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2018 mv‡j †cÖwm‡W›UÕm ¯‹vDU A¨vIqvW© Gi Rb¨ g‡bvbxZ ¯‹vDU Gi ZvwjKv
�ম নাম 

1  ইমিতয়াজ ঈমাম উইলস

2  সাদমান সািকব উইলস

3  �াউট আিব উমাইয়া খান আইিডয়াল

4  এম এ িজ অয়ন আইিডয়াল

5  �মাহা�দ জবুােয়র আলম খান আইিডয়াল

6  ভূইয়া �মাহা�দ ওমর আ�ু�াহ আইিডয়াল

7  িরয়াসাত জামান আইিডয়াল

8  আব ুসায়াদ আইিডয়াল

9  শবনম সুলতানা মুসকান আইিডয়াল

10  আনেমাল সুলতানা মুসকান আইিডয়াল

11  আহসান সাঈদ শাইয়ান আইিডয়াল

12  �াউট িসয়ামু�ামান িশপু মিতিঝল

13  আল মাহমুদ �সকত মিতিঝল

14  ফয়সাল মাহমুদ (রািকব) মিতিঝল

15  ফারহান �জাহা ঢাকা

16  �বাইয়াত িবন হায়দার ঢাকা

17  পূজারী বিনক আম�ড

18  িবজয় �সন সািনেডইল

19  �মাঃ িসনদীদ আয়মান সািনেডইল

20  �সয়দ রায়ান রহমান সািনেডইল

21  ওমর ফাইয়াজ তািমম �সবা�তী

22  �মাঃ �হমােয়ত আহসান �সবা�তী

23  �মাঃ িসফাত �সবা�তী

24  সাইফুর রহমান সাঈম �সবা�তী

25  �াউট �মাহা�দ নূর হাসান �মাহা�দপুর

26  হামীম �ফরেদৗস জািবর �মাহা�দপুর

27  �াউট �মাঃ আল আিমন বণ�মালা

28  �মাঃ �মেহদী হাসান বণ�মালা

29  �মাঃ মাইনুল ইসলাম মািহন ভাষাণেটক

30  রজত নূও মু� ক�ামি�য়ান

31  �মাঃ শািফন মুনতািসর সাি�ধ� ক�ামি�য়ান

32  অিভিজৎ �ঘাষ ক�ামি�য়ান

33  তাহিসন মাহমুদ সািম ক�ামি�য়ান

34  আ�ু�াহ আল সাদ �তজগাঁও

35  ফাবিলহা নাওয়অর িনজাম �দয়া সামসুল

36  তাওিহদা ইসলাম সামসুল

37  রাফসান মাহমুদ শা� সামসুল

38  �মাঃ ইলরামুল ইসলাম সািকব সামসুল

39  আল নািহয়াত �রাহান সামসুল

40  �মাঃ িমজবাহ আহেমদ িহেমল সামসুল

41  ফারহান সািদক �সৗরভ সামসুল

42  মাহবুবা শাইলীন মুিনয়া সামসুল

43  জয়ুাইিরয়া তাসিনম ঐশী সামসুল
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2018 mv‡j †cÖwm‡W›UÕm ¯‹vDU A¨vIqvW© Gi Rb¨ g‡bvbxZ ¯‹vDU Gi ZvwjKv
ইউিনট 

উইলস িলটল �াওয়ার �ুল 

উইলস িলটল �াওয়ার �ুল 

আইিডয়াল �ুল অ�া� কেলজ 

আইিডয়াল �ুল অ�া� কেলজ 

আইিডয়াল �ুল অ�া� কেলজ 

আইিডয়াল �ুল অ�া� কেলজ 

আইিডয়াল �ুল অ�া� কেলজ 

আইিডয়াল �ুল অ�া� কেলজ 

আইিডয়াল �ুল অ�া� কেলজ 

আইিডয়াল �ুল অ�া� কেলজ 

আইিডয়াল �ুল অ�া� কেলজ 

মিতিঝল মেডল �ুল অ�া� কেলজ 

মিতিঝল মেডল �ুল অ�া� কেলজ 

মিতিঝল মেডল �ুল অ�া� কেলজ 

ঢাকা �রিসেডনিসয়াল মেডল কেলজ 

ঢাকা �রিসেডনিসয়াল মেডল কেলজ 

আম�ড পুিলশ ব�াটািলয়ন �াউট �প 

সািনেডইল �াউট �প 

সািনেডইল �াউট �প 

সািনেডইল �াউট �প 

�সবা�তী মু� �াউট �প 

�সবা�তী মু� �াউট �প 

�সবা�তী মু� �াউট �প 

�সবা�তী মু� �াউট �প 

�মাহা�দপুর সরকাির উ� িবদ�ালয় 

�মাহা�দপুর সরকাির উ� িবদ�ালয় 

বণ�মালা আদশ� উ� িবদ�ালয় ও কেলজ 

বণ�মালা আদশ� উ� িবদ�ালয় ও কেলজ 

ভাষাণেটক �ুল এ� কেলজ 

ক�ামি�য়ান �ুল এ� কেলজ 

ক�ামি�য়ান �ুল এ� কেলজ 

ক�ামি�য়ান �ুল এ� কেলজ 

ক�ামি�য়ান �ুল এ� কেলজ 

�তজগাঁও সরকাির উ� িবদ�ালয় 

সামসুল হক খান �ুল এ� কেলজ 

সামসুল হক খান �ুল এ� কেলজ 

সামসুল হক খান �ুল এ� কেলজ 

সামসুল হক খান �ুল এ� কেলজ 

সামসুল হক খান �ুল এ� কেলজ 

সামসুল হক খান �ুল এ� কেলজ 

সামসুল হক খান �ুল এ� কেলজ 

সামসুল হক খান �ুল এ� কেলজ 

সামসুল হক খান �ুল এ� কেলজ 

2018 mv‡j †cÖwm‡W›UÕm ¯‹vDU A¨vIqvW© Gi Rb¨ g‡bvbxZ ¯‹vDU Gi ZvwjKv 
�জলা mvwU©wd‡KU bs 

ঢাকা �মে�া: 2892/18  

ঢাকা �মে�া: 2893/18  

ঢাকা �মে�া: 2894/18  

ঢাকা �মে�া: 2895/18  

ঢাকা �মে�া: 2896/18  

ঢাকা �মে�া: 2897/18  

ঢাকা �মে�া: 2898/18  

ঢাকা �মে�া: 2899/18  

ঢাকা �মে�া: 2900/18  

ঢাকা �মে�া: 2901/18  

ঢাকা �মে�া: 2902/18  

ঢাকা �মে�া: 2903/18  

ঢাকা �মে�া: 2904/18  

ঢাকা �মে�া: 2905/18  

ঢাকা �মে�া: 2906/18  

ঢাকা �মে�া: 2907/18  

ঢাকা �মে�া: 2908/18  

ঢাকা �মে�া: 2909/18  

ঢাকা �মে�া: 2910/18  

ঢাকা �মে�া: 2911/18  

ঢাকা �মে�া: 2912/18  

ঢাকা �মে�া: 2913/18  

ঢাকা �মে�া: 2914/18  

ঢাকা �মে�া: 2915/18  

ঢাকা �মে�া: 2916/18  

ঢাকা �মে�া: 2917/18  

ঢাকা �মে�া: 2918/18  

ঢাকা �মে�া: 2919/18  

ঢাকা �মে�া: 2920/18  

ঢাকা �মে�া: 2921/18  

ঢাকা �মে�া: 2922/18  

ঢাকা �মে�া: 2923/18  

ঢাকা �মে�া: 2924/18  

ঢাকা �মে�া: 2925/18  

ঢাকা �মে�া: 2926/18  

ঢাকা �মে�া: 2927/18  

ঢাকা �মে�া: 2928/18  

ঢাকা �মে�া: 2929/18  

ঢাকা �মে�া: 2930/18  

ঢাকা �মে�া: 2931/18  

ঢাকা �মে�া: 2932/18  

ঢাকা �মে�া: 2933/18  

ঢাকা �মে�া: 2934/18  



 
  

�ম নাম 

44  জা�াতুল �ফরেদৗস (ইমা) সামসুল

45  সািদয়া রহমান সামসুল

46  রাইসা তাহিসন সামসুল

47  িজনাত তাবা�সুম িমিথলা সামসুল

48  তাসনীম রহমান �রােদাশী সামসুল

49  জা�াতুল ফােতমা সামসুল

50  �মাঃ তানভীর মাহমুদ সামসুল

51  �মাঃ িরহাদ হাসান সামসুল

52  জা�াতুল মাওয়া �জায়ানা িভকা�ন

53  ফােতমা তাসিফয়া আলম িভকা�ন

54  িদব�েজ�ািত রায় দীয়া িভকা�ন

55  জািকয়া সুলতানা িমিথলা িভকা�ন

56  ফািবহা মা�জাবীন িভকা�ন

57  ফারহা মািলয়া জা�াত িভকা�ন

58  িনশাত তাসনীম িভকা�ন

59  িমজ� া আদিরন িভকা�ন

60  বৃি� পুি�তা পাল িভকা�ন

61  রািমসা নাওয়ার িভকা�ন

62  �াউট নািহনা �ফরেদৗস নাইমা িভকা�নিনসা

63  �াউট যারীন �রাশনী িভকা�নিনসা

64  �াউট �সয়দা মঈনা িভকা�নিনসা

65  �াউট সাদাকাতুল মুনতাহা িভকা�নিনসা

66  আফরা নাওয়ার আচঁল িভকা�নিনসা

67  সুমাইয়া সািব�ন নাহার সানজারা িভকা�নিনসা

68  জয়ুায়িরয়া আহেমদ �ত�াশা িভকা�নিনসা

69  সািদয়া রহমান �চৗধুরী িভকা�নিনসা

70  ফাহিমদা ইসলাম �ীম িভকা�নিনসা

71  জাফিরন আহেমদ �প�ী িভকা�নিনসা

72  নািফজা তাসিনম িভকা�নিনসা

73  �াউট মুসা আ�ু�াহ ফয়জরু

74  ইশরাক আহেমদ ফয়জরু

75  আ�ুল হামীম ফয়জরু

76  �মাঃ ফয়সল রহমান মিতিঝল

77  লািজম উলফাত উইলস

78  �াউট ফািতন আহেমদ মািহ সমতট

79  �াউট �মাঃ ফািহম কদমতলা

80  িসনিথয়া রহমান সাদমী সামসুল

81  �াউট সুদী� সাহা ইশান

82  �মাঃ সািমউল ইসলাম সাভার

83  ইয়া�ব �মা�া িহেমল সাভার

84  জা�াতুল �ফরেদৗস �বা িবিপএ�িস

85  িনশান নািসম ��◌্র িবিপএ�িস

86  �মাঃ ফজর আদনান িবিপএ�িস

87  ছািজয়া তারা�মু ইতাবা িবিপএ�িস

88  ফােতমা খাতুন িবিপএ�িস

89  সাি�র �রজওয়ানা িবিপএ�িস

90  �মাঃ জেুয়ল হাওলাদার গাজীরচট

ইউিনট 

সামসুল হক খান �ুল এ� কেলজ 

সামসুল হক খান �ুল এ� কেলজ 

সামসুল হক খান �ুল এ� কেলজ 

সামসুল হক খান �ুল এ� কেলজ 

সামসুল হক খান �ুল এ� কেলজ 

সামসুল হক খান �ুল এ� কেলজ 

সামসুল হক খান �ুল এ� কেলজ 

সামসুল হক খান �ুল এ� কেলজ 

িভকা�ন িনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

িভকা�ন িনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

িভকা�ন িনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

িভকা�ন িনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

িভকা�ন িনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

িভকা�ন িনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

িভকা�ন িনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

িভকা�ন িনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

িভকা�ন িনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

িভকা�ন িনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

িভকা�নিনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

িভকা�নিনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

িভকা�নিনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

িভকা�নিনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

িভকা�নিনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

িভকা�নিনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

িভকা�নিনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

িভকা�নিনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

িভকা�নিনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

িভকা�নিনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

িভকা�নিনসা নূন �ুল এ� কেলজ 

ফয়জরু রহমান আইিডয়াল ইনি��উশন 

ফয়জরু রহমান আইিডয়াল ইনি��উশন 

ফয়জরু রহমান আইিডয়াল ইনি��উশন 

মিতিঝল সরকাির বালক উ� িবদ�ালয় 

উইলস �াওয়ার �ুল এ� কেলজ 

সমতট মু� �াউট �প 

কদমতলা পূব� বাসেবা �ুল এ�া� কেলজ 

সামসুল হক খান �ুল এ� কেলজ 

ইশান ইনি��উশন 

সাভার অধর চ� উ� িবদ�ালয় 

সাভার অধর চ� উ� িবদ�ালয় 

িবিপএ�িস �ুল ও কেলজ 

িবিপএ�িস �ুল ও কেলজ 

িবিপএ�িস �ুল ও কেলজ 

িবিপএ�িস �ুল ও কেলজ 

িবিপএ�িস �ুল ও কেলজ 

িবিপএ�িস �ুল ও কেলজ 

গাজীরচট এ এম উ� িবদ�ালয় 

�জলা mvwU©wd‡KU bs 

ঢাকা �মে�া: 2935/18  

ঢাকা �মে�া: 2936/18  

ঢাকা �মে�া: 2937/18  

ঢাকা �মে�া: 2938/18  

ঢাকা �মে�া: 2939/18  

ঢাকা �মে�া: 2940/18  

ঢাকা �মে�া: 2941/18  

ঢাকা �মে�া: 2942/18  

ঢাকা �মে�া: 2943/18  

ঢাকা �মে�া: 2944/18  

ঢাকা �মে�া: 2945/18  

ঢাকা �মে�া: 2946/18  

ঢাকা �মে�া: 2947/18  

ঢাকা �মে�া: 2948/18  

ঢাকা �মে�া: 2949/18  

ঢাকা �মে�া: 2950/18  

ঢাকা �মে�া: 2951/18  

ঢাকা �মে�া: 2952/18  

ঢাকা �মে�া: 2953/18  

ঢাকা �মে�া: 2954/18  

ঢাকা �মে�া: 2955/18  

ঢাকা �মে�া: 2956/18  

ঢাকা �মে�া: 2957/18  

ঢাকা �মে�া: 2958/18  

ঢাকা �মে�া: 2959/18  

ঢাকা �মে�া: 2960/18  

ঢাকা �মে�া: 2961/18  

ঢাকা �মে�া: 2962/18  

ঢাকা �মে�া: 2963/18  

ঢাকা �মে�া: 2964/18  

ঢাকা �মে�া: 2965/18  

ঢাকা �মে�া: 2966/18  

ঢাকা �মে�া: 2967/18  

ঢাকা �মে�া: 2968/18  

ঢাকা �মে�া: 2969/18  

ঢাকা �মে�া: 2970/18  

ঢাকা �মে�া: 2971/18  

ফিরদপুর 2972/18  

ঢাকা 2973/18  

ঢাকা 2974/18  

ঢাকা 2975/18  

ঢাকা 2976/18  

ঢাকা 2977/18  

ঢাকা 2978/18  

ঢাকা 2979/18  

ঢাকা 2980/18  

ঢাকা 2981/18  



 
  

