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খঃ 

31  আি ন, 2535 ব া
16  aে াবর , 3128 ি া

াপকঃ  
a  
--------------------------------------- 
--------------------------------------- 
--------------------------------------।   
     

িবষয়ঃ বদলীেত ভিতর্র aনুেমাদন সে ।   
 
uপ র্  িবষেয়র ে ি েত বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র aনুেমাদন েম িডে ামা iন iি িনয়ািরং িশ া েমর িনে  বিণ র্ত িশ াথ েদর নােমর 
পাে র্ বিণ র্ত িত ােন বদলী করা হেলা। (সংি  a গনেক বদলীেত ভিতর্ কৃত িত িশ াথ  জ  436/- টাকা হাের সিচব বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ বরাবর 
াংক াফট/েপ-aড র্ার আগামী 41/21/28 তািরেখ মে  িন  া রকারী দ ের ে রণ aনুেরাধ করা হেলা। 

 
সদয় aনুেমাদন কা ।  
  
ঃ 

নং
◌ঃ 

িশ াথ র নাম েটকেনালিজ েরাল ন র পব র্ িশফট েরিজে শন 
ন র েসশন 

ছাড়প  দানকারী িত ান বদলীকৃত িত ান

েকাড িত ােনর নাম েকাড িত ােনর নাম 

1. সারাহ িবনেত সাঈদ কি uটার 4793৯9 4য় 3য় 343798 27-28 68178 ময়মনিসংহ পিল: 61199 ঢাকা মিহলা পিল: 
2. েমাঃ েতৗিফক হাসান  েমকািনকয্াল 457৯78 4য় 3য় 364863 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 311৯৯ ব ড়া পিল: 
3. তাহিসন uজ-জামান ন িসিভল 453711 4য় 3য় 369159 27-28 53156 বিরশাল পিল: 34216 রাজশাহী পিল: 

4. েমাছা: জা া ল 
েফরেদীস 

iেলকি কয্া
ল 457859 4য় 3য় 364৯82 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 37173 পাবনা পিল: 

5. েমাঃ oমর ফা ক িরয়ন িসিভল 483572 4য় 3য় 339725 27-28 72127 িসেলট পিল: 27169 রং র পিল: 

6. েমাঃ জিহ ল iসলাম iেলকি কয্া
ল 4839৯8 4য় 2ম 339289 27-28 72127 িসেলট পিল:  নরিসংদী পিল:  

7. আঃ রuফ কি uটার 456426 4য় 3য় 3664৯2 27-28 56126 েগাপালগ  পিল: 6615৯ টা াiল পিল: 
8. আ র রব েমকািনকয্াল 488136 4য় 2ম 335188 27-28 76165 িমল া পিল: 61228 ঢাকা পিল:  

9. ফারজানা লতানা iেলক িন  447922 4য় 2ম 374882 27-28 46159 লনা মিহলা পিল: 4416
4 

যেশার পিল: 

10. েসৗরভ মার েমকািনকয্াল 45662৯ 4য় 3য় 3662৯6 27-28 56126 েগাপালগ  পিল: 311৯৯ ব ড়া পিল:। 
11. েমাঃ আ স সালাম িসিভল 483595 4য় 3য় 3396৯2 27-28 72127 িসেলট পিল: 311৯৯ ব ড়া পিল:। 

12. েমাঃ সিজব েহােসন iেলকি কয্া
ল 48৯775 4য় 2ম 332644 27-28 78127 ল ী র পিল: 76165 িমল া পিল: 

13. েমাঃ জািদহ িসিভল 453684 4য় 2ম 369185 27-28 53156 বিরশাল পিল: 61228 ঢাকা পিল:  

14. েমাঃ িরপন িব াস iেলকি কয্া
ল 456676 4য় 3য় 366261 27-28 56126 েগাপালগ  পিল: 37173 পাবনা পিল: 

15. েমাঃ  েমেহদী হাসান খান িসিভল 48583৯ 4য় 2ম 337483 27-28 74121 হিবগ  পিল: 76165 িমল া পিল: 
16. েমাঃ সািকব হাসান iেলক িন  436962 4য় 2ম 385582 27-28 38161 ি য়া পিল: 37173 পাবনা পিল: 

17. েমাঃ নুর েহােসন iেলকি কয্া
ল 492231 4য় 2ম 331141 27-28 7৯126 েফনী পিল: 76165 িমল া পিল: 

18. েমাঃ i াহীম সরকার কি uটার 498493 4য় 3য় 324997 27-28 8611৯ ক বাজার পিল: 311৯৯ ব ড়া পিল: 
19. মাঈন েহােসন িসিভল 491823 4য় 3য় 331596 27-28 7৯126 েফনী পিল: 37173 পাবনা পিল: 
20. েমাঃ হািফ র রহমান পাoয়ার 458232 4য় 3য় 3646৯9 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 38161 ি য়া পিল: 
21. েমাঃ িমিহর হাসান িসিভল 491849 4য় 3য় 33172 27-28 7৯126 েফনী পিল: 81159 চ াম পিল: 
22. েমাছাঃ ি  খা ন কি uটার 491৯26 4য় 2ম 331393 27-28 7৯126 েফনী পিল: 37173 পাবনা পিল: 
23. েমাঃ iu ফ আলী কি uটার 436165 4য় 2ম 386379 27-28  েহােসন েটকিনকয্াল ল  রং র েটকিনকয্াল ল 

24. আিস ল রহমান 
খ কার েসৗরভ পাoয়ার 454918 4য় 3য় 367987 27-28 53156 বিরশাল পিল: 68178 ময়মনিসংহ পিল: 

25. হািস ল হাসান শাম  েমকািনকয্া
ল 499492 4য় 3য় 318846 27-28 34216 রাজশাহী পিল: 68178 ময়মনিসংহ পিল: 

26. েমা ার েমাড়ল iেলক িন  4558৯3 4য় 3য় 366৯19 27-28 54125 শিরয়ত র পিল: 61228 ঢাকা পিল:  

27. তািনয়া আ ার iেলকি কয্া
ল 482989 4য় 3য় 33৯2৯8 27-28  নামগ  েটকিনকয্াল  েফনী েটকিনকয্াল 

28. েমাঃ হায়দার আলী ড 498645 4য় 3য় 324845 27-28 8611৯ ক বাজার পিল: 61228 ঢাকা পিল: 
29. েমাঃ আ া   কি uটার 48৯735 4য় 3য় 332684 27-28 78128 ল ী র পিল: 68228 ঢাকা পিল:  
30. ফয়সাল আহেমদ িসিভল 4537৯3 4য় 3য় 368৯68 27-28 53156 বিরশাল পিল: 4৯162 প য়াখালী পিল: 

িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ 



ঃ 
নং
◌ঃ 

িশ াথ র নাম েটকেনালিজ েরাল ন র পব র্ িশফট েরিজে শন 
ন র েসশন 

ছাড়প  দানকারী িত ান বদলীকৃত িত ান

েকাড িত ােনর নাম েকাড িত ােনর নাম 

31. েশখ িমনুল িপয়াল িসিভল 4834৯9 4য় 2ম 339788 27-28 72127 িসেলট পিল: 68178 ময়মনিসংহ পিল: 
32. মঈন আহেমদ পাoয়ার 492682 4য় 3য় 32৯772 27-28 7৯126 েফনী পিল: 76165 িমল া পিল: 
33. েমাঃ মিনর েহােসন িসিভল 48৯526 4য় 2ম 332893 27-28 78128 ল ী র পিল: 76165 িমল া পিল: 

34. েমাঃ আকাশ iয়া iেলকি কয্া
ল 487949 4য় 3য় 335375 27-28 76165 িমল া পিল: 81159 চ াম পিল: 

35. তানভীর েমা া িসিভল 453841 4য় 3য় 368৯2৯ 27-28 53156 বিরশাল পিল: 57137 ফিরদ র পিল: 

36. রািবব েমা া iেলকি কয্া
ল 456583 4য় 3য় 366352 27-28 56126 েগাপালগ  পিল: 57137 ফিরদ র পিল: 

37. গাজী নাজ ল হাসান iেলক িন  454468 4য় 3য় 3683৯৯ 27-28 53156 বিরশাল পিল: 46159 লনা পিল: 

38. েমাঃ মািন াম iেলকি কয্া
ল 366585 4য় 2ম 246279 27-28 61228 ঢাকা পিল:  36175 িসরাজগ  পিল: 

39. েমাঃ আলাল েহােসন েমকািনকয্াল 443267 4য় 2ম 379472 27-28 
4416

4 
যেশার পিল: 38161 ি য়া পিল: 

40. েমাঃ রােসল আিমন েমকািনকয্াল 433577 4য় 2ম 388923 27-28 37173 পাবনা পিল: 311৯৯ ব ড়া পিল: 
41. িমলন মার দাস  কি uটার 354314 4য় 2ম 255833 27-28 56126 েগাপালগ  পিল: 311৯৯ ব ড়া পিল: 
42. আিশ ামান  িসিভল 4447৯5 4য় 3য় 377993 27-28  সাতĀ◌ীরা পিল: 41134 িঝনাiদহ পিল: 
43. েমাঃ িমঠন আলী কি uটার 457596 4য় 3য় 365345 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 38161 ি য়া পিল: 

44. েমাঃ সািমuল আলীম iেলকি কয্া
ল 442977 4য় 2ম 37972৯ 27-28 4416

4 
যেশার পিল: 38161 ি য়া পিল: 

45. েমাছাঃ তি  আ ার iেলকি কয্া
ল 442927 4য় 2ম 379779 27-28 

4416
4 

যেশার পিল: 38161 ি য়া পিল: 

46. মরিছনা আ ার কি uটার 43৯243 4য় 3য় 382373 27-28  মা রা পিল: 38161 ি য়া পিল: 
47. মায়রা নাজনীন কি uটার 419467 4য় 3য় 31৯877 27-28 28168 িড় াম পিল:  ঠা রগ  পিল: 

48. েমাঃ aিন র রহমান iেলকি কয্া
ল 454188 4য় 2ম 368684 27-28 53156 বিরশাল পিল: 38161 ি য়া পিল: 

49. লিফকার আলী েয়ল েমকািনকয্াল 419772 4য় 3য় 3৯2441 27-28  িড় াম পিল:  িদনাজ র পিল: 

50. সিজ ল iসলাম iেলকি কয্া
ল 43৯428 4য় 3য় 382188 27-28  মা রা পিল: 38161 ি য়া পিল: 

51. েমাঃ জিহ ল iসলাম iেলকি কয্া
ল 45৯332 4য় 2ম 3625৯9 27-28 5৯132 ি গ  পিল: 61228 ঢাকা পিল:  

52. েমাঃ নাজ ল েহাসাiল iেলকি কয্া
ল 483৯81 4য় 3য় 339216 27-28 72127 িসেলট পিল: 61228 ঢাকা পিল:  

53. েমাঃ আব া  কি uটার 48৯735 4য় 3য় 332684 27-28 78127 ল ী র পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
54. রিন আহেমদ ড 498573 4য় 3য় 324917 27-28 8611৯ ক বাজার পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
55. িনজা  কিরম িমরাজ েমকািনকয্াল 45৯133 4য় 3য় 3627৯8 27-28 5৯132 ি গ  পিল: 61228 ঢাকা পিল:  

56. েমাঃ জয়নুল iসলাম iেলকি কয্া
ল 483৯51 4য় 3য় 339246 27-28 72127 িসেলট পিল: 24196 িদনাজ র পিল: 

57. েমাঃ জাকািরয়া েহােসন িসিভল 483541 4য় 3য় 339756 27-28 72127 িসেলট পিল: 36175 িসরাজগ  পিল: 
58. েতৗিহ ল iসলাম আর.e.িস 498742 4য় 3য় 324748 27-28 8611৯ ক বাজার পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
59. েমাঃ iমান u ীন কি uটার 498482 4য় 3য় 13249৯8 27-28 8611৯ ক বাজার পিল:  েফনী পিল: 

60. আ ল েমািমন iেলকি কয্া
ল 43৯448 4য় 3য় 382168 27-28  মা ড়া পিল: 38161 ি য়া পিল: 

61. মন সা াল iেলক িন  9787৯6 4য় 2ম 833814 27-28 77146 চ দ র পিল: 36175 িসরাজগ  পিল: 

62. েমাঃ নাজ ল iসলাম iেলকি কয্া
ল 483959 4য় 2ম 339338 27-28 72127 িসেলট পিল: 311৯৯ ব ড়া পিল: 

63. েমাঃ নাজ ল দা রিন িসিভল 4835৯2 4য় 3য় 339695 27-28 72127 িসেলট পিল: 311৯৯ ব ড়া পিল: 

64. েমাঃ েশাভন রানা  পাoয়ার  443647 4য় 3য় 378৯৯4 27-28 4416
4 

যেশার পিল: 311৯৯ ব ড়া পিল: 

65. েজয্ািত ম মদার কি uটার 354366 4য় 3য় 255781 26-27 56126 গাপালগ  পিল: 53156 বিরশাল পিল: 

66. েমাঃ িমজানুর রহমান iেলকি কয্া
ল 4497৯5 4য় 2ম 372999 27-28 49129 বর না েটকিনকয্াল 

