে ইনন্সিটিউট 666125

503137 রভাাোঃ যন্সদা খাতুন রভাোঃ জন্সপয উন্সদ্দন রভাাোঃ রুজান রফগভ যকয়র রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট 288839
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503138 যওন আযা যন্সপকুর ইরাভ ান্সদা রফগভ যকয়র রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট, যাজাী 288840

503139 ইভকযাজ খাতুন আব্দুয যভান ফাকনছা রফগভ যকয়র রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট, যাজাী 288849

503140 রভাা: রাানা খাতুন রভা: আব্দুর কন্সযভ রভাা: আকরয়া রফগভ যকয়র রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট, যাজাী 378334

503141 রভাা: মুন্সনজা খাতুন রভা: আপজার রাকন রভাা: রগাকরনুয রফগভ যকয়র রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট, যাজাী 288847

503142 রভা: ফাপ্পাযাজ রভা: আ: াত্তায রভাছা: রপারী রফগভ যকয়র রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট, যাজাী 378343

503143 রভাছা: যাকফয়া খাতুন রভা: আবু হুযায়যা যকায রভাছা; ন্সল্পী খাতুন যকয়র রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সিটিউট, যাজাী 118301

503144 রভাছা: াযন্সভন খাতুন রভা: তন্সফবুয রভাল্যা রভাছা: ঝযনা রফগভ ইনন্সিটিউট অ্ফ ইনপযকভন রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ফগুৈা 599202

503145 রপন্সভরী খাতুন রভা: দুরার উন্সদ্দন কল্পনা রফগভ ইনন্সিটিউট অ্ফ ইনপযকভন রভন্সডককর রটককনারন্সজ, ফগুৈা 699242

503146 পাযানা জাান রভাোঃ রাকন আরী নাজনীন আযা ন্স ফকযন্দ্র ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী 698818

503147 রভাছাোঃ রযাকানা াযবীন রভাোঃ আাযা রাকন রভাছাোঃ যাকফয়া রফগভ ফগুৈা ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারজী 378941

503148 রভাছাোঃ সুযবী আক্তায ীরা রভাোঃ ফাবুর রাকন রভাছাোঃ ন্সউরী রফগভ ইনন্সিটিউট অ্ফ ররথ্ রটককনারজী 479166

503149 াযন্সভন আক্তায আন্সরয়ায যভান রখ খুযন্সদা রফগভ খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 114577

503150 রুভা ফৈার যনন্সজৎ ফৈার রপারী ফৈার খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 477570
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503151 ন্সভতু যানী অ্ন্সত ারদায ান্স যানী খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 697766

503152 ভন্সল্লকা ন্সফশ্বা যঞ্জন ন্সফশ্বা আনাযন্সত ন্সফশ্বা খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 287556

503153 ন্সযনীতা ভের ঞ্চানন ভের আারতা ভের খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 287560

503154 আপন্সযনা জাান রভা: ফাায খান নান্সভা আক্তায খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 697742

503155 ন্সদা ভের রদকফন্দ্রনাথ ভের উলা ভের খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 477553

503156 টুম্পা ভের প্কা ভের গীতা ভের খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 597817

503157 অ্ন্সনতা দা যাভদ দা খুকু যানী দা খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 979226

503158 ন্সভতা ভন্সল্লক যাকজন ভন্সল্লক গীতা ভন্সল্লক খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 697758

503159 রভাা: যান্সদা খাতুন রভা: ওন্সদ রখ আযন্সজনা রফগভ খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 376755

503160 রভাছা: যাকফয়া খাতুন াত্তায আরী রভাছা: ইয়াছন্সভন নাায খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 376777

503161 রভাছা: রযাকানা খাতুন রভা: ভন্স উন্সদ্দন ঢারী রভাছা: খাকরদা রফগভ খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 287555

503162 জান্নাতুর রপযকদৌ রভা: লুৎপয যভান রভাছা: ভকনায়াযা রফগভ খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 697770

503163 নুপুয যায় ভাখন রার যায় কাঞ্চন ভারা যায় খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 597790

503164 রযাককয়া াযবীন রুা রভা: আব্দুর গফ্পায আকভনা রফগভ খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 597795

503165 ামুকয়র ন্সভস্ত্রী কযন ন্সভস্ত্রী রপারী ন্সভস্ত্রী খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 477581

503166 রভাছা: কাকরী খাতুন রভা: ওন্সদ আরী রভাছা: াকরা খাতুন খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 597803

503167 আকন্সরভা আক্তায আজাায রভাল্লা জাানাযা রফগভ খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 477557
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503168 রাফনী খাতুন রভা: আব্দুর কাকদয গাজী ান্সদা রফগভ খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 477585

503169 ারভা খাতুন আন্সতয়ায যভান সুন্সপয়া রফগভ খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 597806