�ম নাম 

91  �মাঃ মাসুম িময়া গাজীরচট

92  �মাঃ মিমনুর ইসলাম গাজীরচট

93  আেনায়ার �হােসন ফয়সাল আলহা�

94  �মাঃ রিবন আলহা�

95  সায়লা ইসলাম অৈথ নবাবগ�

96  পােয়ল সরকার নবাবগ�

97  আব ুতালহা মহাকিব

98  ইখিতয়ার �হােসন নারায়ণগ�

99  সািবর মাহমুদ সাদ নারায়ণগ�

100  �মাঃ তানভী�ল আবছার �চৗধুরী নারায়ণগ�

101  শােহদ আিমন নারায়ণগ�

102  িন�পম হায়াৎ কাব� নারায়ণগ�

103  সািজদ �হােসন সািন নারায়ণগ�

104  ��য়ান দাস ��ন নারায়ণগ�

105  তানিসর উি�ন �হান নারায়ণগ�

106  �মাঃ ফারহাদ �হােসন আিশক নারায়ণগ�

107  সায়� নাথ নারায়ণগ�

108  আপন দ� নারায়ণগ�

109  িব��ীপ সাহা নারায়ণগ�

110  আিভয়াজ খান রািফ নারায়ণগ�

111  নািহয়ান তাসিনম নারায়ণগ�

112  নািফস হাসনাত িনিবড় নারায়ণগ�

113  �মাঃ ফয়সাল নারায়ণগ�

114  দজূ� য় সাহা নারায়ণগ�

115  রাহাত িসি�কী জয় নারায়ণগ�

116  শাখাওয়াত �হােসন �দয় নারায়ণগ�

117  হািসবুল হাসান িলমন ফতু�া

118  �াউট জনুােয়দ হাসান সাি�র অিক� ড

119  পাবন দাস অিক� ড

120  সািময়া মাকছুদ সাবা শহীদ

121  নূর জাহান আেরিফন শহীদ

122  সানিজদা সালাম জয়�ী শহীদ

123  সুমাইয়া আ�ার বৃি� শহীদ

124  মিহমা ইসলাম পু� শহীদ

125  �হাসাইন আহেমদ �সরাজনগর

126  িসজান মরজাল

127  �মা: তাহিসন �রজা অন� জািজরা

128  রািকব �হােসন িমরাজ জািজরা

129  অনািমকা আ�ার জািজরা

130  আিরফুল ইসলাম পূব�

131  �মেহদী হাসান িব 

132  ঐশী আ�ার হা�ী

ইউিনট 

গাজীরচট এ এম উ� িবদ�ালয় 

গাজীরচট এ এম উ� িবদ�ালয় 

আলহা� জাফর �বপারী উ� িবদ�ালয় 

আলহা� জাফর �বপারী উ� িবদ�ালয় 

নবাবগ� পাইলট উ� মাধ�িমক বািলকা িবদ�ালয় 

নবাবগ� পাইলট উ� মাধ�িমক বািলকা িবদ�ালয় 

মহাকিব কায়েকাবাদ মু� �াউট �প 

নারায়ণগ� আইিডয়াল �ুল 

নারায়ণগ� আইিডয়াল �ুল 

নারায়ণগ� আইিডয়াল �ুল 

নারায়ণগ� আইিডয়াল �ুল 

নারায়ণগ� আইিডয়াল �ুল 

নারায়ণগ� আইিডয়াল �ুল 

নারায়ণগ� আইিডয়াল �ুল 

নারায়ণগ� আইিডয়াল �ুল 

নারায়ণগ� আইিডয়াল �ুল 

নারায়ণগ� আইিডয়াল �ুল 

নারায়ণগ� আইিডয়াল �ুল 

নারায়ণগ� আইিডয়াল �ুল 

নারায়ণগ� আইিডয়াল �ুল 

নারায়ণগ� আইিডয়াল �ুল 

নারায়ণগ� আইিডয়াল �ুল 

নারায়ণগ� হাই �ুল এ� কেলজ 

নারায়ণগ� হাই �ুল এ� কেলজ 

নারায়ণগ� হাই �ুল এ� কেলজ 

নারায়ণগ� হাই �ুল এ� কেলজ 

ফতু�া পাইলট উ� িবদ�ালয় 

অিক� ড ওেপন �াউট �প 

অিক� ড ওেপন �াউট �প 

শহীদ আসাদ কেলিজেয়ট গালস� �ুল এ� কেলজ 

শহীদ আসাদ কেলিজেয়ট গালস� �ুল এ� কেলজ 

শহীদ আসাদ কেলিজেয়ট গালস� �ুল এ� কেলজ 

শহীদ আসাদ কেলিজেয়ট গালস� �ুল এ� কেলজ 

শহীদ আসাদ কেলিজেয়ট গালস� �ুল এ� কেলজ 

�সরাজনগর এম এ পাইলট উ� িবদ�ালয় 

মরজাল �ক এম িব উ� িবদ�ালয 

জািজরা �মাহর আলী উ� িবদ�ালয় 

জািজরা �মাহর আলী উ� িবদ�ালয় 

জািজরা �মাহর আলী উ� িবদ�ালয় 

পূব� নাওেডাবা পাবিলক উ� িবদ�ালয় 

 �ক নগর পাবিলক উ� িবদ�ালয় 

হা�ী শরীয়তউ�াহ মু� �াউট �প 

�জলা mvwU©wd‡KU bs 

ঢাকা 2982/18  

ঢাকা 2983/18  

ঢাকা 2984/18  

ঢাকা 2985/18  

ঢাকা 2986/18  

ঢাকা 2987/18  

ঢাকা 2988/18  

নারায়াণগ� 2989/18  

নারায়াণগ� 2990/18  

নারায়াণগ� 2991/18  

নারায়াণগ� 2992/18  

নারায়াণগ� 2993/18  

নারায়াণগ� 2994/18  

নারায়াণগ� 2995/18  

নারায়াণগ� 2996/18  

নারায়াণগ� 2997/18  

নারায়াণগ� 2998/18  

নারায়াণগ� 2999/18  

নারায়াণগ� 3000/18  

নারায়াণগ� 3001/18  

নারায়াণগ� 3002/18  

নারায়াণগ� 3003/18  

নারায়াণগ� 3004/18  

নারায়াণগ� 3005/18  

নারায়াণগ� 3006/18  

নারায়াণগ� 3007/18  

নারায়াণগ� 3008/18  

নরিসংদী 3009/18  

নরিসংদী 3010/18  

নরিসংদী 3011/18  

নরিসংদী 3012/18  

নরিসংদী 3013/18  

নরিসংদী 3014/18  

নরিসংদী 3015/18  

নরিসংদী 3016/18  

নরিসংদী 3017/18  

শরীয়তপুর 3018/18  

শরীয়তপুর 3019/18  

শরীয়তপুর 3020/18  

শরীয়তপুর 3021/18  

শরীয়তপুর 3022/18  

শরীয়তপুর 3023/18  



 
  

�ম নাম 

133  আব ুসাদ সািন হা�ী

134  সািজদলু ইসলাম শােহদ হা�ী

135  �াউট সািময়া আলম তানহা নিড়য়া

136  �াউট �মাঃ িরফাত খান মধুখালী

137  �াউট �া� ফিকর ধনবাড়ী

138  �শখ ফাহাদ ফিরদপুর

139  আফেরাজা আ�ার চরেটপােখালা

140  �াউট আ�ু�াহ খান ইশান

141  িরতা আ�ারী ইশান

142  �াউট �শখ িদদার িড�ীরচর

143  �াউট মাহমুদলু হাসান িশিশর �মৗচাক

144  �াউট সাি�র �হােসন �মৗচাক

145  �াউট �মাঃ রিবউল হাসান �সিলম �মৗচাক

146  �াউট �মাঃ সাইমুন ইসলাম (শা�) �মৗচাক

147  �াউট �মাঃ �মারছািলন �মৗচাক

148  �াউট �মাঃ শািকল �হােসন �মৗচাক

149  �মাঃ তানভীর আহেমদ �মৗচাক

150  �াউট জা�াতুল �ফরদাউস �মৗচাক

151  �াউট হািলমাতুে�ছা পূিনয়া �মৗচাক

152  �াউট নুসরাত জাহান নািদয়া �মৗচাক

153  �াউট আফেরাজা আ�ার আলবা 

মিন 

�মৗচাক

154  �াউট সািদয়া আ�ার �মৗচাক

155  �াউট �মাঃ িমজানুর রহমান উ�র

156  আিতক হাসান িসরাজ

157  �মাঃ শামীম ম�ল িসরাজ

158  �মাঃ তানভীর আলম অ�র িসরাজ

159  �মাঃ পারেভজ চা�না

160  �মাঃ �সাহাগ িময়া চা�না

161  �মাঃ রািকব িসকদার ভাওয়াল

162  আ�ুল আহাদ ভাওয়াল

163  �মাঃ নাঈম �হােসন ভাওয়াল

164  অনুপম সরকার পাথ� ভাওয়াল

165  �মাঃ নবীন �হােসন সাগর ভাওয়াল

166  �মাঃ রিবউল হাসান রিবন ভাওয়াল

167  �মাঃ িরয়াজলু ইসলাম ভাওয়াল

168  �মাঃ �মাফা�ল �হাসাইন জিন ভাওয়াল

169  খাই�ল ইসলাম ভাওয়াল

170  মনছুর �হােসন অপু িচনাডুিল

171  সাি�র আহেমদ িচনাডুিল

172  সানজানা কামাল িরয়া ইউিনয়ন

173  �খাশনুর জাহান তািরন ইউিনয়ন

174  আিতকা সুলতানা ইউিনয়ন

ইউিনট 

হা�ী শরীয়তউ�াহ মু� �াউট �প 

হা�ী শরীয়তউ�াহ মু� �াউট �প 

নিড়য়া িবহারী লাল মেডল উ� িবদ�ালয় 

মধুখালী পাইলট উ� িবদ�ালয় 

ধনবাড়ী কেলিজেয়ট মেডল �ুল 

ফিরদপুর িজলা �ুল 

চরেটপােখালা উ� িবদ�ালয় 

ইশান ইনি��উশন 

ইশান ইনি��উশন 

িড�ীরচর উ� িবদ�ালয় 

�মৗচাক �াউট �ুল এ� কেলজ 

�মৗচাক �াউট �ুল এ� কেলজ 

�মৗচাক �াউট �ুল এ� কেলজ 

�মৗচাক �াউট �ুল এ� কেলজ 

�মৗচাক �াউট �ুল এ� কেলজ 

�মৗচাক �াউট �ুল এ� কেলজ 

�মৗচাক �াউট �ুল এ� কেলজ 

�মৗচাক �াউট �ুল এ� কেলজ 

�মৗচাক �াউট �ুল এ� কেলজ 

�মৗচাক �াউট �ুল এ� কেলজ 

�মৗচাক �াউট �ুল এ� কেলজ 

�মৗচাক �াউট �ুল এ� কেলজ 

উ�র ল�রচালা উ� িবদ�ালয় 

িসরাজ উি�ন সরকার িবদ�ািনেকতন এ� কেলজ 

িসরাজ উি�ন সরকার িবদ�ািনেকতন এ� কেলজ 

িসরাজ উি�ন সরকার িবদ�ািনেকতন এ� কেলজ 

চা�না উ� িবদ�ালয় এ� কেলজ 

চা�না উ� িবদ�ালয় এ� কেলজ 

ভাওয়াল িমজ� াপুর হাজী জিমর উি�ন উ� িবদ�ালয় 

ভাওয়াল িমজ� াপুর হাজী জিমর উি�ন উ� িবদ�ালয় 

ভাওয়াল িমজ� াপুর হাজী জিমর উি�ন উ� িবদ�ালয় 

ভাওয়াল িমজ� াপুর হাজী জিমর উি�ন উ� িবদ�ালয় 

ভাওয়াল িমজ� াপুর হাজী জিমর উি�ন উ� িবদ�ালয় 

ভাওয়াল িমজ� াপুর হাজী জিমর উি�ন উ� িবদ�ালয় 

ভাওয়াল িমজ� াপুর হাজী জিমর উি�ন উ� িবদ�ালয় 

ভাওয়াল িমজ� াপুর হাজী জিমর উি�ন উ� িবদ�ালয় 

ভাওয়াল িমজ� াপুর হাজী জিমর উি�ন উ� িবদ�ালয় 

িচনাডুিল বািঘয়া এম.আর উ� িবদ�ালয় 

িচনাডুিল বািঘয়া এম.আর উ� িবদ�ালয় 

ইউিনয়ন উ� িবদ�ালয় হাইলেজার 

ইউিনয়ন উ� িবদ�ালয় হাইলেজার 

ইউিনয়ন উ� িবদ�ালয় হাইলেজার 

�জলা mvwU©wd‡KU bs 

শরীয়তপুর 3024/18  

শরীয়তপুর 3025/18  

শরীয়তপুর 3026/18  

ফিরদপুর 3027/18  

টা�াইল 3028/18  

ফিরদপুর 3029/18  

ফিরদপুর 3030/18  

ফিরদপুর 3031/18  

ফিরদপুর 3032/18  

ফিরদপুর 3033/18  

গাজীপুর 3034/18  

গাজীপুর 3035/18  

গাজীপুর 3036/18  

গাজীপুর 3037/18  

গাজীপুর 3038/18  

গাজীপুর 3039/18  

গাজীপুর 3040/18  

গাজীপুর 3041/18  

গাজীপুর 3042/18  

গাজীপুর 3043/18  

গাজীপুর 3044/18  

গাজীপুর 3045/18  

গাজীপুর 3046/18  

গাজীপুর 3047/18  

গাজীপুর 3048/18  

গাজীপুর 3049/18  

গাজীপুর 3050/18  

গাজীপুর 3051/18  

গাজীপুর 3052/18  

গাজীপুর 3053/18  

গাজীপুর 3054/18  

গাজীপুর 3055/18  

গাজীপুর 3056/18  

গাজীপুর 3057/18  

গাজীপুর 3058/18  

গাজীপুর 3059/18  

গাজীপুর 3060/18  

গাজীপুর 3061/18  

গাজীপুর 3062/18  

গাজীপুর 3063/18  

গাজীপুর 3064/18  

গাজীপুর 3065/18  



 
  

�ম নাম 

175  তািনয়া আহে�দ ইউিনয়ন

176  মাজহা�ল ইসলাম �মেহদ� া ইউিনয়ন

177  আশরাফ উি�ন ইমন ই�তপুর

178  তাসমীমুল হাসান তাফিহম �পুর

179  �াউট শােহদ ওমর জামালপুর

180  �মাঃ এনামুল হক শামসু�াহার

181  সাইফুল বাশার তােরক শামসু�াহার

182  �াউট মািয়সা রহমান আফতাফউি�ন

183  আব ুসােলহ মিহবু�াহ রাৈজর

184  িতশা �বাশ রাৈজর

185  আ�ুল আল মুিহত কালিকিন

186  �মাঃ িশহাব হাসান কালিকিন

187  অিমত চ� �দবনাথ কালিকিন

188  �াউট উচিসং মারমা বা�রবান

189  �াউট ��িসং বম বা�রবান

190  �াউট রিন ি�পুরা বা�রবান

191  �াউট �মাহা�দ �নামানুল ইসলাম মীরসরাই

192  �াউট �মাঃ �নহাইনুল কােদর 

�চৗধুরী 

মীরসরাই

193  �াউট �মাঃ ঈমাম �হােসন কেররহাট

194  �াউট �মাঃ শা� এমরান সােয়ম �জারারগ�

195  গাল� ইন �াউট ইমা খাতুন �জারারগ�

196  �াউট তাওিসফ �হােসন পি�ম

197  �াউট আবদ�ুাহ আল নািবল পি�ম

198  �াউট �মাঃ আেনায়ার �হােসন লিতফপুর

199  �াউট �ত�য়ী দাশ শা�

200  গাল� ইন �াউট ফারহানা 

ইয়াছিমন 

পি�ম

201  �াউট �মাঃ মামুন পি�ম

202  গাল� ইন �াউট িবিব ফােতমা �ব�রুা

দল

203  �াউট ইরফান উ�ীন মামুন কধুরখীল

204  গাল� ইন �াউট সাবিরনা সুলতানা কধুরখীল

205  �াউট কাজী ফিরদলু আলম 

ফািহম 

পি�ম

206  �াউট �মাহা�দ ইমিতয়াজ 

মােল�ল মােজদ 

�বায়ালখালী

207  গাল� ইন �াউট িরমা আকতার 

ফা�কী 

ইকবাল

208  �াউট অনুরাগ দাশ হাজী

209  �াউট �মাঃ মাসুদ �জ��পুরা

  