ল  লালমিনর হাট 
েটকিনকয্াল ল 

67. সািদয়া িসকদার কি uটার 3542৯4 4য় 2ম 255843 26-27 56126 গাপালগ  পিল: 46159 লনা পিল: 

68. েমাঃ মিন ামান িম  iেলকি কয্া
ল 481673 4য় 2ম 341571 27-28 6৯129 িকেশারগ  সরকারী 

েটকিনকয্াল ল  জামাল র সরকারী 
েটকিনকয্াল ল 

69. য়াদ হাসান iেলকি কয্া
ল 4816৯3 4য় 2ম 341545 27-28 6৯129 িকেশারগ  সরকারী 

েটকিনকয্াল ল  জামাল র সরকারী 
েটকিনকয্াল ল 

70. েমাঃ শাoন iেলকি কয্া
ল 457834 4য় 3য় 364৯৯7 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 53156 বিরশাল পিল: 

71. েমাঃ শািকব েহােসন কি uটার 411155 4য় 2ম 3245৯5 27-28 22121 প গড় সরকারী 
েটকিনকয্াল ল 27169 রং র েটকিনকয্াল 

ল e  কেলজ 
72. ম য় সাহা কি uটার 456432 4য় 3য় 366496 27-28 56126 গাপালগ  পিল: 57137 ফিরদ র পিল: 

73. তানভীর েহােসন iেলকি কয্া
ল 457771 4য় 2ম 36516৯ 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 37173 পাবনা পিল: 

74. েমাঃ মািহন েশখ iেলকি কয্া
ল 487791 4য় 2ম 335533 27-28 75165 িমল া পিল: 61228 ঢাকা পিল: 

75.  েমাঃ i াহীম েহােসন iেলকি কয্া 433522 4য়  38896৯ 27-28 37142 পাবনা েটকিনকয্াল  িসরাজগ  
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76. মা নুর রিশদ  কি uটার 456417 4য় 3য় 366511 27-28 56126 েগাপালগ  পিল: 57137 ফিরদ র পিল: 
77. রমা আ ার  iেলকি কয্াল 456463 4য় 2ম 366465 27-28 56126 েগাপালগ  পিল: 61228 ঢাকা পিল:
78. আ ল আলীম কি uটার 4499৯3 4য় 2ম 3727৯1 27-28 311৯৯ ব ড়া পিল: 4৯162 প য়াখালী পিল:
79. দী  সাহা কি uটার 4792৯7 4য় 2ম 355573 27-28 68178 ময়মনিসংহ পিল: 61228 ঢাকা পিল: 

80. কাজী eমদা ল 
iসলাম কি uটার 484৯4৯ 4য় 2ম 338247 27-28 73135 েমৗলভীবাজার পিল: 72127 িসেলট পিল: 

81. েমাঃ েনহাল আহে দ িসিভল 491711 4য় 2ম 3316৯8 27-28 7৯126 েফনী পিল: 76165 িমল া পিল: 

82. iয়ািমনুল হক 
েরি জােরশন 
e  eয়ার 
কি শিনং 

486869 4য় 2ম 336454 27-28 76135 া ণবািড়য়া পিল: 37173 পাবনা পিল:। 

83. েমাঃ ফরহাদ েহােসন iেলক িন  486193 4য় 3য় 33712৯ 27-28 74121 হিবগ  পিল: 36175 িসরাজগ  পিল:
84. েমাঃ শায়খ ম ল  iেলকি কয্াল 45৯398 4য় 3য় 362543 27-28 5৯132 ি গ  পিল: 61228 ঢাকা পিল: 

85. েমাঃ েমজবাuল 
েমরাজ iেলক িন  485381 4য় 3য় 33791৯ 27-28 73135 েমৗলভীবাজার পিল: 27169 রং র পিল: 

86. েমাঃ সা াদ েহােসন িসিভল 48৯5৯9 4য় 3য় 3327৯৯ 27-28 78127 ল ী র পিল:  চ াম পিল: 
87. কাজী তানভীর হাসান iেলক িন  44৯236 4য় 2ম 372568 27-28  বর না পিল: 53156 বিরশাল পিল:

88. আরাফাত আল-আিমন iেলকি কয্াল 4865৯3 4য়  33671৯ 27-28 75124 বা ারাম র 
টকিনকয্াল o ল 78128 চ দ র টকিনকয্াল 

o ল 
89. ির  জা াত িমম কি uটার 456377 4য় 3য় 366549 27-28 56126 েগাপালগ  পিল: 311৯৯ ব ড়া পিল:

90. েমাঃ সকত রহমান 
সাধন কি uটার 43৯1৯5 4য় 3য় 382411 27-28 42147 মা রা পিল: 28168 িড় াম পিল: 

91. েমাঃ সিজব হাসান iেলকি কয্াল 49818৯ 4য় 2ম 32529৯ 27-28 84113 বা রবা সরকাির 
টকিনকয্াল o ল  েশর র সরকাির 

টকিনকয্াল o ল  
92. সােদ র রহমান iেলকি কয্াল 456654 4য় 3য় 366283 27-28 56126 েগাপালগ  পিল: 6615৯ টা াiল পিল: 
93. িজসা ল iসলাম কি uটার 45636৯ 4য় 2ম 366556 27-28 56126 েগাপালগ  পিল: 57137 ফিরদ র পিল: 
94. েসৗরভ   iেলকি কয্াল 457745 4য় 2ম 365196 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 311৯৯ ব ড়া পিল: 

95. েমাঃ মা ল হাসান 
িরয়াদ iেলকি কয্াল 477174 4য় 2ম 345৯33 27-28 66146 েদoয়ানগ  eসিস 66145 জামাল র eসিস 

96. আ  সাঈদ িনরব পাoয়ার 45826৯ 4য় 3য় 364671 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 34216 রাজশাহী পিল: 
97. aম র পাল কি uটার 457555 4য় 2ম 365386 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 38161 ি য়া পিল: 

98. েজশ আচা র্ iেলকি কয্াল 485785 4য়  337538 27-28 74116 হিবগ  টকিনকয্াল o 
ল 69119 েন েকানা  

টকিনকয্াল o ল 
99. েমাঃ িশ ল িময়া িসিভল 491825 4য় 3য় 331594 27-28 7৯126 েফনী পিল: 27169 রং র পিল: 

100. েমাঃ কাuছার আহাে দ 
(aিভ) িসিভল 491832 4য় 3য় 331587 27-28 7৯126 েফনী পিল: 76165 িমল া পিল: 