503170 রভঘনা দা কৃঞ্চ দা াফ ততী দা খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 597805

503171 রভাছাোঃ ন্সভনু খাতুন রভাোঃ ন্সভন্টু রখ রভাছাোঃ আকন্সরভা খাতুন খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 287565

503172 রভৌ যানী াা যনন্সজত কুভায াা ফন্সফতা যানী াা খুরনা রভন্সডককর -ইনন্সিটিউট 697794

503173 াথী ফাড়ৈ স্বন ফাড়ৈ রাবা ফাড়ৈ খুরনা রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 597789

503174 প্নফ কুভায ার ংকয কুভায ার নন্সভতা যান্সন ার কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 478313

503175 ন্সাা যানী দা যঞ্জন কুভায দা রপারী দা কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 478319

503176 ভন্সজনা খাতুন রকফর উন্সদ্দন রনাযন রনা কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 288165

503177 যন্সভা খাতুন রভা: ওভয পারুক সুন্সপয়া খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 119648

503178 রভাছা: ন্সস্নগ্ধা খাতুন রভা: াাযত আরী রভাছা: রপযকদৌী খাতুন কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 478312

503179 রভাছা: জান্নাতুর ভাওয়া রভা: ভন্সউন্সদ্দন ভান্সনথা রভাছা: পাকতভাতুকজাহুযা কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 119660

503180 ন্সযভা আক্তায ন্সযয়া ভান্নান ন্সফশ্বা জান্সভা আক্তায কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 478311

503181 রজন্সভন আযা জাভান উন্সদ্দন ন্সন্সযন আক্তায কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 119655

503182 াধনা যানী ন্সফশ্বা রদকফন্দ্রনাথ ন্সফশ্বা ন্সফত্রা যানী ন্সফশ্বা কুন্সিয়া রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 288189

503183 ন্সভনা ন্সফশ্বা রখয ন্সফশ্বা ন্সনরা ন্সফশ্বা সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 597645

503184 জান্নাতুরা নাঈভ রভাোঃ ন্সরয়াকত আরী রভাছাোঃ পাকতভা খাতুন সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 697594
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503185 পান্সতভা খাতুন রভাোঃ আব্দুর জব্বায খান রভাাোঃ রাকন আযা রফগভ সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 697570

503186 রভাছাোঃ ন্সযক্তা খাতুন রভাোঃ তুজাভ উন্সদ্দন রভাছাোঃ ভন্সন খাতুন সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 697618

503187 সুন্সপ্য়া ভের রখাকন ভের এন্সরজাকফদ ভের সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 287449

503188 রভাছাোঃ ানুপা খাতুন রভাোঃ আকভর আরী রভাছাোঃ জাকভনা খাতুন সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা 697606

503189 ন্সভতারী যানী ন্সফশ্বনাথ ভের অ্ঞ্জরী যানী সুন্দযফন রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, খুরনা , 697592

503190 স্বন তারী খাতুন াাজান আরী চাকভরী রফগভ
ন্সনউ আইন্সডয়ার রভন্সডককর ইনন্সিটিউট এে রটককনারন্সজ, 

চুয়াডাঙ্গা
594311

503191 ন্সযা াযবীন রভাোঃ ন্সযাজুর ইরাভ রভাছাোঃ ন্সখনা রফগভ এন্সবএএ রভন্সডককর াকয়ি ইনন্সিা্টিউট, াতক্ষীযা 377116

503192 রাভা আক্তায পন্সযদ ন্সভয়া াছনা রফগভ আয. আই. এভটি  রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 694292

503193 সুন্সভ আক্তায াজাান ন্সভয়া যান্সরা খাতুন আয. আই. এভটি  রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 475603

503194 সুযাইয়া জাান সুভনা  রভা: ন্সযাজ উন্সদ্দন পাযজানা খাতুন াযবীন আয. আই. এভটি  রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374403

503195 আা ফভ তন  বযত চন্দ্র ফভ তন ভায়া যানী ফভ তন আয. আই. এভটি  রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 475592

503196 আকনায়াযা রফগভ রভা: ন্সগয়া উন্সদ্দন াওয়া ন্সফন্সফ আয. আই. এভটি  রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374416

503197 ভাপৄজা ন্সফনকত ন্সন্সযন রভাোঃ আ: ভন্সজদ ন্সন্সযন জাান ন্সন্সদ্দকা আয. আই. এভটি  রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374443

503198 রভাছা: জান্নাতুর রপযকদৌ রভাোঃ দুরার উন্সদ্দন রভাছা: াভছুন নাায আয. আই. এভটি  রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 475596
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503199 আপানা উন্সভ ত আয়ুফ আরী ারুর রফগভ আয. আই. এভটি  রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374419

503200 ান্সয়া সুরতানা ান্সন্ত রভা: াজাান জহুযা খাতুন আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 694284

503201 যত্না আক্তায াযন্সভন রভাোঃ ইভাইর ন্সদরাযা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 596031