ইউিনট 

ইউিনয়ন উ� িবদ�ালয় হাইলেজার 

ইউিনয়ন উ� িবদ�ালয় হাইলেজার 

ই�তপুর উ� িবদ�ালয় 

�পুর পাইলট উ� িবদ�ালয় 

জামালপুর এম আর িবদ�াপীঠ 

শামসু�াহার-ওসমান গিণ িশ�া িনেকতন �াউট�প 

শামসু�াহার-ওসমান গিণ িশ�া িনেকতন �াউট�প 

আফতাফউি�ন �ুল এ� কেলজ �াউট দল 

রাৈজর �গাপালগ� �ক �জ এস পাইলট উ� িবদ�ালয় 

রাৈজর �গাপালগ� �ক �জ এস পাইলট উ� িবদ�ালয় 

কালিকিন পাইলট মেডল উ� িবদ�ালয় 

কালিকিন পাইলট মেডল উ� িবদ�ালয় 

কালিকিন পাইলট মেডল উ� িবদ�ালয় 

বা�রবান সরকাির উ� িবদ�ালয় �াউট দল 

বা�রবান মু� �াউট দল 

বা�রবান মু� �াউট দল 

মীরসরাই সরকাির মেডল পাইলট উ� িবদ�ালয় �াউট দল 

মীরসরাই সরকাির মেডল পাইলট উ� িবদ�ালয় �াউট দল 

কেররহাট �ক এম উ� িবদ�ালয় �াউট দল 

�জারারগ� আদ�শ উ� িবদ�ালয় �াউট দল 

�জারারগ� আদশ� উ� িবদ�ালয় গাল� ইন �াউট দল 

পি�ম মায়ানী আদশ� উ� িবদ�ালয়�াউট দল 

পি�ম মায়ানী আদশ� উ� িবদ�ালয় �াউট দল 

লিতফপুর আলহাজ¦ আবদলু জিলল উ� িবদ�ালয় �াউট দল 

শা� আিম��ামান মু� �াউট �প 

পি�ম �গামদ�ী ইউিনয়ন উ� িবদ�ালয়গাল� ইন �াউট দল 

পি�ম �গামদ�ী ইউিনয়ন উ� িবদ�ালয়�াউট দল 

�ব�রুা �ক.িব.�ক.আর বািলকা উ� িবদ�ালয় গাল� ইন �াউট 

দল 

কধুরখীল উ� িবদ�ালয়�াউট দল 

কধুরখীল উ� িবদ�ালয়�াউট দল 

পি�ম কধুরখীল �ুল এ� কেলজ �াউট দল 

�বায়ালখালী ঘাসফুল মু� �াউট দল 

ইকবাল পাক�  বািলকা উ� িবদ�ালয় গাল� ইন �াউট দল 

হাজী আজগর আলী উ� িবদ�ালয়�াউট দল 

�জ��পুরা রমনী �মাহন উ� িবদ�ালয় �াউট দল 

�জলা mvwU©wd‡KU bs 

গাজীপুর 3066/18  

গাজীপুর 3067/18  

গাজীপুর 3068/18  

গাজীপুর 3069/18  

গাজীপুর 3070/18  

িকেশারগ� 3071/18  

িকেশারগ� 3072/18  

িকেশারগ� 3073/18  

মাদারীপুর 3074/18  

মাদারীপুর 3075/18  

মাদারীপুর 3076/18  

মাদারীপুর 3077/18  

মাদারীপুর 3078/18  

বা�রবান 3079/18  

বা�রবান 3080/18  

বা�রবান 3081/18  

চ��াম 3082/18  

চ��াম 3083/18  

চ��াম 3084/18  

চ��াম 3085/18  

চ��াম 3086/18  

চ��াম 3087/18  

চ��াম 3088/18  

চ��াম 3089/18  

চ��াম 3090/18  

চ��াম 3091/18  

চ��াম 3092/18  

চ��াম 3093/18  

চ��াম 3094/18  

চ��াম 3095/18  

চ��াম 3096/18  

চ��াম 3097/18  

চ��াম 3098/18  

চ��াম 3099/18  

চ��াম 3100/18  



 
  

�ম নাম 

210  �াউট পাথ� সুশীল ব�ুমু�

211  �াউট �সকত দাশ ব�ুমু�

212  �াউট ফািহম মুনতািসর সালমী ক�বাজার

213  �াউট আবরার মু�ফা ক�বাজার

214  �াউট িমজানুর রহমান চকিরয়া

215  �াউট �মা: তাওিহবুল িসয়াম 

িবরাজ 

চকিরয়া

216  �াউট আহসান �নওয়াজ শাহী চকিরয়া

217  �াউট িমজবাহ উ�ীন চকিরয়া

218  �াউট আমজাদ �হােসন পােবল চকিরয়া

219  �াউট আব ুশাহাদাত মুহা�দ 

তাহমীদ 

চকিরয়া

220  �াউট আিশফুল কােদর জয় চকিরয়া

221  �াউট তানভীর মাহতাব �হাছাইন 

ইনান 

চকিরয়া

222  �াউট শাহািরয়ার �হাসাইন অিভ চকিরয়া

223  �াউট আব ু�রাইরা জেুয়ল চকিরয়া

224  �াউট অ�র �দ চকিরয়া

225  �াউট আহমদলু হক তানছীফ চকিরয়া

226  �াউট �মাহা�দ এমরান �হাছাইন চকিরয়া

227  �াউট �ত�য় দাশ অরণ� চকিরয়া

228  �াউট নাঈম �মাহা�দ সােয়দ চকিরয়া

229  �াউট রিবউল হাসান সািফ চকিরয়া

230  গাল� ইন �াউট আসমা উল �সনা 

উমা 

চকিরয়া

231  গাল� ইন �াউট জা�াতুল মাওয়া 

মীম 

চকিরয়া

232  গাল� ইন �াউট আিনকা তাহিসন 

আমিরন 

চকিরয়া

233  গাল� ইন �াউট তািকয়া তারা�মু 

তুিরন 

চকিরয়া

234  গাল� ইন �াউট শাহনাজ সুলতানা 

জিুহ 

চকিরয়া

235  গাল� ইন �াউট অিপ�তা বড়–য়া 

বীিথ 

চকিরয়া

236  গাল� ইন �াউট নুসরাত শারিমন 

তািকয়া 

চকিরয়া

237  �াউট ইহেতশাম মু�ািকম চকিরয়া

238  �াউট শরীফ িবন মাশরািফ 

শাওনা 

চকিরয়া

239  �াউট রাহাতুল কিবর চকিরয়া

240  �াউট িমজবাহ উি�ন আিকব চকিরয়া

241  �াউট আবদলু �নওয়াজ শােহদ কাকারা

242  �াউট আব ু�মা: আবীর কাকারা

243  �াউট সািকব �হােসন িরসাত চকিরয়া

ইউিনট 

ব�ুমু� �াউট �প 

ব�ুমু� �াউট �প 

ক�বাজার সরকাির উ� িবদ�ালয় �াউট দল 

ক�বাজার সরকাির উ� িবদ�ালয় �াউট দল 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ �াউট �প 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ �াউট �প 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ �াউট �প 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ �াউট �প 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ �াউট �প 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ �াউট �প 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ �াউট �প 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ �াউট �প 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ �াউট �প 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ �াউট �প 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ �াউট �প 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ �াউট �প 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ �াউট �প 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ �াউট �প 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ �াউট �প 

চকিরয়া �ক�ীয় উ� িবদ�ালয়, চকিরয়া 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ গাল� ইন �াউট �প 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ গাল�স ইন �াউট �প 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ গাল�স ইন �াউট �প 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ গাল�স ইন �াউট �প 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ গাল�স ইন �াউট �প 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ গাল�স ইন �াউট �প 

চকিরয়া �কারক িবদ�াপীঠ গাল�স ইন �াউট �প 

চকিরয়া �ক�ীয় উ� িবদ�ালয় �াউট �প 

চকিরয়া �ক�ীয় উ� িবদ�ালয় �াউট �প 

চকিরয়া �ক�ীয় উ� িবদ�ালয় �াউট �প 

চকিরয়া �ক�ীয় উ� িবদ�ালয় �াউট �প 

কাকারা মাধ�িমক িবদ�ালয় �াউট �প 

কাকারা মাধ�িমক িবদ�ালয় �াউট �প 

চকিরয়া সরকাির উ� িবদ�ালয় �াউট �প 

�জলা mvwU©wd‡KU bs 

চ��াম 3101/18  

চ��াম 3102/18  

ক� বাজার 3103/18  

ক� বাজার 3104/18  

ক� বাজার 3105/18  

ক� বাজার 3106/18  

ক� বাজার 3107/18  

ক� বাজার 3108/18  

ক� বাজার 3109/18  

ক� বাজার 3110/18  

ক� বাজার 3111/18  

ক� বাজার 3112/18  

ক� বাজার 3113/18  

ক� বাজার 3114/18  

ক� বাজার 3115/18  

ক� বাজার 3116/18  

ক� বাজার 3117/18  

ক� বাজার 3118/18  

ক� বাজার 3119/18  

ক� বাজার 3120/18  

ক� বাজার 3121/18 

ক� বাজার 3122/18  

ক� বাজার 3123/18  

ক� বাজার 3124/18  

ক� বাজার 3125/18  

ক� বাজার 3126/18  

ক� বাজার 3127/18  

ক� বাজার 3128/18  

ক� বাজার 3129/18  

ক� বাজার 3130/18  

ক� বাজার 3131/18  

ক� বাজার 3132/18  

ক� বাজার 3133/18  

ক� বাজার 3134/18  



 
  

�ম নাম 

244  �াউট ওয়ািহদলু ইসলাম চকিরয়া

245  �াউট জয়নাব হাসান সািকব চকিরয়া

246  �াউট �মা: �হাছাইন িবন আলী �মেমািরয়াল

247  �াউট �মা: ইমন পারেভছ (সািদল) রিসদ

248  �াউট �মা: রাইয়ান উ�ীন মুিনরী িকশলয়

249  �াউট িনশাদলু ইসলাম িকশলয়

250  �াউট �মাঃ আবতা� উল জাওয়াদ 

অজ� ন 

�তুবিদয়া

251  �াউট �মাহা�দ কাইজার মাহমুদ কা�াই

252  �াউট আিতক িবন রশীদ িচটাগাং

253  �াউট �মাঃ তানভীর আিসফ রািফ িচটাগাং

254  �াউট িনবরাছুল আলম �স�

255  �াউট �মাঃ ফারহানুল ইসলাম 

(আফরান) 