101. েমাঃ আমানাত েহােসন কি uটার 498463 4য় 3য় 324৯27 27-28 8611৯ ক বাজার পিল: 61228 ঢাকা পিল: 
102. েমাঃ iিলয়াস িসিভল 4916৯2 4য় 2ম 331717 27-28 7৯126 েফনী পিল: 36175 িসরাজগ  পিল:। 

103. iমরান হাসান বা  iেলকি কয্া
ল 446495 4য় 3য় 3762৯9 27-28 46159 লনা পিল: 4416

4 
যেশার পিল: 

104. েমাঃ iসিতয়াক আহেমদ কি uটার 48৯73৯ 4য় 3য় 332679 27-28 78127 ল ী র পিল: 7৯126 েফনী পিল: 
105. িরফাত শারিমন তয্াশা পাoয়ার 434786 4য় 2ম 387719 27-28 37173 পাবনা পিল: 24196 িদনাজ র পিল: 
106. রােসল u ীন িসিভল 457336 4য় 2ম 3655৯5 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
107. েমাঃ েগালাম রববানী েমকািনকয্াল 484382 4য় 2ম 338915 27-28 72127 িসেলট পিল: 24196 িদনাজ র পিল: 
108. ম  দন বম র্ন েমকািনকয্াল 484415 4য় 2ম 338882 27-28 72127 িসেলট পিল: 24196 িদনাজ র পিল: 
109. আ র রা াক  িসিভল 457393 4য় 3য় 365548 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 37173 পাবনা পিল: 

110. েমাঃ েসাহাগ িময়া iেলকি কয্া
ল 449766 4য় 2ম 372৯38 27-28  বর না সরকাির 

টকিনকয্াল o ল  গাiবা া সরকাির 
টকিনকয্াল o ল 

111. েমাঃ েমেহদী হাসান িসিভল 48৯622 4য়  332797 27-28 78127 ল ী র পিল: 76165 িমল া পিল: 

112. েমাঃ েমাতাহার েহােসন iঁয়া িসিভল 48৯548 4য় 2ম 332871 27-28 78127 ল ী র পিল: 76165 িমল া পিল: 

113. েমাঃ ছেরায়ার েনজাম েমকািনকয্াল 488172 4য় 3য় 335152 27-28 76165 িমল া পিল: 81159 চ াম পিল: 
114. েমাঃ আিশ র রহমান িসিভল 477895 4য় 3য় 345312 27-28   েশর র পিল: 68178 ময়মনিসংহ পিল: 
115. সহরাব পাoয়ার 484635 4য় 3য় 338662 27-28 72127 িসেলট পিল: 24196 িদনাজ র পিল: 
116. েমাঃ আ ল মিমন িসিভল 498332 4য় 2ম 325158 27-28 8611৯ ক বাজার পিল: 311৯৯ ব ড়া পিল: 
117. শািকব েহােসন জয় পাoয়ার  4582৯5 4য় 3য় 364636 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 34216 রাজশাহী পিল: 
118. েমাঃ আিবদ হাসান িসিভল 453563 4য় 2ম 3692৯3 26-27 53156 বিরশাল পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
119. েমাঃ iসমাiল েহাসাiন িসিভল 491774 4য় 2ম 331645 27-28 7৯126 েফনী পিল: 61228 ঢাকা পিল: 

120. েমাঃ iমরান েহােসন  iেলকি কয্া
ল 449779 4য় 2ম 372৯25 27-28 49129 বর না টকিনকয্াল o 

ল  প য়াখালী 
টকিনকয্াল o ল 

121. েমাঃ সাi ল iসলাম 
নাঈম েমকািনকয্াল 492512 4য় 2ম 32৯942 27-28 7৯126 েফনী পিল: 73118 িমল া পিল: 

122. েমাঃ েমেহদী হাসান  িসিভল 49183৯ 4য় 3য় 331579 27-28 7৯126 েফনী পিল: 73118 িমল া পিল: 
123. েমাঃ পারেভজ হাসান িসিভল 491775 4য় 2ম 331644 27-28 7৯126 েফনী পিল: 73118 িমল া পিল: 
124. েমাঃ জািহ ল iসলাম েমকািনকয্াল 467616 4য় 2ম 355511 27-28 61228 ঢাকা পিল: 68178 ময়মনিসংহ পিল: 
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125. রিবuল েহােসন  iেলকি কয্াল 492241 4য় 2ম 331184 27-28 7৯126 েফনী পিল:  চ াম পিল: 
126. েমাঃ মন iেলকি কয্াল 492198 4য় 2ম 331226 27-28 7৯126 েফনী পিল: 61228 ঢাকা পিল: 
127. েমাঃ েমেহদী হাসান  িসিভল 498338 4য় 3য় 325152 27-28 8611৯ ক বাজার পিল: 73118 িমল া পিল: 
128. নাঈম u ীন iেলক িন  454446 4য় 3য় 365৯83 27-28 53156 বিরশাল পিল: 81159 চ াম পিল: 
129. তপন মার রায় আর.e.িস 498768 4য় 3য় 324722 27-28 8611৯ ক বাজার পিল:  ঠাকা◌ুরগo পিল: 
130. eনা ল ড 43৯928 4য় 3য় 381688 27-28 42147 মা রা পিল:  ঠাকা◌ুরগo পিল: 
131. েমাঃ হাসমত আলী  িসিভল 491886 4য় 3য় 331533 27-28 7৯126 েফনী পিল: 38161 ি য়া পিল: 

132. েমাঃ মন িময়া  িসিভল 491871 4য় 3য় 331548 27-28 7৯126 েফনী পিল: 38161 ি য়া পিল: 

133. েমাঃ আ ল বাশার সান িসিভল  
483458 4য় 2ম 33983৯ 27-28 72127 িসেলট পিল: 24196 িদনাজ র পিল: 

134. আশারা ল বারী রেয়ল িসিভল 485843 4য় 2ম 33747৯ 27-28 74121 হিবগ  পিল: 57137 ফিরদ র পিল: 

135. আির ল iসলাম 
পারেভজ 

েরি জােরশন 
e  eয়ার 
কি শিনং 

456974 4য় 3য় 365967 27-28 56126 েগাপালগ  পিল: 76135 া ণবািড়য়া পিল: 

136. সািময়া সানিজদা পাoয়ার 4347৯9 4য় 2ম 387696 27-28 37173 পাবনা পিল:। 24196 িদনাজ র পিল: 

137. েমাঃ শাহ পরান েহােসন 
শাহাদাম িসিভল 4918৯7 4য় 3য় 331512 26-27 7৯126 েফনী পিল: 61228 ঢাকা পিল: 

138. েমাঃ শািহন িময়া  েমকািনকয্াল 492414 4য় 2ম 32৯৯36 27-28 7৯126 েফনী পিল: 72127 িসেলট পিল: 