503202 পূন্সন তভা যানী সূত্রধয কাজর চন্দ্র সূত্রধয অ্ঞ্জরী যানী সূত্রধয আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 596044

503203 ম্পা আক্তায রভা: সয়দ আরী ান্সপজা রফগভ আয আই এভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374425

503204 ান্সয়া আক্তায আইয়ুফ আরী ছপৄযা রফগভ আয আই এভ টি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং , 694296

503205 রযকফকা সুরতানা চান ভামুদ খান যান্সদা খাতুন আযআইএভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 596025

503206 ইযাত সুরতানা ন্সযতু সুরতান উন্সদ্দন যন্সভা খাতুন আযআইএভটি রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 374417

503207 আকভনা খাতুন আকনায়ায রাকন রজানা রফগভ
জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 

রটককনারজী, জাভারপুয
372171

503208 আপন্সযনা আক্তায আবুর রাকন আকন্সরভা রফগভ
জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 

রটককনারজী, জাভারপুয
372189

503209 াম্মী আক্তায রভা: আব্দু ারাভ রাকনয়াযা রফগভ
জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 

রটককনারজী, জাভারপুয
283713

503210 জান্নাতুর রপযকদৌ ভাজারুর ইরাভ নুরুননাায
জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইনন্সিটিউট, অ্ফ রভন্সডককর 

রটককনারন্সজ
473763

503211 ঝন তা আক্তায আব্দুর জন্সরর রুন্সফ রফগভ
জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইনন্সিটিউট, অ্ফ রভন্সডককর 

রটককনারন্সজ
372200

503212 রভাছা: তান্সরভা আক্তায রতাপাজ্জর রাকন রভাছা: ভভতাজ রফগভ
জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইনন্সিটিউট, অ্ফ রভন্সডককর 

রটককনারন্সজ
283740
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কাউন্সিলের অধীলন কন্সিলেন্সিভ রীক্ষায় অংশগ্রেলের জনয পলশন্ট পকয়ার পেকলনােন্সজ (নান্স স্ং) আলেদনকান্সরলদর দরখাস্ত োছাই েূসক ন্সনলনাক্ত প্রার্থীলদর প্রলেশত্র ই্যয 
করা েলয়লছ। উক্ত প্রার্থীলদর রীক্ষা আগামী ০৪/০৯/২০২১ ন্সরিঃ অনযন্সিত েলে।

503213 আন্সযপা সুরতানা কাকজভ উন্সদদন যাকফয়া রফগভ
জন্সভ উন্সদ্দন যকায ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর 

রটককনারজী, জাভারপুয ,
473759

503214 জান্নাতুর আব্দুয যন্সদ রজানা জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারজী ইনন্সিটিউট, জাভারপুয 372125

503215 আযাপৄন নাায ছকভদ আরী আকভনা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারজী ইনন্সিটিউট, জাভারপুয 283644

503216 আঞ্জুয়াযা রভাোঃ রভানতাজ আরী রভাছাোঃ আকনায়াযা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারজী ইনন্সিটিউট, জাভারপুয 372135

503217 তান্সনয়া তাইপৄযা রভাাম্মদ রতাজাকম্মর ক যান্সজয়া রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সি 694533

503218 সুযাইয়া আক্তায আযাদ আরী ছারভা রফগভ জাভারপুয রভন্সডককর রটককনারন্সজ ইনন্সি: 694574

503219 রভাছা. উকম্মানী কাভার রাকন রভাছাোঃ যান্সদা রফগভ রভযী রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 283576

503220 উকম্ম াপা আবুর মুনসুয রকরনা রভযী রভন্সডককর ইনন্সিটিউট 492

503221 রভাোঃ আবুর ানাত রভাোঃ আব্দুর ভন্সজদ নূযফানু আক্তায রভযী রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ভয়ভনন্সং 977893

503222 যান্সভা রখাকন রফাযী আকয়া রদ রভন্সডককর ইনন্সিটিউট, ঢাকা 695860

503223 াওদা আক্তায ইউনুছ আরী ান্সনা আক্তায নান্সযাফাদ ইনন্সিটিউট অ্ফ রভন্সডককর রটককনারন্সজ 692909

503224 পুস্প যানী দা ঈশ্বয চন্দ্র দা ন্সদারী যানী দা ফাংরাকদ  ইনন্সিটিউট অ্ফ ররথ্ রটককনারজী, ফন্সযার 477029

503225 ন্সভরা যানী ন্সকদায তভর চন্দ্র ন্সকদায তৃন্সপ্ত যানী ন্সকদায ফাংরাকদ ইনন্সিটিউট অ্ফ ররথ্ রটককনারজী, ফন্সযার 376080

বভাটোঃ ৩২২৫ জন

ন্সফোঃ িোঃ মুিণ জন্সনত ত্রুটি ংকাধনকমাগ্য। 
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