�স�

256  �াউট �মাহা�দ ইরফান িবন 

আনছারী 

বায়তুশ

257  �াউট আসাদ�ুামান সাজ ু বায়তুশ

258  �াউট �মাঃ আবদলু আিজজ বাকিলয়া

259  �াউট শাি�য়ার �চৗধুরী রায়হান পেত�া

260  �াউট কাজী �মাঃ শাহািরয়ার উল�া� িপ এইচ

261  �াউট িরদয়ুানুল হক চ��াম

262  �াউট �শখ তাসিফউল কােদর চ��াম

263  �াউট �মাঃ শরীফ ভঁুইয়া চ��াম

264  �াউট �মাঃ ফয়সাল িসরাজ সাবাব চ��াম

265  �াউট �মাঃ আিরফুল ইসলাম গরীেব

266  �াউট আশরাফ উি�ন অিভ গরীেব

267  �াউট আ�ুল হািকম গরীেব

268  �াউট এস এম তাওিসফ হাসান গরীেব

269  �াউট িবশাল িব�াস বাগমিনরাম

270  �াউট ফািহম �হােসন পাটওয়ারী হােত

271  সাদমান কাওছার ব�ড়া

272  রািকবুল হাসান সািকব ব�ড়া

273  �মাঃ মুিফদলু কিবর িসি�কী ব�ড়া

274  আ�ব �ঘাষ ব�ড়া

275  �মাছাঃ নওশীন জাহান ব�ড়া

276  �মাছাঃ রািফয়া নুসরাত জাহান ব�ড়া

277  �মাছাঃ শাহাজাদী আ�ার িসনথী ব�ড়া

278  আিন�কা ফাইেরাজ কথা ব�ড়া

279  সাদমান তাসিফয়া ব�ড়া

280  রািমসা ফািরহা ব�ড়া

281  নািফসা �নািশন খান ঐ�য�� ব�ড়া

282  িনেবিদতা পাল ব�ড়া

283  সািদয়া রহমান মানী ব�ড়া

ইউিনট 

চকিরয়া সরকাির উ� িবদ�ালয় �াউট �প 

চকিরয়া সরকাির উ� িবদ�ালয় �াউট �প 

�মেমািরয়াল �ী�ান উ� িবদ�ালয় �াউট �প 

রিসদ আহমদ �চৗধুরী উ� িবদ�ালয় �াউট �প 

িকশলয় আদশ� িশ�া িনেকতন �াউট �প 

িকশলয় আদশ� িশ�া িনেকতন �াউট �প 

�তুবিদয়া আদশ� উ� িবদ�ালয় �াউট �প 

কা�াই আল আিমন নুিরয়া দািখল মা�াসা �াউট দল 

িচটাগাং আইিডয়�াল হাই �ুল �াউট �প চ��াম

িচটাগাং আইিডয়�াল হাই �ুল �াউট �প চ��াম

�স� �ািসডস �ুল এ� কেলজ �াউট �প চ��াম

�স� �ািসডস �ুল এ� কেলজ �াউট �প চ��াম

বায়তুশ শরফ আদশ� কািমল মা�াসা�াউট দল চ��াম

বায়তুশ শরফ আদশ� কািমল (এমএ) মা�াসা �াউট দল চ��াম

বাকিলয়া মু� �াউট �প চ��াম

পেত�া মু� �াউট �প চ��াম

এইচ আমীন একােডমী �াউট �প চ��াম

চ��াম ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলজ �াউট �প চ��াম

চ��াম ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলজ �াউট �প চ��াম

চ��াম ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলজ �াউট �প চ��াম

চ��াম ল�াবেরটরী �ুল এ� কেলজ �াউট �প চ��াম

গরীেব �নওয়াজ উ� িবদ�ালয় �াউট �প চ��াম

গরীেব �নওয়াজ উ� িবদ�ালয় �াউট �প চ��াম

গরীেব �নওয়াজ উ� িবদ�ালয় �াউট �প চ��াম

গরীেব �নওয়াজ উ� িবদ�ালয় গাল� ইন �াউট �প চ��াম

বাগমিনরাম আ�ুর রিশদ িস� কেপ�ােরশন বালক উ� িবদ�ালয় চ��াম

হােত খিড় �ুল এ� কেলজ �াউট �প চ��াম

ব�ড়া িজলা �ুল 

ব�ড়া িজলা �ুল 

ব�ড়া িজলা �ুল 

ব�ড়া িজলা �ুল 

ব�ড়া সরকারী বািলকা উ� িবদ�ালয় 

ব�ড়া সরকারী বািলকা উ� িবদ�ালয় 

ব�ড়া সরকারী বািলকা উ� িবদ�ালয় 

ব�ড়া সরকারী বািলকা উ� িবদ�ালয় 

ব�ড়া সরকারী বািলকা উ� িবদ�ালয় 

ব�ড়া সরকারী বািলকা উ� িবদ�ালয় 

ব�ড়া সরকারী বািলকা উ� িবদ�ালয় 

ব�ড়া সরকারী বািলকা উ� িবদ�ালয় 

ব�ড়া সরকারী বািলকা উ� িবদ�ালয় 

�জলা mvwU©wd‡KU bs 

ক� বাজার 3135/18  

ক� বাজার 3136/18  

ক� বাজার 3137/18  

ক� বাজার 3138/18  

ক� বাজার 3139/18  

ক� বাজার 3140/18  

ক� বাজার 3141/18  

রা�ামা� 3142/18  

চ��াম �মে�া: 3143/18  

চ��াম �মে�া: 3144/18  

চ��াম �মে�া: 3145/18  

চ��াম �মে�া: 3146/18  

চ��াম �মে�া: 3147/18  

চ��াম �মে�া: 3148/18  

চ��াম �মে�া: 3149/18  

চ��াম �মে�া: 3150/18  

চ��াম �মে�া: 3151/18  

চ��াম �মে�া: 3152/18  

চ��াম �মে�া: 3153/18  

চ��াম �মে�া: 3154/18  

চ��াম �মে�া: 3155/18  

চ��াম �মে�া: 3156/18  

চ��াম �মে�া: 3157/18  

চ��াম �মে�া: 3158/18  

চ��াম �মে�া: 3159/18  

চ��াম �মে�া: 3160/18  

চ��াম �মে�া: 3161/18  

ব�ড়া 3162/18  

ব�ড়া 3163/18  

ব�ড়া 3164/18  

ব�ড়া 3165/18  

ব�ড়া 3166/18  

ব�ড়া 3167/18  

ব�ড়া 3168/18  

ব�ড়া 3169/18  

ব�ড়া 3170/18  

ব�ড়া 3171/18  

ব�ড়া 3172/18  

ব�ড়া 3173/18  

ব�ড়া 3174/18  



 
  

�ম নাম 

284  আ�ু�াহ করেতায়া

285  �মাঃ ওয়ািজবুল হাসান তুষার পুিলশ

286  �মাঃ আরাফাত জামান ব�ড়া

287  �মাঃ হািদউল ইসলাম সুমন ব�ড়া

288  �শখ তানভীর আহেমদ অিনক ব�ড়া

289  �মাঃ তানিজম রাহাত ক�া�নেম�

290  �মাঃ মশিফ�র রহমান �মধা জয়পুরহাট

291  �মাছাঃ সািবনা আ�ার �তঘরবািলকাগালঘরবািলকাগাল�

292  আনমনা দাশ ��য়া জয়পুরহাট

293  �মাঃ সামসুজ িতবিরজী 

(অহবনাব) 

আর

294  �মাছাঃ সািদয়া আফিরন আলেহরা

295  মিজদা খাতুন অপ�া ��তলাল

296  মাহদী আনজমু মাহী ��তলাল

297  �মাঃ মিন�ল ইসলাম শামীম আল

298  �মাসাঃ িরযা আ�ার িরয়া সাপাহার

299  �মাসাঃ �জসিমন নাহার সাপাহার

300  �মাঃ সািহদ সুলতান নিজপুর

301  ��াদ �মার �ভৗিমক �জাড়

302  �মাছাঃ মুসরাত জাহান িরমা হয়বতপুরবহূমূখী

303  �মাঃ শািকল �রজা পূণভ� বা

304  �মাঃ আিতক �মাজািহদ পূণভ� বা

305  �মাঃ ইসাহাক ইসলাম পূণভ� বা

306  �মাঃ রাইসুল ইসলাম আসাদ পূণভ� বা

307  �সকত �শখর উপাধ�ায় পূণভ� বা

308  সাবিরন আখতার রহনপুর

309  �াউট আিবর আহােমদ বাঁেশরবাদা

310  ইসলামুল হক ফুয়াদ সলংগা

311  �মাঃ কিব�ল ইসলাম রায়গ�

312  �মাঃ মিশউর রহমান রাজশাহী

313  রওনক রায়হান �সৗরভ রাজশাহী

314  �মাঃ মাহাফুজরু রহমান রাভী রাজশাহী

315  �মাঃ িশহাব শারার সরকার শহীদ

316  �মাঃ আসাদ�ুাহ আল গািলব রাজশাহী

317  সফুরা খাতুন িমম রাজশাহী

318  অমৃত �মার পাল রাজশাহী

319  �মাঃ মাহিফল �হােসন সােদক �মাহনপুর

320  �াউট �শখ নাঈম মাহমুদ বােগরহাট

321  �াউট ি��া �ফরেদৗস রাংিদয়া

322  �াউট তামা�া আ�ার রাংিদয়া

323  �াউট আেমনা আ�ার িমি� রাংিদয়া

324  �াউট জবুােয়র ইসলাম িজসান তাফালবাড়ী

 

ইউিনট 

করেতায়া মাি�িমিডয়া �ুল ও কেলজ 

পুিলশ লাইন �ুল ও কেলজ 

ব�ড়া ক�া�নেম� পাবিলক �ুল ও কেলজ 

ব�ড়া ক�া�নেম� পাবিলক �ুল ও কেলজ 

ব�ড়া ক�া�নেম� পাবিলক �ুল ও কেলজ 

ক�া�নেম� �বাড�  হাই�ুল জাহাংিগরাবাদ 

জয়পুরহাট রামেদও বাজলা সরকারী উ� িবদ�ালয় �াউট দল 

�তঘরবািলকাগালঘরবািলকাগাল� ইন �াউট দল 

জয়পুরহাট সরকারী বািলকা উ� িবদ�ালয় �াউট দল 

আর িব সরকারী উচচ িবদ�ালয়জয়পুরহাট 

আলেহরা একােডমী �ুল ও কেলজ 

��তলাল পাইলট উ� বািলকা িবদ�ালয় এ� কেলজ �াউট দল 

��তলাল মেডল পাইলট উ� িবদ�ালয় �াউট দল 

আল �হলাল ইসলাম একােডমী এ� কেলজ 

সাপাহার জামানগর বািলকা উ� িবদ�ালয় 

সাপাহার জামানগর বািলকা উ� িবদ�ালয় 

নিজপুর মেডল উ� িবদ�ালায় 

�জাড় মি�কা িনংগইন উ� িবদ�ালয় �াউট দল 

হয়বতপুরবহূমূখী উ� িবদ�ালয় এ� কেলজ �াউট দল 

পূণভ� বা মু� �াউট �প চাঁপাইনবাবগ�

পূণভ� বা মু� �াউট �প চাঁপাইনবাবগ�

পূণভ� বা মু� �াউট �প চাঁপাইনবাবগ�

পূণভ� বা মু� �াউট �প চাঁপাইনবাবগ�

পূণভ� বা মু� �াউট �প চাঁপাইনবাবগ�

রহনপুর রােবয়া বািলকা উ� িবদ�ালয় গাল�-ইন �াউট �প চাঁপাইনবাবগ�

বাঁেশরবাদা উ� িবদ�ালয় �াউট দল 

সলংগা ইসলািময়া উচচ িবদ�ালয় 

রায়গ� পাইলট উচচ িবদ�ালয় 

রাজশাহী ইসলামী িশ�া ও গেবষনা �ক� মেডল �ুল রাজশাহী

রাজশাহী ইসলামী িশ�া ও গেবষনা �ক� মেডল �ুল রাজশাহী

রাজশাহী কেলিজেয়ট �ুল রাজশাহী

শহীদ মামুন মাহমুদ পুিলশ লাইন �ুল এ� কেলজ রাজশাহী

রাজশাহী মসিজদ িমশন একােডমী রাজশাহী

রাজশাহী ক�া�নমে� �বাড�  �ুল এ� কেলজ রাজশাহী

রাজশাহী ক�া�নমে� �বাড�  �ুল এ� কেলজ রাজশাহী

�মাহনপুর মু� �াউট�প রাজশাহী

বােগরহাট সরকাির উ� িবদ�ালয় 

রাংিদয়া �ুল এ� কেলজ 

রাংিদয়া �ুল এ� কেলজ 

রাংিদয়া �ুল এ� কেলজ 

তাফালবাড়ী মু� �াউট ইউিনট 

�জলা mvwU©wd‡KU bs 

ব�ড়া 3175/18  

ব�ড়া 3176/18  

ব�ড়া 3177/18  

ব�ড়া 3178/18  

ব�ড়া 3179/18  

ব�ড়া 3180/18  

জয়পুরহাট 3181/18  

জয়পুরহাট 3182/18  

জয়পুরহাট 3183/18  

জয়পুরহাট 3184/18  

জয়পুরহাট 3185/18  

জয়পুরহাট 3186/18  

জয়পুরহাট 3187/18  

নওগাঁ 3188/18  

নওগাঁ 3189/18  

নওগাঁ 3190/18  

নওগাঁ 3191/18  

নােটার 3192/18  

নােটার 3193/18  

চাঁপাইনবাবগ� 3194/18  

চাঁপাইনবাবগ� 3195/18  

চাঁপাইনবাবগ� 3196/18  

চাঁপাইনবাবগ� 3197/18  

চাঁপাইনবাবগ� 3198/18  

চাঁপাইনবাবগ� 3199/18  

পাবনা 3200/18  

িসরাজগ� 3201/18  

িসরাজগ� 3202/18  

রাজশাহী �মে�া: 3203/18  

রাজশাহী �মে�া: 3204/18  

রাজশাহী �মে�া: 3205/18  

রাজশাহী �মে�া: 3206/18  

রাজশাহী �মে�া: 3207/18  

রাজশাহী �মে�া: 3208/18  

রাজশাহী �মে�া: 3209/18  

রাজশাহী �মে�া: 3210/18  

বােগরহাট 3211/18  

বােগরহাট 3212/18  

বােগরহাট 3213/18  

বােগরহাট 3214/18  

বােগরহাট 3215/18  



 
  