139. গাজী েমাঃ আ াহ আল 
বােয়র আর.e.িস 4986৯৯ 4য় 2ম 32477৯ 27-28 8611৯ ক বাজার পিল: 61228 ঢাকা পিল: 

140. েমাঃ েমাস ািফ র রহমান iেলকি কয্া
ল 456647 4য় 3য় 36628৯ 27-28 56126 েগাপালগ  পিল: 38161 ি য়া পিল: 

141. িনতাi চ  ধা iেলকি কয্া
ল 456649 4য় 3য় 366288 27-28 56126 েগাপালগ  পিল: 61228 ঢাকা পিল: 

142. সা াদ েহােসন iেলকি কয্া
ল 483932 4য় 2ম 339365 27-28 72127 িসেলট পিল: 46159 লনা পিল: 

143. সািদয়া হাসান ( রনী) িসিভল 419165 4য় 2ম 3৯2৯54 27-28 28168 িড় ম পিল: 27169 রং র পিল: 
144. খ কার মাহ দা িল  িসিভল 483368 4য় 2ম 339929 27-28 72127 িসেলট পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
145. েমাঃ iমান েহােসন মন iেলক িন  495395 4য় 3য় 327৯79 27-28 81159 চ াম পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
146. েমাঃ েমেহদী হাসান iেলক িন  485388 4য় 3য় 337913 27-28 73135 েমৗলভীবাজার পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
147.  েমাঃ েমজবা- u ীন কি uটার 486777 4য় 3য় 336546 27-28 76135 া ণবািড়য়া পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
148. জােব ল iসলাম িলখন ড 482527 4য় 3য় 33৯76৯ 27-28  িকেশ ারগ পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
149. েমাঃ িশ ল িময়া েমকািনকয্াল 495528 4য় 2ম 327946 27-28 81159 চ াম পিল: 61228 ঢাকা পিল:  

150. আির ল iসলাম iেলকি কয্া
ল 457736 4য় 2ম 3651৯5 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 61228 ঢাকা পিল:  

151. েমাঃ জন আহে দ দয় আর.e.িস 458475 4য় 2ম 364466 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
152. েমাছাঃ িরমা খা ন েমকািনকয্াল 437131 4য় 3য় 385416 27-28 38161 ি য়া পিল: 37173 পাবনা পিল:। 
153. নািদম েহােসন iেলক িন  451198 4য় 2ম 3715৯7 27-28 4৯162 প য়াখালী পিল: 61228 ঢাকা পিল: 

154. রিন হাসান iেলকি কয্া
ল 439611 4য় 3য় 3829৯5’ 27-28 41134 িঝনাiদহ পিল: 311৯৯ ব ড়া পিল: 

155. েমাঃ া িময়া  িসিভল 483545 4য় 3য় 339748 27-28 72127 িসেলট পিল: 68178 ময়মনিসংহ পিল: 
156. েমাঃ আমজাদ  িসিভল 489511 4য় 3য় 333858 27-28 78127 চ দ র পিল: 73118 িমল া পিল: 

157. েমাঃ আদীব েহােসন iেলকি কয্া
ল 439632 4য় 3য় 382984 27-28 41134 িঝনাiদহ পিল: 73118 িমল া পিল: 

158. রািকব খান কি uটার 455621 4য় 2ম 367297 27-28 5411৯  শরীয়ত র 
টকিনকয্াল o ল   েগাপালগ  

টকিনকয্াল o ল 
159. েমাঃ তাের ল iসলাম  িসিভল 489491 4য় 3য় 333878 27-28 78127 চ দ র পিল: 73118 িমল া পিল: 

160. েমাঃ েরজাuল 
কিরম শাম  

িসিভল 489454 4য় 2ম 333914 27-28 78127 চ দ র পিল: 73118 িমল া পিল: 

161. সাi ল  iসলাম িসিভল 489468 4য় 3য় 333899 27-28 33163 চ দ র পিল: 73118 িমল া পিল: 
162. েমাঃ সা াত েহােসন  iেলক িন  451265 4য় 3য় 37153৯ 27-28 4৯162 প য়াখালী পিল: 81159 চ াম পিল: 
163. েমাঃ জন িময়া িসিভল 444787 4য় 3য় 3779৯৯ 27-28  সাত ীরা পিল: 36175 িসরাজগ  পিল:। 
164. েমাঃ জীবন িসিভল 487386 4য় 2ম 335938 27-28 61228 ঢাকা পিলঃ 73118 িমল া পিল: 

165. হসান মাহ দ  কি uটার  4য় 2ম 361551 27-28 61149 জয়পাড়া টকিনকয্াল 
o ল  

নীলফমারী 
টকিনকয্াল o ল 

166.  েশখ াঈন রািফদ পাoয়ার 458322 4য় 3য় 364619 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 38161 ি য়া পিল: 
167. েসাহাগ uি ন কি uটার 43৯141 4য় 2ম 382475 27-28 42147 মা রা পিল: 38161 ি য়া পিল: 
168. েমাঃ বািছর uি ন কি uটার 456947 4য় 3য় 365994 27-28 56126 েগাপালগ  পিল: 61228 ঢাকা পিল: 
169. eম.e িনম কি uটার 483777 4য় 2ম 33951৯ 27-28 72127 িসেলট পিল: 68178 ময়মনিসংহ পিল: 
170. েমরা ল iসলাম িসিভল 494667 4য় 3য় 328797 27-28 81159 চ াম পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
171. েমাঃ খািলদ হাসান িসিভল 453827 4য় 3য় 368৯44 27-28 53156 বিরশাল পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
172. নাজ স সািকব িসিভল 491827 4য় 3য় 3315৯2 27-28 7৯126 েফনী পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
173. েমাঃ eনা ল হক িসিভল 49181৯ 4য় 3য় 331599 27-28 7৯126 েফনী পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
174. েমাঃ আব ল াহ আল তািক িসিভল 4232৯1 4য় 3য় 398৯31 27-28 311৯৯ ব ড়া পিল: 311৯৯ ঢাকা পিল:  
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175. েমাঃ হাসান িময়া iেলকি কয্াল 492151 4য় 2ম 331273 27-28 7৯126 েফনী পিল: 61228 ঢাকা পিল:  

176. েমাঃ আব ল াহ আল 
েফরেদৗস iেলকি কয্াল 453৯94 4য় 2ম 368778 27-28 53156 বিরশাল পিল: 61228 ঢাকা পিল:  

177. েমাঃ রািক ল iসলাম iেলকি কয্াল 45663৯ 4য় 3য় 366297 27-28 56126 েগাপালগ  পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
178. েমাঃ েয়ল রানা েমকািনকয্াল 484516 4য় 3য় 338781 27-28 72127 িসেলট পিল: 61228 ঢাকা পিল:  

179. েক eম আশরা ামান 
িহেমল iেলক িন  489718 4য় 3য় 333668 27-28 78127 চ দ র পিল: 61228 ঢাকা পিল:  

180. য়াদ হাসান আরeিস 4826৯5 4য় 3য় 33৯592 27-28  িকেশ ারগ পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
181. শাম  চ   ধর িসিভল 332751 4য় 3য় 332751 27-28 78127 ল ী র পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
182. সজীব ক াকশন 4899৯৯ 4য় 3য় 3333৯4 27-28 77146 চ দ র পিল: 6615৯ টাংগাiল পিল: 
183. আ  নাহার নাoয়ার আিকর্েটকচার 496345 4য় 2ম 327136 27-28 81172 চ াম মিহলা পিল: 24196 িদনাজ র পিল: 

184.  েমাঃ রািক ল iসলাম  iেলকি কয্া
ল 43৯361 4য় 2ম 382255 27-28 42147 মা রা পিল: 38161 ি য়া পিল: 

185. আল-আিমন ক াকশন 489৯53 4য় 3য় 333361 27-28 77146 চ দ র পিল: 6615৯ টাংগাiল পিল: 

186. িরয়াজ েহােসন iেলকি কয্া
ল 442939 4য় 2ম 379767 27-28 4416

4 
যেশার পিল: 46159 লনা পিল: 

187. 
েমাঃ আ াহ আল 
েনামান 
 

পাoয়ার 458315 4য় 3য় 364626 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 34216 রাজশাহী পিল: 

188. শারিমন জাহান ল  iেলকে া- 
েমিডেকল  486952 4য় 2ম 336371 27-28 76135 া ণবািড়য়া পিল:   ঢাকা মিলহা পিল:  

189.  েমাঃ িমরান েহাসেন িসিভল 48৯559 4য় 3য় 33285৯ 27-28 78127 ল ী র পিল: 57137 ফিরদ র পিল: 
190. আল বােয়র েহােসন ক াকশন 489৯58 4য় 3য় 333356 27-28 77146 চ দ র পিল: 37173 পাবনা পিল:। 

191. সােনায়ার েহােসন iেলকি কয্া
ল 419551 4য় 3য় 3৯2665 27-28 28168 কিড় াম পিল: 27169 রং র পিল: 

192. বােয়র আহেমদ  েমকািনকয্াল 457991 4য় 2ম 36494৯ 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 38161 ি য়া পিল: 
193. েমাঃ আলািমন েহােসন iেলক িন  43৯597 4য় 2ম 381৯19 27-28 42147 মা রা পিল: 38161 ি য়া পিল: 
194. েমাঃ নাজ ল েহােসন আর.eর িস 393642 4য় 2ম 222577 26-27 78127 চ দ র পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
195. আ ল স ফয়লসাল ক াকশন 48984৯ 4য় 2ম 333548 27-28 78127 চ দ র পিল: 83118 বাংলােদশ- iেডন পিল: 

196. িবিথ খা ন iেলক িন  43৯518 4য় 2ম 381৯98 27-28 42147 মা রা পিল: 4416
4 

যেশার পিল: 

197. েমাঃ নাiম েহােসন iেলকি কয্া
ল 44৯৯3৯ 4য় 2ম 371764 27-28 4৯162 প য়াখালী পিল: 46159 লনা পিল: 

198. েমাঃ তাের ল iসলাম িসিভল 489483 4য় 3য় 333886 27-28 78127 চ দ র পিল: 37173 পাবনা পিল: 
199. েমাঃ iমরান রাজা  পাoয়ার 45819৯ 4য় 2ম 364741 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 38161 ি য়া পিল: 

200. রািক ল iসলাম iেলকি কয্া
ল 4922৯9 4য় 3য় 33112৯ 27-28 7৯126 েফনী পিল: 27169 রং র পিল: 

201. িববাস চ   iেলকি কয্া
ল 4921৯2 4য় 2ম 331222 27-28 7৯126 েফনী পিল: 311৯৯ ব ড়া পিল: 

202. েমাঃ বজ র রহমান িসিভল 483596 4য় 3য় 3396৯1 27-28 72127 িসেলট পিল: 24196 িদনাজ র পিল: 
203. েমাছাঃ া খা ন কি uটার 411619 4য় 2ম 3243৯2 27-28 23164 ঠা রগo পিল: 24196 িদনাজ র পিল: 

204. েমাঃ নািহদ হাসান iেলক িন  4511৯৯ 4য় 2ম 371595 27-28 4৯162 প য়াখালী পিল: 4914
4 

বর না পিল: 

205. শাহিরয়ার কিবর িসিভল 43৯446 4য় 3য় 38216৯ 27-28 42147 মা রা পিল: 24196 িদনাজ র পিল: 

206. সািববর েহােসন েমিরন 433247 4য় 2ম 389236 27-28  আi,eম, ,িসরাজগ  62131 িবআieম  
নারায়ণগ : 

207. েমাঃ িরজভী হাসান সাম  েমিরন 48৯212 4য় 2ম 3331৯5 27-28 62131 আi,eম, , চ দ র 62131 িবআieম  
নারায়ণগ : 

208.  েমাঃ মা নুর রিশদ iেলকি কয্া
ল 45৯37৯ 4য় 2ম 362561 27-28 5৯132 ি গ  পিল: 27169 রং র পিল: 

209. েমাঃ মন িময়া  িসিভল 481578 4য়  341665 27-28 69164 েন েকাণা পিল:  েশর র পিল: 

210. েমাঃ নজ ল iসলাম 
ম মদার িসিভল 48৯584 4য় 3য় 332835 27-28 78127 ল ী র পিল: 81159 চ াম পিল: 

211. েমাঃ াধীন বা   iেলকি কয্া
ল 492155 4য় 2ম 331269 27-28 7৯126 েফনী পিল: 7৯126 েফনী পিল: 

212. েমাঃ পারেভজ আলী পাoয়ার 458122 4য় 2ম 364819 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 37173 পাবনা পিল: 
213. েমাঃ রা  iসলাম আর.e.িস 498729 4য় 2ম 324761 27-28 8611৯ ক বাজার পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
214. আ ার েফরেদৗস আিসক িসিভল 44৯757 4য়  371৯47 27-28 4৯162 প য়াখালী পিল: 53156 বিরশাল পিল: 
215. চ ন মার রায় (িদ ) কি uটার 419312 4য় 2ম 3৯2892 27-28 28168 কিড় াম পিল: 24196 িদনাজ র পিল: 