�ম নাম 

325  �াউট �মাঃ আওলাদ �সাইন �গা�লখালী

326  �াউট তাহিসন িমিত �সে�ড

327  �াউট করণ চ�ব�� �সে�ড

328  �াউট �মাহা�দ ছািমউল আজম যেশার

329  �াউট �মাঃ মাহমুদ হাসান ক�া�নেম�

330  �াউট জা�াতুল �ফরেদৗস মিনরামপুর

331  �াউট �মাছাঃ মািরয়া সুলতানা 

িহরা 

মিনরামপুর

332  �াউট �মাঃ মাসুম িব�াহ মিনরামপুর

333  �াউট িচ�য় পাল িদব� �চৗগাছা

334  �াউট ওসমান গিন �শাভন �চৗগাছা

335  �াউট মাহমুদ আল সােয়ম �সজান �চৗগাছা

336  �াউট �মাঃ আিশ�ল ইসলাম 

িমথুন 

�চৗগাছা

337  �াউট রােশদ আ�ু�াহ রািজন ৫নং 

338  �াউট আ�ু�াহ আল মামুন টাওরা

339  �াউট �মাঃ মাহামুদলু হাসান টাওরা

340  �াউট �মাঃ সজল �হাসাইন িশওরদাহ

341  �াউট �মাঃ জসীম উ�ীন িশওরদাহ

342  �াউট �মাঃ সুজন �হােসন িশওরদাহ

343  �াউট �মাঃ সাইদলু ইসলাম িশওরদাহ

344  �াউট �মাঃ আািবদ হাসান িশওরদাহ

345  �াউট �মাঃ সািজদ আকরাম জয় িঝকরগাছা

346  �াউট �মাঃ আমান উ�াহ অ�ণী

347  �াউট এহসান সাি�র অ�ণী

348  �াউট িবিদশা �ঘাষ িদশা অ�ণী

349  �াউট �শখ �মাঃ শািকল িঝনাইদহ

350  �াউট �মাঃ �মা�ফা �শখ �সনহা�

351  �াউট �শখ সানিজদরু রহমান 

নয়ন 

�সনহা�

352  �াউট ইসিপতা রানী অিপ �সনহা�

353  �াউট �মাঃ আিশক ইসলাম �বলফুিলয়া

354  �াউট �মাঃ আশরাফুল ইসলাম �বলফুিলয়া

355  �াউট �মাঃ হািছবুর রহমান �বলফুিলয়া

356  �াউট �মাঃ আবুবকর িসি�ক �বলফুিলয়া

357  �াউট আিনসা ইবনাত জািবন সাইমুম

358  �াউট আল -আিবদ িবন আিরফ সদা��ত

359  �াউট পুলক অিধকারী �মারখালী

360  �াউট �মাঃ ফািহমরু রহমান �সাহান �লাহাগড়া

361  �াউট এম শাহ�খ কবীর িসফাত �লাহাগড়া

362  �াউট �মাঃ রািকব �মাল�া মি�কপুর

363  �াউট শাহিরয়ার আহেমদ শােহদ অ�ণী

364  �াউট আবদ�ুাহ িবন হািমদ সাত�ীরা

ইউিনট 

�গা�লখালী মাধ�িমক িবদ�ালয় 

�সে�ড হাট�  মাধ�িমক িবদ�াঃ 

�সে�ড হাট�  মাধ�িমক িবদ�াঃ 

যেশার িজলা �ুল 

ক�া�নেম� হাই �ুল 

মিনরামপুর সরকাির বািলকা উ� িবদ�ালয় 

মিনরামপুর সরকাির বািলকা উ� িবদ�ালয় 

মিনরামপুর সরকাির উ� িবদ�ালয় 

�চৗগাছা মু� �াউট �প 

�চৗগাছা মু� �াউট �প 

�চৗগাছা মু� �াউট �প 

�চৗগাছা মু� �াউট �প 

 দাউদ পাবিলক �ুল এ� কেলজ 

টাওরা আিজজরু রহমান মাধ�িমক িবদ�া 

টাওরা আিজজরু রহমান মাধ�িমক িবদ�া 

িশওরদাহ মাধ�িমক িবদ�ালয় 

িশওরদাহ মাধ�িমক িবদ�ালয় 

িশওরদাহ মাধ�িমক িবদ�ালয় 

িশওরদাহ মাধ�িমক িবদ�ালয় 

িশওরদাহ মাধ�িমক িবদ�ালয় 

িঝকরগাছা এম এল মেডল হাই �ুল 

অ�ণী মু� �াউট �প 

অ�ণী মু� �াউট �প 

অ�ণী মু� �াউট �প 

িঝনাইদহ সরকারী উ� িবদ�াঃ 

�সনহা� সরকাির মাধ�িমক িবদ�ালয় 

�সনহা� সরকাির মাধ�িমক িবদ�ালয় 

�সনহা� সরকাির মাধ�িমক িবদ�ালয় 

�বলফুিলয়া ইসলািময়া উ� িবদ�াঃ 

�বলফুিলয়া ইসলািময়া উ� িবদ�াঃ 

�বলফুিলয়া ইসলািময়া উ� িবদ�াঃ 

�বলফুিলয়া ইসলািময়া উ� িবদ�াঃ 

সাইমুম মু� �াউট �প 

সদা��ত আ�ু�াহ ওেপন �াউট �প 

�মারখালী এম এন পাইলট মেডল মাধ�ঃ িবদ�াঃ 

�লাহাগড়া পাইলট উ� িবদ�াঃ 

�লাহাগড়া পাইলট উ� িবদ�াঃ 

মি�কপুর ইউিনয়ন মাধ�ঃ িবদ�াঃ 

অ�ণী মু� �াউট �প 

সাত�ীরা সরকাির উ� িবদ�ালয় 

�জলা mvwU©wd‡KU bs 

চুয়াডা�া 3216/18  

যেশার 3217/18  

যেশার 3218/18  

যেশার 3219/18  

যেশার 3220/18  

যেশার 3221/18  

যেশার 3222/18  

যেশার 3223/18  

যেশার 3224/18  

যেশার 3225/18  

যেশার 3226/18  

যেশার 3227/18  

যেশার 3228/18  

যেশার 3229/18  

যেশার 3230/18  

যেশার 3231/18  

যেশার 3232/18  

যেশার 3233/18  

যেশার 3234/18  

যেশার 3235/18  

যেশার 3236/18  

িঝনাইদহ 3237/18  

িঝনাইদহ 3238/18  

িঝনাইদহ 3239/18  

িঝনাইদহ 3240/18  

খুলনা 3241/18  

খুলনা 3242/18  

খুলনা 3243/18  

খুলনা 3244/18  

খুলনা 3245/18  

খুলনা 3246/18  

খুলনা 3247/18  

খুলনা 3248/18  

খুলনা 3249/18  

�ি�য়া 3250/18  

নড়াইল 3251/18  

নড়াইল 3252/18  

নড়াইল 3253/18  

নড়াইল 3254/18  

সাত�ীরা 3255/18  



 
  

�ম নাম 

365  �াউট প�ব ব�ানাজ� সাত�ীরা

366  �াউট �মাঃ তানভীর লুবান (�”চু) সাত�ীরা

367  �াউট নাজমুস সািকব সাত�ীরা

368  �াউট �শখ অিহদ�ুামান মু�া কলােরায়া

369  �াউট কাজী মুনিজিরন হক কলােরায়া

370  �াউট ইমামুল িরয়াদ কলােরায়া

371  �াউট মাহাদী �হােসন শাওন কলােরায়া

372  �াউট এস এম মেনায়ার �হােসন �সানাবাড়ীয়া

373  �াউট �মাঃ নািসর �হােসন �সানাবাড়ীয়া

374  �াউট �মাঃ িশহাব বাবু �সানাবাড়ীয়া

375  �াউট �মাঃ িনয়ামুল কাবীর 

(�াধীন) 

�সানাবাড়ীয়া

376  �াউট আহে�দ শাহািরয়া (সু�) িব এস

377  �াউট �মাঃ নাইমুর হাসান �দয় িব এস

378  �াউট �মাঃ ফয়সাল �হােসন িব এস

379  �াউট রািদয়া আল ফােতমা বুধহাটা

380  �াউট �শখ ফরহাদ �হােসন কািলগ�

381  �াউট �মাঃ মুরাদ �হােসন কািলগ�

382  �াউট সাঈদা শা�ী কািলগ�

383  �াউট �মাঃ আিতক মাহমুদ কািলগ�

384  �াউট হা�ন-অর-রশীদ ধূিলয়ারপুর

385  �াউট এস, এম সাফােয়ত �হােসন কেপাতা�

386  �াউট �মাঃ মািহন বড� ার

387  �াউট �মাঃ নাজমুল হাসান িরয়াদ বড� ার

388  �াউট মুসিফ�র আলম তুষার মাজাহার

389  �াউট মাহমুদ হাসান জভুীন মাজাহার

390  �াউট �মাঃ তানিভর ইসলাম রামপুর

391  �াউট �মাঃ িসফাতুল ইসলাম �গিত

392  �াউট মাকসুদা আ�ার �সতু তুষখালী

393  �াউট লািময়া আ�ার িলজা তুষখালী

394  �াউট ফািতমা আ�ার হােতম

395  �াউট নািফসা হক �সঁজিুত �কএম

396  �াউট লািময়া আকন �কএম

397  �াউট �মাঃ ইসমাইল �হােসন �বতেমার

398  �াউট আ�ু�াহ আল �নামান �কএম

399  �াউট �মাঃ তানিভর �হােসন 

আিমন 

�বতেমার

400  �াউট আনিজর আ�ু�াহ �কএম

401  জিন ধর অিমত মহলাল

402  হািফজরু রহমান ফাহাদ কমলগ�

403  জািমনা আ�ার সৃি� 

404  ত�য় দ� তন ু �মৗলভীবাজার

405  সুপাথ� দাস িনেরাদ

ইউিনট 

সাত�ীরা সরকাির উ� িবদ�ালয় 

সাত�ীরা সরকাির উ� িবদ�ালয় 

সাত�ীরা সরকাির উ� িবদ�ালয় 

কলােরায়া িজ �ক এম �ক পাইলট মাধ�ঃ িবদ�াঃ 

কলােরায়া িজ �ক এম �ক পাইলট মাধ�ঃ িবদ�ালয় 

কলােরায়া িজ �ক এম �ক পাইলট মাধ�ঃ িবদ�ালয় 

কলােরায়া িজ �ক এম �ক পাইলট মাধ�ঃ িবদ�ালয় 

�সানাবাড়ীয়া সি�িলত মাধ�ঃ িবদ�াঃ 

�সানাবাড়ীয়া সি�িলত মাধ�ঃ িবঃ 

�সানাবাড়ীয়া সি�িলত মাধ�ঃ িবঃ 

�সানাবাড়ীয়া সি�িলত মাধ�ঃ িবঃ 

এস এইচ িসংগা মাধ�ঃ িবদ�াঃ 

এস এইচ িসংগা মাধ�ঃ িবদ�াঃ 

এস এইচ িসংগা মাধ�ঃ িবদ�াঃ 

বুধহাটা িব িব এম কেলিজেয়ট �ুল 

কািলগ� পাইলট সরঃ মাধ�ঃ িবদ�াঃ 

কািলগ� পাইলট সরঃ মাধ�ঃ িবদ�াঃ 

কািলগ� পাইলট সরঃ মাধ�ঃ িবদ�াঃ 

কািলগ� পাইলট সরঃ মাধ�ঃ িবদ�াঃ 

ধূিলয়ারপুর আদশ� মাধ�িমক িবদ�াঃ 

কেপাতা� মু� �াউট �প 

বড� ার গাড�  পাবিলক �ুল খুলনা

বড� ার গাড�  পাবিলক �ুল খুলনা

মাজাহার �ৃিত মু� �াউট �প 

মাজাহার �ৃিত মু� �াউট �প 

রামপুর মু� �াউট �প 

�গিত মু� �াউট �প 

তুষখালী আদশ� মাধ�িমক িবদ�ালয় 

তুষখালী আদশ� মাধ�িমক িবদ�ালয় 

হােতম আলী মাধ�িমক িবদ�ালয় 

�কএম লিতফ মাধ�িমক িবদ�ালয় 

�কএম লিতফ মাধ�িমক িবদ�ালয় 

�বতেমার রাজপাড়া ইউঃ আদশ� মাঃ িবদ�ালয় 

�কএম লিতফ মাধ�িমক িবদ�ালয় 

�বতেমার রাজপাড়া ইউঃ আদশ� মাঃ িবদ�ালয় 

�কএম লিতফ মাধ�িমক িবদ�ালয় 

মহলাল উ� িবদ�ালয় �মৗলভীবাজার

কমলগ� �পৗরসভা মু� �াউট দল �মৗলভীবাজার

 মু� �াউট দল �মৗলভীবাজার

�মৗলভীবাজার সরকারী উ� িবদ�ালয় �মৗলভীবাজার

িনেরাদ িবহারী উ� িবদ�ালয় �মৗলভীবাজার

�জলা mvwU©wd‡KU bs 

সাত�ীরা 3256/18  

সাত�ীরা 3257/18  

সাত�ীরা 3258/18  

সাত�ীরা 3259/18  

সাত�ীরা 3260/18  

সাত�ীরা 3261/18  

সাত�ীরা 3262/18  

সাত�ীরা 3263/18  

সাত�ীরা 3264/18  

সাত�ীরা 3265/18  

সাত�ীরা 3266/18  

সাত�ীরা 3267/18  

সাত�ীরা 3268/18  

সাত�ীরা 3269/18  

সাত�ীরা 3270/18  

সাত�ীরা 3271/18  

সাত�ীরা 3272/18  

সাত�ীরা 3273/18  

সাত�ীরা 3274/18  

সাত�ীরা 3275/18  

সাত�ীরা 3276/18  

খুলনা �মে�া: 3277/18  

খুলনা �মে�া: 3278/18  

পটুয়াখালী 3279/18  

পটুয়াখালী 3280/18  

পটুয়াখালী 3281/18  

িপেরাজপুর 3282/18  

িপেরাজপুর 3283/18  

িপেরাজপুর 3284/18  

িপেরাজপুর 3285/18  

িপেরাজপুর 3286/18  

িপেরাজপুর 3287/18  

িপেরাজপুর 3288/18  

িপেরাজপুর 3289/18  

িপেরাজপুর 3290/18  

িপেরাজপুর 3291/18  

�মৗলভীবাজার 3292/18  

�মৗলভীবাজার 3293/18  

�মৗলভীবাজার 3294/18  

�মৗলভীবাজার 3295/18  

�মৗলভীবাজার 3296/18  



 
  

�ম নাম 

406  �সৗরভ �মাহন িব�াস খিলল

407  সািবহা �ফরেদৗস সািন �শখ 

408  �সাহানা◌া আ�ার িশম ু �শখ 

409  নািজফা িবনেত কিপল পায়রা

410  শাহিরয়ার �তাফােয়ল পায়রা

411  তানিজনা ইয়াছিমন ছািনয়াত �মাহা�দ

412  �মাঃ সািহদা �বগম িদপা িসলাম

413  �মাঃ আ�া��ামান �সানার

414  নয়ন �দবনাথ অ�দতূ

415  কািমল আহমদ অ�দতূ

416  মাসনুনাহ ইসলাম সািদয়া জালালাবাদ

417  আিমনা �চৗধুরী িরিচ জালালাবাদ

418  আদতৃা চ�ব�� িরিচ জালালাবাদ

419  �মাঃ �বারহান উি�ন উপল জালালাবাদ

420  রােসদলু ইসলাম জালালাবাদ

421  িহেমল বড়–য়া িদগ� জালালাবাদ

422  তাসিরক আহেমদ জালালাবাদ

423  ছালওয়া �মহরীন জালালাবাদ

424  নািহদ হাসান ইয়ািছন জালালাবাদ

425  প�ব �দব নাথ �া� জালালাবাদ

426  �সয়দ ফাহাদ িসি�কী শাওন জালালাবাদ

427  �মাঃ তানিজন আল আশফাক জালালাবাদ

428  �াউট সািদকা িবনেত রহমান জালালাবাদ

429  �াউট নুসাইবা �চধুরী জালালাবাদ

430  �াউট শামিস মুমতািহনা মম জালালাবাদ

431  �াউট মািহনুর রহমান পােমল বালাগ�

432  �াউট সুিমত �দ �লােকশ সরকারী

433  �মাঃ আিরফুর রহমান আিরফ িদ এইেডড

434  কাজী আশরাফ �হােসন ওসমানী

435  �াউট �মাঃ তামজীদ �হােসন অ�দা

436  �াউট �মাঃ আব ুসাইম অ�দা

437  �াউট �মাঃ শাহিরয়ার জামান খান 

�লিলন 

অ�দা

438  �াউট তানিজর আহেমদ শাহবাজপুর

439  �াউট �মাঃ আিমর �হােসন �গাপীনাথপুর

440  �াউট �মেহদী হাসান বীর 

441  �াউট ইমািতয়াজ উি�ন জমেসরপুর

442  �াউট মুজািহদলু ইসলাম জমেসরপুর

443  �াউট আতাউর রহমান জমেসরপুর

444  �াউট িনশাত জাহান িজমু জমেসরপুর

445  �াউট তাশিরকা িবনাত আলী জমেসরপুর

446  �াউট তাইবা আ�ার জমেসরপুর

447  �াউট উে� হািববা জমেসরপুর

ইউিনট 

খিলল �চৗধুরী আদ�শ িবদ�া িনেকতন 

 ওয়ািহদরু রহমান একােডমী 

 ওয়ািহদরু রহমান একােডমী 

পায়রা মু� �াউট দল 

পায়রা মু� �াউট দল 

�মাহা�দ আ�ুল আহাদ উ� িবদ�ালয় 

িসলাম প�েলাচন ব�মুখী উ� িবদ�ালয় 

�সানার বাংলা উ� িবদ�ালয় 

অ�দতূ মু� �াউট দল 

অ�দতূ মু� �াউট দল 

জালালাবাদ ক�া�নেম� পাবিলক �ুল এ�া� কেলজ 

জালালাবাদ ক�া�নেম� পাবিলক �ুল এ�া� কেলজ 

জালালাবাদ ক�া�নেম� পাবিলক �ুল এ�া� কেলজ 

জালালাবাদ ক�া�নেম� পাবিলক �ুল এ�া� কেলজ 

জালালাবাদ ক�া�নেম� পাবিলক �ুল এ�া� কেলজ 

জালালাবাদ ক�া�নেম� পাবিলক �ুল এ�া� কেলজ 

জালালাবাদ ক�া�নেম� পাবিলক �ুল এ�া� কেলজ 

জালালাবাদ ক�া�নেম� পাবিলক �ুল এ�া� কেলজ 

জালালাবাদ ক�া�নেম� পাবিলক �ুল এ�া� কেলজ 

জালালাবাদ ক�া�নেম� পাবিলক �ুল এ�া� কেলজ 

জালালাবাদ ক�া�নেম� পাবিলক �ুল এ�া� কেলজ 

জালালাবাদ ক�া�নেম� পাবিলক �ুল এ�া� কেলজ 

জালালাবাদ ক�া�নেম� পাবিলক �ুল এ�া� কেলজ 

জালালাবাদ ক�া�নেম� পাবিলক �ুল এ�া� কেলজ 

জালালাবাদ ক�া�নেম� পাবিলক �ুল এ�া� কেলজ 

বালাগ� িড এন উ� িবদ�ালয় 

সরকারী জিুবলী উ� িবদ�ালয় 

এইেডড হাই �ুল িসেলট

ওসমানী আইিডয়াল ই�ারন�াশনাল �ুল িসেলট

অ�দা সঃ উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

অ�দা সঃ উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

অ�দা সঃ উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

শাহবাজপুর ব�মুখী উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

�গাপীনাথপুর শহীদ বাবুল উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

 মুি�েযা�া �সয়দ ইমাম মু� �াউট �প �া�ণবািড়য়া

জমেসরপুর উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

জমেসরপুর উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

জমেসরপুর উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

জমেসরপুর উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

জমেসরপুর উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

জমেসরপুর উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

জমেসরপুর উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

�জলা mvwU©wd‡KU bs 

িসেলট 3297/18  

িসেলট 3298/18  

িসেলট 3299/18  

িসেলট 3300/18  

িসেলট 3301/18  

িসেলট 3302/18  

িসেলট 3303/18  

িসেলট 3304/18  

িসেলট 3305/18  

িসেলট 3306/18  

িসেলট 3307/18  

িসেলট 3308/18  

িসেলট 3309/18  

িসেলট 3310/18  

িসেলট 3311/18  

িসেলট 3312/18  

িসেলট 3313/18  

িসেলট 3314/18  

িসেলট 3315/18  

িসেলট 3316/18  

িসেলট 3317/18  

িসেলট 3318/18  

িসেলট 3319/18  

িসেলট 3320/18  

িসেলট 3321/18  

িসেলট 3322/18  

িসেলট 3323/18  

িসেলট �মে�া: 3324/18  

িসেলট �মে�া: 3325/18  

�া�ণবািড়য়া 3326/18  

�া�ণবািড়য়া 3327/18  

�া�ণবািড়য়া 3328/18  

�া�ণবািড়য়া 3329/18  

�া�ণবািড়য়া 3330/18  

�া�ণবািড়য়া 3331/18  

�া�ণবািড়য়া 3332/18  

�া�ণবািড়য়া 3333/18  

�া�ণবািড়য়া 3334/18  

�া�ণবািড়য়া 3335/18  

�া�ণবািড়য়া 3336/18  

�া�ণবািড়য়া 3337/18  

�া�ণবািড়য়া 3338/18  



 
  