216. েমাঃ নু ামান iসলাম 
আকাশ কি uটার 419385 4য় 3য় 3৯2826 27-28 28168 কিড় াম পিল: 27169 রং র পিল: 

217. মাস বা iয়াসিমন 
িরিস  কি uটার 419379 4য় 3য় 3৯283৯ 27-28 28168 কিড় াম পিল: 27169 রং র পিল: 

218. মাহ দ কাiসার া eআiিড  492736 4য় 2ম 32৯718 27-28 7৯126 েফনী পিল: 24196 িদনাজ র পিল: 
219. েমাঃ িমজানুর রহমান িসিভল 457334 4য় 2ম 3655৯7 27-28 57137 ফিরদ র পিল:  রাজশাহী পিল: 

220. েমাঃ শাহীন গাজী  েমকািনকয্াল 443297 4য় 2ম 379444 27-28 4416
4 

যেশার পিল: 46159 লনা পিল: 
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221. েমাঃ সাiম েহােসন িসয়াম  কি uটার 45৯285 4য় 2ম 362656 27-28 5৯132 ি গ  পিল: 6615৯ টা াiল পিল: 
222. েমাঃ েরাকনু ামান েমকািনকয্াল 458113 4য় 2ম 364828 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 27169 রং র পিল: 

223. েমাঃ শাহজালাল িসিভল 489471 4য় 3য় 489471 27-28 78127 চ দ র পিল: 4416
4 

যেশার পিল: 

224. েমাঃ েয়ল রানা  ট 485527 4য় 3য় 337784 27-28 73135 েমৗলভীবাজার পিল:  ঠা রগo পিল: 
225. েমাঃ সািববর েসন ট 4854৯6 4য় 3য় 3377৯4 27-28 73135 েমৗলভীবাজার পিল:  ঠা রগo পিল: 

226. েমাঃ ছািববর েহােসন iেলকি কয্া
ল 495133 4য় 3য় 328332 27-28 81159 চ াম পিল: 311৯৯ ব ড়া পিল: 

227. হাসানুর রহমান নািদম iেলকি কয্া
ল 43৯415 4য় 3য় 3821৯1 27-28 42147 মা রা পিল: 6615৯ টা াiল পিল: 

228. েমাঃ আিত ামান কি uটার 4983৯6 4য় 3য় 324৯84 27-28 8611৯ ক বাজার পিল:  রাজশাহী পিল: 
229. েমাঃ আল আিমন েহােসন েমকািনকয্াল 492431 4য় 2ম 32৯৯22 27-28 7৯126 েফনী পিল: 34216 রাজশাহী পিল: 
230. েমরা ল iসলাম িসিভল 494667 4য় 3য় 328797 27-28 81159 চ াম পিল: 61228 ঢাকা পিল:  
231. েমাঃ রা  iসলাম কি uটার 43৯178 4য় 3য় 382438 27-28 42147 মা রা পিল: 24196 িদনাজ র পিল: 
232. েমাঃ িমজানুর iসলাম কি uটার 491৯53 4য় 3য় 331366 27-28 7৯126        েফনী পিল: 28168 কিড় াম পিল: 
233. েমাঃ মাহা ল হাসান iেলক িন  4511৯4 4য় 2ম 3715৯1 27-28 4৯162 প য়াখালী পিল: 53156 বিরশাল পিল: 
234. েমাছাঃ সািবনা খা ন  কি uটার 4837৯1 4য় 3য় 339496 27-28 72127 িসেলট পিল: 6615৯ টা াiল পিল: 

235. েশখ েশাভন iেলক িন  456736 4য় 3য় 3661৯1 27-28 56126 েগাপালগ  পিল: 4416
4 

যেশার পিল: 

236. েমাঃ আির ল iসলাম িসিভল 491837 4য় 3য় 331582 27-28 7৯126 েফনী পিল: 24196 িদনাজ র পিল: 
237. সালাuি ন েহােসন িব ব পাoয়ার  458284 4য় 3য় 364657 27-28 57137 ফিরদ র পিল:         পাবনা পিল: 
238. েমাঃ কা  িময়া  িসিভল  431963 4য় 2ম 38৯512 27-28 36175 িসরাজগ  পিল:         পাবনা পিল: 
239. েমাঃ শািহন েহােসন  েমকািনকয্াল 495659 4য় 3য় 327815 27-28 81159 চ াম পিল: 38161 ি য়া পিল: 
240. েমাঃ আ ুল রব িসিভল  4917৯5 4য় 2ম 331614 27-28 7৯126 েফনী পিল: 311৯৯ ব ড়া পিল: 
241. ফজেল বািবব  পাoয়ার  4581৯2 4য় 2ম 364739 27-28 57137 ফিরদ র পিল: 38161 ি য়া পিল: 
242. নতাহা খানম  িসিভল  419221 4য় 3য় 419221 27-28 28168 কিড় াম পিল: 27169 রং র পিল: 

243. aিমতাভ ব ন iেলকি কয্া
ল 44৯৯59 4য় 3য় 371745 27-28 4৯162 প য়াখালী পিল: 53156 বিরশাল পিল: 

244. রায়হান সাiন iেলক িন  43৯521 4য় 2ম 381৯95 27-28 42147 মা রা পিল: 4416
4 

যেশার পিল: 

245. েমাঃ আিমনুল iসলাম  iেলকি কয্া
ল 41৯464 4য় 2ম 31৯457 27-28 29144 গাiবা া সরকাির 

টকিনকয্াল o ল  িড় াম সরকাির 
টকিনকয্াল o ল 

246. eস eম রায়হান কিবর  iেলকি কয্া
ল 456655 4য় 3য় 366282 27-28 56126 েগাপালগ  পিল: 36175 িসরাজগ  পিল: 

247. iমরান েহােসন iেলকি কয্া
ল 487862 4য় 3য় 335462 27-28 76165 িমল া পিল: 68178 ময়মনিসংহ পিল: 

248. া িম ী কি uটার 45৯159 4য় 2ম 362782 27-28 5৯132 ি গ  পিল: 61199 ঢাকা মিহলা পিল: 
249. সািকব আকন  েমকািনকয্াল 454695 4য় 3য় 3681৯2 27-28 53156 বিরশাল পিল: 46159 লনা পিল: 

250. তাসিনন আহেমদ কািজম িসিভল  48৯476 4য় 2ম 332943 27-28 78127 ল ী র পিল: 78127 চ দ র পিল: 

251. েমাঃ পািপয়া লতানা  িসিভল  41915৯ 4য় 2ম 41915৯ 27-28 28168 কিড় াম পিল: 34216 রাজশাহী পিল: 

252. েমাঃ আিশ ল 
iসলাম আিশক 

iেলকি কয্া
ল 419494 4য় 2ম 3৯2724 27-28 28168 কিড় াম পিল: 34216 রাজশাহী পিল: 

253. েমাঃ ম ল 
iসলাম  ড 498672 4য় 3য় 324818 27-28 8611৯ ক বাজার পিল:  ঠা রগo পিল: 

254. েমাঃ েমাসেলম u ীন iেলকি কয্াল 419521 4য় 2ম 31৯857 27-28 28168 িড় াম পিল: 27169 রং র পিল:
255. েমাঃ রািক ল iসলাম কি uটার 419456 4য় 3য় 31৯888 27-28 28168 িড় াম পিল: 27169 রং র পিল:
256. েমাঃ নািজ ল iসলাম iেলকি কয্াল 419578 4য় 3য় 31৯834 27-28 28168 িড় াম পিল: 27169 রং র পিল:

257. রিবuল iসলাম iেলকি কয্াল 477161 4য় 2ম 345৯46 27-28 66146 েদoয়ানগ  সরকাির 
টকিনকয্াল o ল  জামাল র সরকাির 

টকিনকয্াল o ল 
258. েমাঃ স জ েহােসন  iেলক িন  485222 4য় 2ম 337৯76 27-28 73135 েমৗলভীবাজার পিল: 36175 িসরাজগ  পিল: 

259. আিসক আহাে দ 
েরি জােরশন 
e  eয়ার 
কি শিনং 

485591 4য় 2ম 337723 27-28 73135 েমৗলভীবাজার পিল: 37173 পাবনা পিল:। 

260. েমাঃ আ ল oয়া দ ড 324279 4য় 2ম 411865 27-28  ঠা রগo পিলঃ 61228 ঢাকা পিল:  

261. েমাঃ আল-আিমন-
েহােসন 

িসিভল  498365 4য় 3য় 325125 27-28 8611৯ ক বাজার পিল: 36175 িসরাজগ  পিল: 

262. েমাঃ ার েহােসন  iেলক িন  485216 4য় 2ম 337৯82 27-28 73135 েমৗলভীবাজার পিল: 36175 িসরাজগ  পিল: 
263. তানভীর েহাসাiন িসিভল  48৯475 4য় 2ম 332944 27-28 78127 ল ী র পিল: 57137 ফিরদ র পিল: 

264. েমাঃ ছািববর েহােসন 
iেলক িন  485227 4য় 2ম 337৯71 27-28 73135 েমৗলভীবাজার পিল: 36175 িসরাজগ  পিল: 

265. েমাঃ েমিরন 346435 6ম 2ম 26113৯ 27-28 47219 আieম ,বােগরহাট  িবআieম ,নারায়ণ
গ  



ঃ 
নং
◌ঃ 

িশ াথ র নাম েটকেনালিজ েরাল ন র পব র্ িশফট েরিজে শন 
ন র েসশন 

ছাড়প  দানকারী িত ান বদলীকৃত িত ান

েকাড িত ােনর নাম েকাড িত ােনর নাম 

কাম ল ামান ভ 

266. েমাঃ লতান মাহ দ 
iেলকি কয্াল 442৯71 4য় 3য় 379642 27-28 4416

4 
যেশার পিল: 311৯৯ ব ড়া পিল: 

267. আকাশ িময়া  পাoয়ার 454891 4য় 3য় 367৯14 27-28 53156 বিরশাল পিল: 311৯৯ ব ড়া পিল: 
268. েমাঃ আল আিমন iসলাম কি uটার 45৯2৯8 4য় 3য় 362633 27-28 5৯132 ি গ  পিল: 27169 রং র পিল: 
269. িসহাদ আহে দ িপয়াস িসিভল 48৯552 4য় 2ম 332867 27-28 78127 ল ী র পিল: 27169 রং র পিল: 
270. েমাঃ সািকব েহােসন িসিভল 451৯37 4য় 3য় 36৯788 27-28   েভালা পিলঃ  রাজশাহী পিলঃ 

271. েমাহা দ িমজানুর 
রহমান 

iেলকি কয্া
ল 489318 4য় 2ম 333৯44 27-28 77132 চ দ র  েটকিনকয্াল 

লo কেলজ  টা াল েটকিনকয্াল 
লo কেলজ 

272.  েমাঃ রিবuল iসলাম iেলকি কয্া
ল 4565৯7 4য় 3য় 366328 27-28 56126 েগাপালগ  পিল: 311৯৯ ব ড়া পিল: 

273. জাহা ীর আলম িসিভল 453714 4য় 3য় 369156 27-28 53156 বিরশাল পিল: 27169 রং র পিল: 
274.  েমাৎ লিফকার েহােসন কি uটার 43৯283 4য় 3য় 382333 27-28 42147 মা রা পিল: 24196 িদনাজ র পিল: 

275. েগালাম েমাস াফা 
কামাল কি uটার 419411 4য় 3য় 3৯2787 27-28 28168 িড় াম পিল: 27169 রং র পিল: 

276. আল-আিমন েহাসাiন iেলকি কয্া
ল 419483 4য় 2ম 3৯2741 27-28 28168 িড় াম পিল: 27169 রং র পিল: 

277. েমেহদী হাসান ক াকশন 489৯5৯ 4য় 3য় 333354 27-28 77146 চ দ র পিল: 6615৯ টাংগাiল পিল: 
278. আিজ ল হািকম ক াকশন 489984 4য় 3য় 33342৯ 27-28 77146 চ দ র পিল: 6615৯ টাংগাiল পিল: 

279. কাজী েহদােয় ল 
iসলাম 

েমকািনকয্া
ল 45৯5৯1 4য় 3য় 36233৯ 27-28 5৯132 

 
ি গ  পিলঃ 61228 

  
 ঢাকা পিলঃ 

280. রিবuল iসলাম আর.eিস 434৯29 4য় 3য় 387476 27-28 37173 পাবনা পিল: 311৯৯ ব ড়া পিল: 

 
 

                   
           া িরত   

             (েমা: আ ারu ামান)  
              পিরচালক (কাির লাম) 

 

ারক নং◌ঃ-68.28.1111.311.1৯.112.27.34৯ তাির
খঃ 

31  আি ন, 2535 ব া
16  aে াবর , 3128 ি া

 
aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ ে িরত হেলাঃ   
2। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগo, ঢাকা।  
3।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
4।  পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
5। a , .............................................................................।    
6।  িসে ম eয্ানািল , কি uটার েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি  জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  aনুেরাধ জানােনা হেলা)। 
7।  uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
8।  uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
9। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
৯।  সংি  িশ াথ , .............................................................................।  
21।  নিথ। 

 
 

              .............................. 
(েফরদাu র রহমান)  
 িবেশষ  (গেবষণা)  

 