�ম নাম 

448  �াউট মিহমা আ�ার জমেসরপুর

449  �াউট খািদজা আ�ার জমেসরপুর

450  �াউট ফাহিমদা সুলতানা বন� 

451  �াউট িদল�বা আ�ার বন� 

452  �াউট ছায়মা আ�ার বন� 

453  �াউট ফাহিমদা কসবা

454  �াউট এস এম মাহমুদলু হাসান 

ভূইয়া 

ইমাম

455  �াউট নাইমুল ইসলাম মুল�াম

456  �াউট তািয়�বা অ�রা শ�াম�াম

457  �াউট অপ�া জাহান লাউর

458  �াউট িচ�য় কাি� মজমুদার ভালা�ট

459  �াউট জিুল আ�ার িরিম দাগনভ

460  �াউট সায়মা আফেরাজ নুসরাত দাগনভ

461  �াউট রবাইয়া সুলতানা আতাতু� ক

462  �াউট রাতুল রায়হান আল 

463  �াউট আেনায়ার �হােসন আিবদ হাসান

464  �াউট তাহিমল আহে�দ িনলয় হাসান

465  �াউট �মাঃ শাহিরয়া �মাজনবীন �মঘনাপাড়

466  �াউট তাছলুবা আ�ার �মঘনাপাড়

467  �াউট তানভীর হাসান �মঘনাপাড়

468  �াউট সা�াদ মাহমুদ �মঘনাপাড়

469  �াউট মাহমুদলু ইসলাম �মঘনাপাড়

470  �াউট আবরার ইরতীজা �রাহীন �মঘনাপাড়

471  �াউট তাসিনয়া �হােসন �িত �মঘনাপাড়

472  �াউট তামা�া আহ�দ �লাপা �মঘনাপাড়

473  �াউট মমতা ইয়াছিমন �মঘনাপাড়

474  �াউট জা�াতুল মাওয়া �রােদলা �মঘনাপাড়

475  �াউট িসফাত তাহসীন শহীদ

476  �াউট �মাঃ শািমম মািঝ শহীদ

477  �াউট �মাঃ �মা�ফা িমিজ শহীদ

478  �াউট সািকব িময়া শহীদ

479  �াউট সািময়া �হােসন শহীদ

480  �াউট নুসরাত নািবলা শহীদ

481  �াউট আবরার জাহীন 

পােটাওয়ারী 

শহীদ

482  �াউট �মাঃ তানিজমুল ইসলাম মুি�রহাট

483  �াউট �মাঃ জেুয়ল হাওলদার মুি�রহাট

484  �াউট ফারজানা আ�ার মুি�রহাট

485  �াউট হািলমা আ�ার মুি�রহাট

486  �াউট িসয়াম উি�ন মতলবগ�

487  �াউট অিসত সাহা রামপুর

488  �াউট নাজমুল হাসান শাওন হাজীগ�

ইউিনট 

জমেসরপুর উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

জমেসরপুর উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

 আলহা� বাশার বািলকা উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

 আলহা� বাশার বািলকা উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

 আলহা� বাশার উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

কসবা �পৗর উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

ইমাম ি� ক�ােডট মু� �াউট দল �া�ণবািড়য়া

মুল�াম উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

শ�াম�াম �মািহনী িকেশার উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

লাউর ফেতহপুর আর এন� বািলকা উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

ভালা�ট �ক িব উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

দাগনভ’ঞা বািলকা উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

দাগনভ’ঞা বািলকা উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

আতাতু� ক মেডল সরকাির উ� িবদ�ালয় �া�ণবািড়য়া

আল আিমন একােডমী �াউট �প 

হাসান আলী সঃ উ� িবদ�ালয় 

হাসান আলী সঃ উ� িবদ�ালয় 

�মঘনাপাড় মু� �াউট �প 

�মঘনাপাড় মু� �াউট �প 

�মঘনাপাড় মু� �াউট �প 

�মঘনাপাড় মু� �াউট �প 

�মঘনাপাড় মু� �াউট �প 

�মঘনাপাড় মু� �াউট �প 

�মঘনাপাড় মু� গাল� ইন �াউট �প 

�মঘনাপাড় মু� গাল� ইন �াউট �প 

�মঘনাপাড় মু� গাল� ইন �াউট �প 

�মঘনাপাড় মু� গাল� ইন �াউট �প 

শহীদ জােবদ মু� �াউট �প 

শহীদ জােবদ মু� �াউট �প 

শহীদ জােবদ মু� �াউট �প 

শহীদ জােবদ মু� �াউট �প 

শহীদ জােবদ মু� �াউট �প 

শহীদ জােবদ মু� �াউট �প 

শহীদ জােবদ মু� �াউট �প 

মুি�রহাট িজ এ� আলী উ� িবদ�ালয় 

মুি�রহাট িজ এ� আলী উ� িবদ�ালয় 

মুি�রহাট িজ এ� আলী উ� িবদ�ালয় 

মুি�রহাট িজ এ� আলী উ� িবদ�ালয় 

মতলবগ� �জ.িব পাইলট উ� িবদ�ালয় 

রামপুর উ� িবদ�ালয় 

হাজীগ� মেডল পাইলট উ� িবদ�ালয় 

�জলা mvwU©wd‡KU bs 

�া�ণবািড়য়া 3339/18  

�া�ণবািড়য়া 3340/18  

�া�ণবািড়য়া 3341/18  

�া�ণবািড়য়া 3342/18  

�া�ণবািড়য়া 3343/18  

�া�ণবািড়য়া 3344/18  

�া�ণবািড়য়া 3345/18  

�া�ণবািড়য়া 3346/18  

�া�ণবািড়য়া 3347/18  

�া�ণবািড়য়া 3348/18  

�া�ণবািড়য়া 3349/18  

�া�ণবািড়য়া 3350/18  

�া�ণবািড়য়া 3351/18  

�া�ণবািড়য়া 3352/18  

চাঁদপুর 3353/18  

চাঁদপুর 3354/18  

চাঁদপুর 3355/18  

চাঁদপুর 3356/18  

চাঁদপুর 3357/18  

চাঁদপুর 3358/18  

চাঁদপুর 3359/18  

চাঁদপুর 3360/18  

চাঁদপুর 3361/18  

চাঁদপুর 3362/18  

চাঁদপুর 3363/18  

চাঁদপুর 3364/18  

চাঁদপুর 3365/18  

চাঁদপুর 3366/18  

চাঁদপুর 3367/18  

চাঁদপুর 3368/18  

চাঁদপুর 3369/18  

চাঁদপুর 3370/18  

চাঁদপুর 3371/18  

চাঁদপুর 3372/18  

চাঁদপুর 3373/18  

চাঁদপুর 3374/18  

চাঁদপুর 3375/18  

চাঁদপুর 3376/18  

চাঁদপুর 3377/18  

চাঁদপুর 3378/18  

চাঁদপুর 3379/18  



 
  

�ম নাম 

489  �াউট আিলফ �মাঃ আশরাফুল হাজীগ�

490  �াউট িছদরাতুল মুনতা রহমান হাজীগ�

491  �াউট সািদয়া আফিরন হাজীগ�

492  �াউট �মাঃ িসয়াম ি�েয়�ভ

493  িসরাজনু মুনীরা আিখ রিহমানগর

494  �াউট তানভীন তানহা �দা�াই

495  �াউট সানিজদা মজমুদার �দা�াই

496  �াউট �মাঃ িমনহাজ �হােসন �ধেররা

497  �াউট আবদ�ুাহ আল মা�ফ �িম�া

498  �াউট রাতুল দাশ পাথ� �িম�া

499  �াউট আল �ফারকান �িম�া

500  �াউট �মাঃ আশরাফুল ইসলাম 

শাওন 

�িম�া

501  �াউট হাসান িবন আলী �িম�া

502  �াউট মুেনম তােজায়ার আলভী �িম�া

503  �াউট �মাঃ নুর মািহন �িম�া

504  �াউট মুশিফ��ামান মািহ �িম�া

505  �াউট মাহমুদলু হাসান মািহ �িম�া

506  �াউট �মাঃ রাইয়ান ফেয়জ শং�চাইল

507  �াউট ফিরদা ইয়াছিমন িবভা শং�চাইল

508  �াউট জা�াতুল হক শং�চাইল

509  �াউট আইিরন সুলতানা উিম� শং�চাইল

510  �াউট সািকবা হক সাবা শং�চাইল

511  �াউট সািদয়া আফেরাজ শং�চাইল

512  �াউট রািজয়া সুলতানা জা�াত শং�চাইল

513  �াউট আিনছুর রহমান শং�চাইল

514  �াউট মাহমুদরু রহমান সাইফ শং�চাইল

515  �াউট �মাঃ সািকবুল হাসান শাওন শং�চাইল

516  �াউট নাইম হাসান িরফাত ভরাসার

517  �াউট �মাঃ তানভীর ইমলাম 

ফাহাদ 

ভরাসার

518  �াউট সাইমুন মুনতািসর িসজান বুিড়চং

519  �াউট শাহিরয়ার আহেমদ ব�ড়া

520  �াউট �মাঃ কাজী শিফ�ল ইসলাম 

শিফ 

ব�ড়া

521  �াউট নুর �হােসন শাওন ব�ড়া

522  �াউট উে� আয়মন কিবতা ব�ড়া

523  �াউট �মাঃ �মেহদী হাসান রািকব ব�ড়া

524  �াউট �মাঃ বাঁধন ব�ড়া

525  �াউট �মাঃ নাজমুল হাসান বাগড়া

526  �াউট �মাঃ রািকবুল ইসলাম জয় বাগড়া

527  �াউট িসয়াম �মাঃ হািমম �কা�ানীগ�

528  �াউট ফািহম মুনতািছর �কা�ানীগ�

ইউিনট 

হাজীগ� মেডল পাইলট উ� িবদ�ালয় 

হাজীগ� পাইলট বািলকা উ� িবদ�ালয় 

হাজীগ� পাইলট বািলকা উ� িবদ�ালয় 

ি�েয়�ভ আর এস ওেপন �াউট �প 

রিহমানগর হাজী চাঁদিময়া বািলকা উ� িবদ�ালয় 

�দা�াই নবাবপুর বািলকা উ� িবদ�ালয় 

�দা�াই আহসান উ�াহ উ� িবদ�ালয় 

�ধেররা উ� িবদ�ালয় 

�িম�া িশ�ােবাড�  সরঃ মেডল কেলজ 

�িম�া িশ�ােবাড�  সরঃ মেডল কেলজ 

�িম�া িজলা �ুল 

�িম�া িজলা �ুল 

�িম�া িজলা �ুল 

�িম�া িজলা �ুল 

�িম�া ইউসুফ হাই �ুল 

�িম�া মড� ান হাই �ুল 

�িম�া মড� ান হাই �ুল 

শং�চাইল উ� িবদ�ালয় 

শং�চাইল উ� িবদ�ালয় 

শং�চাইল উ� িবদ�ালয় 

শং�চাইল উ� িবদ�ালয় 

শং�চাইল উ� িবদ�ালয় 

শং�চাইল উ� িবদ�ালয় 

শং�চাইল উ� িবদ�ালয় 

শং�চাইল উ� িবদ�ালয় 

শং�চাইল উ� িবদ�ালয় 

শং�চাইল উ� িবদ�ালয় 

ভরাসার ব�মুখী উ� িবদ�ালয় 

ভরাসার ব�মুখী উ� িবদ�ালয় 

বুিড়চং আন� পাঃ উ� িবদ�ালয় 

ব�ড়া হাজী �নাঃ পাঃ উ� িবদ�ালয় 

ব�ড়া হাজী �নাঃ পাঃ উ� িবদ�ালয় 

ব�ড়া হাজী �নাঃ পাঃ উ� িবদ�ালয় 

ব�ড়া হাজী �নাঃ পাঃ উ� িবদ�ালয় 

ব�ড়া হাজী �নাঃ পাঃ উ� িবদ�ালয় 

ব�ড়া হাজী �নাঃ পাঃ উ� িবদ�ালয় 

বাগড়া মাধ�িমক িবদ�ালয় 

বাগড়া মাধ�িমক িবদ�ালয় 

�কা�ানীগ� িব এ উ� িবদ�ালয় 

�কা�ানীগ� িব এ উ� িবদ�ালয় 

�জলা mvwU©wd‡KU bs 

চাঁদপুর 3380/18  

চাঁদপুর 3381/18  

চাঁদপুর 3382/18  

চাঁদপুর 3383/18  

চাঁদপুর 3384/18  

�িম�া 3385/18  

�িম�া 3386/18  

�িম�া 3387/18  

�িম�া 3388/18  

�িম�া 3389/18  

�িম�া 3390/18  

�িম�া 3391/18  

�িম�া 3392/18  

�িম�া 3393/18  

�িম�া 3394/18  

�িম�া 3395/18  

�িম�া 3396/18  

�িম�া 3397/18  

�িম�া 3398/18  

�িম�া 3399/18  

�িম�া 3400/18  

�িম�া 3401/18  

�িম�া 3402/18  

�িম�া 3403/18  

�িম�া 3404/18  

�িম�া 3405/18  

�িম�া 3406/18  

�িম�া 3407/18  

�িম�া 3408/18  

�িম�া 3409/18  

�িম�া 3410/18  

�িম�া 3411/18  

�িম�া 3412/18  

�িম�া 3413/18  

�িম�া 3414/18  

�িম�া 3415/18  

�িম�া 3416/18  

�িম�া 3417/18  

�িম�া 3418/18  

�িম�া 3419/18  



 
  

�ম নাম 

529  �াউট দজু� য় �দবনাথ �কা�ানীগ�

530  �াউট মাসুদ রানা গ�াম�ল

531  �াউট সাইফ আল সাহাদ গ�াম�ল

532  �াউট িমম �কশবপুর

533  �াউট ফখ�ল ইসলাম আল 

534  �াউট জা�াতুল �ফরেদৗস নবাব

535  �াউট সুশা� �দবনাথ লাকসাম

536  �াউট পলক চ� �ভৗিমক লাকসাম

537  �াউট �মাঃ নাজমুল �হােসন পলাশ লাকসাম

538  �াউট সুমাইয়া সুলতানা সিরষািদ

539  �াউট আিকব খান ইশান শাহীন

540  �াউট �মাঃ ছেরায়ার িব�ুপুর

541  �াউট �রাকনাসা আ�ার �সানাগাজী

542  �াউট �মাঃ মিমন উি�ন ফুয়াদ দ�পাড়া

543  �াউট ফািরয়া আলম িমতু রায়পুর

544  �াউট রািজয়া সুলতানা িনচহরা

545  �াউট কাম�ল হাসান িনচহরা

546  �াউট হািসবুর রহমান িনচহরা

547  �াউট ফারজানা আ�ার বৃি� ছয়ানী

548  �াউট সাবিরনা �সিলম ছয়ানী

549  �াউট সানিজদা আ�ার ছয়ানী

550  �াউট অিহদলু ইসলাম ছয়ানী

551  �াউট আবদলু কােদর িসয়াম ছয়ানী

552  �াউট রািহম হাসান িপয়াস ছয়ানী

553  �াউট মাহবুবা সাবিরন ল�ীনারায়নপুর

554  �াউট িবিব মারইয়াম ল�ীনারায়নপুর

555  �াউট �খােদজা আ�ার ল�ীনারায়নপুর

556  �াউট িরয়া খাতুন ল�ীনারায়নপুর

557  �াউট �সয়দা ছালছািবলা ল�ীনারায়নপুর

558  �াউট অির� পাল ল�ীনারায়নপুর

559  �াউট আফসানা আ�ার ইয়ারপুর

560  �াউট নাজমুন নাহার ইয়ারপুর

561  �াউট �হাসেন িবনেত �বলাল ইয়ারপুর

562  �াউট জা�তুল মাওয়া ইয়ারপুর

563  �াউট শাহানাজ পারভীন ইয়ারপুর

564  �াউট �মা: ফিহম মাহতাব ইয়ারপুর

565  �াউট অিভ মজমুদার চরভাটা

566  �াউট সািবহা সুলতানা চরবাটা

567  �াউট তানভীর ইসলাম লড�  িলওনাড�

568  �াউট আবদরু রিহম বানদ�

569  �াউট ফািতন শারাহ �দমা �নায়াখালী

570  �াউট মােজদ ইসলাম �নায়াখালী

571  �াউট �মাঃ ওমর িবন সােহদ �নায়াখালী

ইউিনট 

�কা�ানীগ� িব এ উ� িবদ�ালয় 

গ�াম�ল রাজ ইনি��উশন 

গ�াম�ল রাজ ইনি��উশন 

�কশবপুর বািলকা উ� িবদ�ালয় 

আল আিমন ই���উট 

নবাব ফয়জেু�ছা ও বদ�ে�ছা ও বদ�ে�ছা যু� িবঃ 

লাকসাম পাইলট উ� িবদ�ালয় 

লাকসাম পাইলট উ� িবদ�ালয় 

লাকসাম পাইলট উ� িবদ�ালয় 

সিরষািদ বািলকা িবদ�া িনেকতন 

শাহীন একােমমী �ুল এ� কেলজ 

িব�ুপুর উ� িবদ�ালয় 

�সানাগাজী বািলকা পাঃ উ� িবদ�ালয় 

দ�পাড়া রাম রতন ব�মুখী আদশ� উ� িবদ�ালয় 

রায়পুর মােচ� �স একােডমী 

িনচহরা সমাজ কল�ান উ� িবদ�ালয় 

িনচহরা সমাজ কল�ান উ� িবদ�ালয় 

িনচহরা সমাজ কল�ান উ� িবদ�ালয় 

ছয়ানী উ� িবদ�ালয় 

ছয়ানী উ� িবদ�ালয় 

ছয়ানী উ� িবদ�ালয় 

ছয়ানী উ� িবদ�ালয় 

ছয়ানী উ� িবদ�ালয় 

ছয়ানী উ� িবদ�ালয় 

ল�ীনারায়নপুর উ� িবদ�ালয় 

ল�ীনারায়নপুর উ� িবদ�ালয় 

ল�ীনারায়নপুর উ� িবদ�ালয় 

ল�ীনারায়নপুর উ� িবদ�ালয় 

ল�ীনারায়নপুর উ� িবদ�ালয় 

ল�ীনারায়নপুর উ� িবদ�ালয় 

ইয়ারপুর উ� িবদ�ালয় 

ইয়ারপুর উ� িবদ�ালয় 

ইয়ারপুর উ� িবদ�ালয় 

ইয়ারপুর উ� িবদ�ালয় 

ইয়ারপুর উ� িবদ�ালয় 

ইয়ারপুর উ� িবদ�ালয় 

চরভাটা খােসরহাট উ:িবদ�ালয় 

চরবাটা আরিজ উ� িবদ�ালয় 

িলওনাড�  �চসার উ� িবদ�ালয় 

বানদ� উ� িবদ�ালয় 

�নায়াখালী মু� গালস� �াউট দল 

�নায়াখালী িজলা �ুল 

�নায়াখালী িজলা �ুল 

�জলা mvwU©wd‡KU bs 

�িম�া 3420/18  

�িম�া 3421/18  

�িম�া 3422/18  

�িম�া 3423/18  

�িম�া 3424/18  

�িম�া 3425/18  

�িম�া 3426/18  

�িম�া 3427/18  

�িম�া 3428/18  

�ফনী 3429/18  

�ফনী 3430/18  

�ফনী 3431/18  

�ফনী 3432/18  

ল�ীপুর 3433/18  

ল�ীপুর 3434/18  

ল�ীপুর 3435/18  

ল�ীপুর 3436/18  

ল�ীপুর 3437/18  

�নায়াখালী 3438/18  

�নায়াখালী 3439/18  

�নায়াখালী 3440/18  

�নায়াখালী 3441/18  

�নায়াখালী 3442/18  

�নায়াখালী 3443/18  

�নায়াখালী 3444/18  

�নায়াখালী 3445/18  

�নায়াখালী 3446/18  

�নায়াখালী 3447/18  

�নায়াখালী 3448/18  

�নায়াখালী 3449/18  

�নায়াখালী 3450/18  

�নায়াখালী 3451/18  

�নায়াখালী 3452/18  

�নায়াখালী 3453/18  

�নায়াখালী 3454/18  

�নায়াখালী 3455/18  

�নায়াখালী 3456/18  

�নায়াখালী 3457/18  

�নায়াখালী 3458/18  

�নায়াখালী 3459/18  

�নায়াখালী 3460/18  

�নায়াখালী 3461/18  

�নায়াখালী 3462/18  



 
  

�ম নাম 

572  �াউট �মাঃ আহনাফ তাহিমদ �নায়াখালী

573  �াউট গাজী মুহাইিমন ইসিতয়াক 

আহে�দ 

�নায়া�ই

574  �াউট �লছুমা �বগম �নায়াখালী

575  �াউট িশিরণ আ�ার �নায়াখালী

576  �াউট মাহমুদলু হাসান হািনফ

577  �াউট আহনাফ শাহিরয়ার হািনফ

578  �াউট রিবউল ইসলাম রাহাত হািনফ

579  �াউট নািহদ শাহিরয়ার রিফক হািনফ

580  নাজনীন আ�ার সারেদ�রী

581  সুজন রায় িদনাজপুর

582  �মাঃ ইয়ািমন ইসলাম ইমন আদশ�

583  �মাঃ শাহািরয়ার মাহমুদ িবরামপুর

584  সুবীর রায় জয়ন�

585  �াউট �মাঃ সাি�র মাহামুদ 

সািকব 

নবাবগ�

586  �মাঃ হািসবুল ইসলাম শা� নবাবগ�

587  �মাঃ আল �জাবাইদ আিলফ নবাবগ�

588  �মাঃ নািজব নবাবগ�

589  �মাছাঃ শা�ী আ�ার বুিলয়া

590  �মাঃ আলমগীর �হােসন িচিররব�র

591  �মাঃ সািকব সািলম িচিররব�র

592  �মাঃ বায়িজদ �বা�ািম �সৗরভ 

কাজী 

িচিররব�র

593  �মাঃ শািহন সরকার (িশিশর) আেমনাবাকী

594  �মাঃ আিলমু�ামান (�দয়) আেমনাবাকী

595  এস িব মাহফুজ ব�ন আেমনাবাকী

596  �মাঃ এহছানুল হক মািহম আেমনাবাকী

597  �মাঃ ই�ািহম �হােসন অ�র আেমনাবাকী

598  �মাঃ মাহিফজরু রহমান দা�লফালাহআিলশমা�াসা

599  �মাঃ ফজেল রাি� িবরল

600  �মাহা�দ আিবর হাসান িবরল

601  বেজশ^র চ� রায় িবরল

602  আিফয়া তাবাসসুম আিদতমারী

603  মুফিরদা জা�াতী আিদতমারী

604  �মেহজািবন িবনেত �হােসন আিদতমারী

605  �বনী আিমন িসহাব মিহষ

606  �মাঃ জািহদ হাসান িনরব মিহষ

607  �মাঃ �সাহাগ আজাদ �মড়ীরহাট

608  �মাঃ খািলদ �হােসন �িম সারপু�র

609  ফুয়াদ মুহতািসম ফাকল

610  �মাঃ আরাফাত ল�ার �তৗিফক হাতীবা�া

611  আিদবা আশরািফ শাহ 

ইউিনট 

�নায়াখালী িজলা �ুল 

�নায়া�ই ইউিনয়ন উ� িবদ�ালয় 

�নায়াখালী ইউিনয়ন উ� িবদ�ালয় 

�নায়াখালী ইউিনয়ন উ� িবদ�ালয় 

হািনফ মিজদ মু� �াউট �প 

হািনফ মিজদ মু� �াউট �প 

হািনফ মিজদ মু� �াউট �প 

হািনফ মিজদ মু� �াউট �প 

সারেদ�রী বািলকা উ� িবদ�ালয় 

িদনাজপুর জিুবলী উ� িবদ�ালয় 

আদশ� হাই �ুল িবরামপুর 

িবরামপুর উপেজলা কেলিজেয়ট উ� িবঃ 

জয়ন� এস িস উঃ িবদ�ালয় 

নবাবগ� সরকাির ব�মুখী পাইলট উ� িবদ�ালয় 

নবাবগ� সরকাির ব�মুখী পাইলট উ� িবদ�ালয় 

নবাবগ� সরকাির ব�মুখী পাইলট উ� িবদ�ালয় 

নবাবগ� সরকাির ব�মুখী পাইলট উ� িবদ�ালয় 

বুিলয়া বাজার উঃ িবদ�ালয় 

িচিররব�র মেডলপাইলটউ� িবদ�ালয় 

িচিররব�র মেডলপাইলটউ� িবদ�ালয় 

িচিররব�র মেডলপাইলটউ� িবদ�ালয় 

আেমনাবাকী �রঃ মেডল �ুল এ� কেলজ 

আেমনাবাকী �রঃ মেডল �ুল এ� কেলজ 

আেমনাবাকী �রঃ মেডল �ুল এ� কেলজ 

আেমনাবাকী �রঃ মেডল �ুল এ� কেলজ 

আেমনাবাকী �রঃ মেডল �ুল এ� কেলজ 

দা�লফালাহআিলশমা�াসা 

িবরল আদ�শ উ� িবদ�ালয় 

িবরল আদ�শ উ� িবদ�ালয় 

িবরল আদ�শ উ� িবদ�ালয় 

আিদতমারী িজএস মেডল �ুল অ�া� কেলজ লালমিনরহাট

আিদতমারী িজএস মেডল �ুল অ�া� কেলজ লালমিনরহাট

আিদতমারী িজএস মেডল �ুল অ�া� কেলজ লালমিনরহাট

মিহষ �খাচা ব�মুখী উ� িবদ�ালয় লালমিনরহাট

মিহষ �খাচা ব�মুখী উ� িবদ�ালয় লালমিনরহাট

�মড়ীরহাট এস.িস. �ুল এ� কেলজ লালমিনরহাট

সারপু�র উ� িবদ�ালয় লালমিনরহাট

ফাকল পুিলশ লাই� �ুল অ�া� কেলজ লালমিনরহাট

হাতীবা�া এসএস সরকাির উ� িবদ�ালয় লালমিনরহাট

গরীবু�াহ মাধ�ািমক বািলকা িবদ�ালয় লালমিনরহাট

�জলা mvwU©wd‡KU bs 

�নায়াখালী 3463/18  

�নায়াখালী 3464/18  

�নায়াখালী 3465/18  

�নায়াখালী 3466/18  

�নায়াখালী 3467/18  

�নায়াখালী 3468/18  

�নায়াখালী 3469/18  

�নায়াখালী 3470/18  

িদনাজপুর 3471/18  

িদনাজপুর 3472/18  

িদনাজপুর 3473/18  

িদনাজপুর 3474/18  

িদনাজপুর 3475/18  

িদনাজপুর 3476/18  

িদনাজপুর 3477/18  

িদনাজপুর 3478/18  

িদনাজপুর 3479/18  

িদনাজপুর 3480/18  

িদনাজপুর 3481/18  

িদনাজপুর 3482/18  

িদনাজপুর 3483/18  

িদনাজপুর 3484/18  

িদনাজপুর 3485/18  

িদনাজপুর 3486/18  

িদনাজপুর 3487/18  

িদনাজপুর 3488/18  

িদনাজপুর 3489/18  

িদনাজপুর 3490/18  

িদনাজপুর 3491/18  

িদনাজপুর 3492/18  

লালমিনরহাট 3493/18  

লালমিনরহাট 3494/18  

লালমিনরহাট 3495/18  

লালমিনরহাট 3496/18  

লালমিনরহাট 3497/18  

লালমিনরহাট 3498/18  

লালমিনরহাট 3499/18  

লালমিনরহাট 3500/18  

লালমিনরহাট 3501/18  

লালমিনরহাট 3502/18  



 
  

�ম নাম 

612  �মাঃ নাইমুর রহমান নীলফামারী

613  �মা ◌ঃ আরাফাত জািমল উ�ল আেটায়ারী

614  িনলয় �দবনাথ আকাশ আেটায়ারী

615  িনশাত আনান কাকিল �দবীগ�

616  �দবদ� �দবিশষ মিন �গািব�

617  রািমশা ফািরহা �রাদসী �বাদা

618  আফসানা আকতার আরিশ �বাদা

619  সা�ী আ�ার �বাদা

620  শাফা ইসলাম �বাদা

621  �মাঃ নুরসাদ �হােসন ক�া�নেম�

622  শাহ সুমাইয়া আফিরন িসথী পীরগ�

623  �মাজাে�ল হাসান রিফ�ল

624  নাজমুল হাসান রিফ�ল

625  িমজ� া মািফয়া জা�াত ি�িময়ার

626  মাইশা রহমান ি�িময়ার

627  অিপ�তা সরকার বণ� ি�িময়ার

628  ি�য়া সরকার ি�িময়ার

629  �মাঃ মাহবুবুর রহমান িসয়াম ফুলবাড়ীয়া

630  জািমলা নাজমীম �জিম ফুলবাড়ীয়া

631  ইমরান হাসান পলাশীহাটা

632  �মাঃ আবু নাঈম হিব: 

633  ইফেতখার আহেমদ িলয়ন নূ�ল

634  আজমাঈন নুর সািজদ �গৗরীপুর

635  জা�াতুল নাঈম জাফরীন চ�পাড়া

636  তাসিনম নূর িনশাত ি�য়পা চ�পাড়া

637  এ.আর.এম. আিরফুল ইসলাম জল�কা

638  �ভংকর চ� পাল �ভ জল�কা

639  �মাতািসন িব�াহ িময়াদ জল�কা

640  �মা; আবদ�ুাহ আল বাকী পূব�ধলা

641  তানভীর আহেমদ পূব�ধলা

642  আ�ু�াহ আল �নামান পূব�ধলা

643  জবুােয়র �হােসন পূব�ধলা

644  অলক চ� দাস পূব�ধলা

645  �মা: িরজওয়ান সাকলাইন খান পূব�ধলা

646  সািকব খান পূব�ধলা

647  �য়াইব ইসলাম তুিসব পূব�ধলা

648  আহে�দ �তৗিফক এলাহী রাহাত পূব�ধলা

649  ফািরয়া খানম ইিতমিন পূব�ধলা

650  তােয়�বা সুলতানা সািদয়া পূব�ধলা

651  �মাইসা উে� সুলাইম মীম পূব�ধলা

652  �দনান আহে�দ তানিজম �শরপুর

653  আ�ু�াহ �হল কািফ প�ী 

654  এসএম দািহর মাহমুদ প�ী 

ইউিনট 

নীলফামারী সঃ উ� িবদ�ালয় 

আেটায়ারী মেডল পাইলট উ� িবদ�ালয় 

আেটায়ারী মেডল পাইলট উ� িবদ�ালয় 

�দবীগ� অলিদনা সরকির বািলকা উ� িবদ�ালয় 

�গািব� আইিডয়াল মাধ�িমক িবদ�ালয় 

�বাদা পাইলট গাল�স �ুল এ� কেলজ 

�বাদা পাইলট গাল�স �ুল এ� কেলজ 

�বাদা পাইলট গাল�স �ুল এ� কেলজ 

�বাদা পাইলট গাল�স �ুল এ� কেলজ 

ক�া�নেম� পাবিলক �ুল এ� কেলজ 

পীরগ� কিছমনেনছা মাধ�িমক বািলকা িবদ�াঃ 

রিফ�ল ইসলাম মু: �া: �: 

রিফ�ল ইসলাম মু� �াউট 

ি�িময়ার আইিডয়াল উ� িবদ�ালয় 

ি�িময়ার আইিডয়াল উ� িবদ�ালয় 

ি�িময়ার আইিডয়াল উ� িবদ�ালয় 

ি�িময়ার আইিডয়াল উ� িবদ�ালয় 

ফুলবাড়ীয়া পাইলট উ� িবদ�ালয় 

ফুলবাড়ীয়া পা: বািলকা উ� িবদ�ালয় 

পলাশীহাটা উচচ িবদ�ালয় 

: ইউ: �সানার বাংলা উ� িবদ�ালয় 

নূ�ল আিমন খান উ� িবদ�ালয় 

�গৗরীপুর আর.�ক. উ� িবদ�ালয় 

চ�পাড়া মু� �াউট �প 

চ�পাড়া মু� �াউট �প 

জল�কা �মুদগ� উ� িবদ�ালয় 

জল�কা �মুদগ� উ� িবদ�ালয় 

জল�কা �মুদগ� উ� িবদ�ালয় 

পূব�ধলা �জ.এম. পাইলট উ� িবদ�ালয় 

পূব�ধলা �জ.এম. পাইলট উ� িবদ�ালয় 

পূব�ধলা �জ.এম. পাইলট উ� িবদ�ালয় 

পূব�ধলা �জ.এম. পাইলট উ� িবদ�ালয় 

পূব�ধলা �জ.এম. পাইলট উ� িবদ�ালয় 

পূব�ধলা �জ.এম. পাইলট উ� িবদ�ালয় 

পূব�ধলা �জ.এম. পাইলট উ� িবদ�ালয় 

পূব�ধলা �জ.এম. পাইলট উ� িবদ�ালয় 

পূব�ধলা �জ.এম. পাইলট উ� িবদ�ালয় 

পূব�ধলা �জ.এম. পাইলট উ� িবদ�ালয় 

পূব�ধলা �জ.এম. পাইলট উ� িবদ�ালয় 

পূব�ধলা �জ.এম. পাইলট উ� িবদ�ালয় 

�শরপুর সর: িভে�া: একােডমী 

 উ�য়ন একােডমী ল�াবঃ �ুল ও কেলজ 

 উ�য়ন একােডমী ল�াবঃ �ুল ও কেলজ 

�জলা mvwU©wd‡KU bs 

নীলফামারী 3503/18  

প�গড় 3504/18  

প�গড় 3505/18  

প�গড় 3506/18  

প�গড় 3507/18  

প�গড় 3508/18  

প�গড় 3509/18  

প�গড় 3510/18  

প�গড় 3511/18  

রংপুর 3512/18  

রংপুর 3513/18  

ময়মনিসংহ 3514/18  

ময়মনিসংহ 3515/18  

ময়মনিসংহ 3516/18  

ময়মনিসংহ 3517/18  

ময়মনিসংহ 3518/18  

ময়মনিসংহ 3519/18  

ময়মনিসংহ 3520/18  

ময়মনিসংহ 3521/18  

ময়মনিসংহ 3522/18  

ময়মনিসংহ 3523/18  

ময়মনিসংহ 3524/18  

ময়মনিসংহ 3525/18  

ময়মনিসংহ 3526/18  

ময়মনিসংহ 3527/18  

�ন�েকাণা 3528/18  

�ন�েকাণা 3529/18  

�ন�েকাণা 3530/18  

�ন�েকাণা 3531/18  

�ন�েকাণা 3532/18  

�ন�েকাণা 3533/18  

�ন�েকাণা 3534/18  

�ন�েকাণা 3535/18  

�ন�েকাণা 3536/18  

�ন�েকাণা 3537/18  

�ন�েকাণা 3538/18  

�ন�েকাণা 3539/18  

�ন�েকাণা 3540/18  

�ন�েকাণা 3541/18  

�ন�েকাণা 3542/18  

�শরপুর 3543/18  

�শরপুর 3544/18  

�শরপুর 3545/18  



 
  

�ম নাম 

655  �মাঃ ইিওহাদলু ইসলাম প�ী 

656  �মাঃ ইমরান হাসান প�ী 

657  �মাঃ িসয়াম প�ী 

658  �মাঃ আ�ু�াহ আল িজহাদ প�ী 

659  �মাঃ আল নািহয়ান নািহন প�ী 

660  �মাঃ আ�ু�াহ আল মামুন প�ী 

661  হা-মীম আল �হাসাইন প�ী 

662  আিনক মাহমুদ সািদক প�ী 

663  আিনকা তাবা�সুম িরপলী প�ী 

664  �মৗিরন �মা�ািফজ প�ী 

665  নািফসা জা�াত অিম প�ী 

666  সুমাইয়া ইসলাম িসহা প�ী 

667  ফােতমা প�ী 

668  �াউট �মেহরাব ওসমান শাহজাহানপুর

669  �াউট ফািরয়া জাহান পু� িজিনয়াস

670  �াউট সানিজদা সুলতানা িসতু িজিনয়াস

671  �াউট তািনয়া আ�ার িজিনয়াস

672  �াউট নাজমুল হাসান িজদনী �রলওেয়

673  �াউট �মাঃ �মেহদী হাসান শাওন দবু�ার

674  �াউট �মাঃ জািহদলু ইসলাম দবু�ার

675  �মাঃ নািফস ফুয়াদ নুর িবিপ

676  আল �তৗিফক �ি�ল িবিপ

677  �াউট আিমনুর রহমান �সাহাগ িসেলট

678  মিরয়ম িবিব ১১ নং

679  সায়মা সােনায়ার িসথী ১৪ নং

680  �মাঃ হািসবু�ামান ঢাকা

681  �মাঃ জােয়দ�ুাহ �জাবােয়র কা�াই

682  সািদয়া সুলতানা কা�াই

683  উে� আফনান কা�াই

684  অনন�া �দ কা�াই

685  আেয়শা িছি�কা কা�াই

686  আরাফাত রহমান অণ�ব হািলশহর

687  �াউট �মাঃ �মাবা��ল ইসলাম বাংলােদশ

688  �াউট �মাঃ �গালাম রা�ী িবএন

689  �াউট �মাঃ ই�াহীম িবন ইসলাম 

িরমন 

িবএন

690  �াউট কাম�ন নাহার সুই� িবএন

691  �াউট ইসরাত জাহান �জৗিত �বপজা

692  �াউট �মাছাঃ ফারজানা আ�ার দি�ণ

693  এস এম আল- সািদউ�ামান িসয়াম খুলনা

ইউিনট 

 উ�য়ন একােডমী ল�াবঃ �ুল ও কেলজ 

 উ�য়ন একােডমী ল�াবঃ �ুল ও কেলজ 

 উ�য়ন একােডমী ল�াবঃ �ুল ও কেলজ 

 উ�য়ন একােডমী ল�াবঃ �ুল ও কেলজ 

 উ�য়ন একােডমী ল�াবঃ �ুল ও কেলজ 

 উ�য়ন একােডমী ল�াবঃ �ুল ও কেলজ 

 উ�য়ন একােডমী ল�াবঃ �ুল ও কেলজ 

 উ�য়ন একােডমী ল�াবঃ �ুল ও কেলজ 

 উ�য়ন একােডমী ল�াবঃ �ুল ও কেলজ 

 উ�য়ন একােডমী ল�াবঃ �ুল ও কেলজ 

 উ�য়ন একােডমী ল�াবঃ �ুল ও কেলজ 

 উ�য়ন একােডমী ল�াবঃ �ুল ও কেলজ 

 উ�য়ন একােডমী ল�াবঃ �ুল ও কেলজ 

শাহজাহানপুর �রলওেয় সরকারী উ� িবদ�ালয় ঢাকা

িজিনয়াস ওেপন �াউট �প ঢাকা

িজিনয়াস ওেপন �াউট �প ঢাকা

িজিনয়াস ওেপন �াউট �প ঢাকা

�রলওেয় ��শন কেলানী মু� �াউট �প চ��াম চ��াম

দবু�ার মু� �াউট �পচ��াম ব�র চ��াম

দবু�ার মু� �াউট �প চ��াম ব�র চ��াম

িবিপ �রলওেয় মু� �াউট �প 

িবিপ �রলওেয় মু� �াউট �প 

িসেলট �রলওেয় �জলা ওেপন �াউট �প িসেলট

নং ডকইয়াড�  গাল� ইন �নৗ �াউট দল 

নং ডকইয়াড�  �নৗ �াউট দল 

ঢাকা �জলা �নৗ 

কা�াই �জলা �নৗ 

কা�াই �জলা �নৗ 

কা�াই �জলা �নৗ 

কা�াই �জলা �নৗ 

কা�াই �জলা �নৗ 

হািলশহর �বগমজান উ� িবদ�ালয় �নৗ �াউট দল 

বাংলােদশ ব�াংক কেলানী �াউট �প 

িবএন �ুল এ�া� কেলজ �নৗ �াউট �প 

িবএন �ুল এ�া� কেলজ �নৗ �াউট �প 

িবএন �ুল এ�া� কেলজ �নৗ �াউট �প 

�বপজা পাবিলক �ুল এ�া� �কলজ �নৗ �াউট �প 

দি�ণ হািলশহর উ� িবদ�ালয় �নৗ �াউট দল 

খুলনা �জলা �নৗ �াউট দল 

�জলা mvwU©wd‡KU bs 

�শরপুর 3546/18  

�শরপুর 3547/18  

�শরপুর 3548/18  

�শরপুর 3549/18  

�শরপুর 3550/18  

�শরপুর 3551/18  

�শরপুর 3552/18  

�শরপুর 3553/18  

�শরপুর 3554/18  

�শরপুর 3555/18  

�শরপুর 3556/18  

�শরপুর 3557/18  

�শরপুর 3558/18  

ঢাকা �রলওেয় 3559/18  

ঢাকা �রলওেয় 3560/18  

ঢাকা �রলওেয় 3561/18  

ঢাকা �রলওেয় 3562/18  

চ��াম �রলওেয় 3563/18  

চ��াম ব�র 

�রলওেয় 

3564/18  

চ��াম ব�র 

�রলওেয় 

3565/18  

পাব�তীপুর 

�রলওেয় 

3566/18  

পাব�তীপুর 

�রলওেয় 

3567/18  

িসেলট �রলওেয় 3568/18  

ঢাকা �নৗ 3569/18  

ঢাকা �নৗ 3570/18  

ঢাকা �নৗ 3571/18  

কা�াই �নৗ 3572/18  

কা�াই �নৗ 3573/18  

কা�াই �নৗ 3574/18  

কা�াই �নৗ 3575/18  

কা�াই �নৗ 3576/18  

চ��াম �নৗ 3577/18  

চ��াম �নৗ 3578/18  

চ��াম �নৗ 3579/18  

চ��াম �নৗ 3580/18  

চ��াম �নৗ 3581/18  

চ��াম �নৗ 3582/18  

চ��াম �নৗ 3583/18  

খুলনা �নৗ 3584/18  



 
  

�ম নাম 

694  নাঈমা �হােসন পু� খুলনা

695  অিজফা খুলনা

696  সািমহা যািরন খুলনা

697  মমতা আ�ার খুলনা

698  লুবনা আ�ার মংলা

699  �মাঃ কাওছার মংলা

700  হািসবুল হাসান শা� ০৫ নং

701  �ভংকর ম�ল দীপ িব এন

702  উৎপল বড়ুয়া ০১ নং

703  �মাহা�দ িমরাজ খান ২ নং

 

 

 

 

ইউিনট 

খুলনা �জলা �নৗ �াউট দল 

খুলনা �জলা �নৗ �াউট দল 

খুলনা �জলা �নৗ �াউট দল 

খুলনা �জলা �নৗ �াউট দল 

মংলা �জলা �নৗ �াউট দল 

মংলা �জলা �নৗ �াউট দল 

নং ইউিনট মংলা �জলা 

এন �ুল কেলজ �নৗ �াউট দল মংলা 

নং ক�বাজার �নৗ �াউট দল ক�বাজার

নং ক�বাজার �নৗ �াউট দল ক�বাজার

�জলা mvwU©wd‡KU bs 

খুলনা �নৗ 3585/18  

খুলনা �নৗ 3586/18  

খুলনা �নৗ 3587/18  

খুলনা �নৗ 3588/18  

মংলা �নৗ 3589/18  

মংলা �নৗ 3590/18  

মংলা �নৗ 3591/18  

মংলা �নৗ 3592/18  

ক�বাজার �নৗ 3593/18  

ক�বাজার �নৗ 3594/18  


